Cine suntem?
 Membri si simpatizanti ai Asociatiei de Psihologie Aplicata si Stiinte Conexe “No Stress Center”
 Elevi ai Liceului Teoretic “Eugen Lovinescu”
 Creştini din parohia bisericii Iancu Vechi Matasari
 Psihologi si Voluntari
 Membri ai GST

Prezentare
Proiectul “Din suflet de copil, pentru copii”
este un proiect caritabil nascut din dorinta si
bucuria de a oferi cateva momente de
fericire copiilor, in seara de Sf. Nicolae.
Ne dorim in special ca, prin ceea ce reusim
sa stragem sa-i ajutam pe acei copii care nu
au parinti sa simta mai putin lipsa celor
necesare traiului de zi cu zi mai ales in luna
Decembrie, luna in care tuturor ne place sa
primim cadouri.

Cum am ajuns aici?
Proiectul este initiat si coordonat de Bogdan
Hurmuz, un tanar licean care are initiativa,
isi doreste sa se implice, sa invete sa devina
responsabil social si poate, sa ofere prin
exemplul sau, modelul care sa-i determine si
pe ceilalti sa inteleaga nevoia de a se gandi si
a darui unui aproape din prisosul sau.

Ce facem?
Cu ocazia apropierii sarbatorii de Sf. Nicolae, organizam un eveniment de strangere de fonduri
pentru copiii fara adapost, aflati in dificultate, din casele de copii si/sau spitale, din centre de
recuperare sau alte asezaminte.
In perioada 23 noiembrie - 05 decembrie, colectam donatii de orice natura (ex. hainute, rechizite,
dulciuri, fructe, jucarii etc.), inclusiv bani pentru a face cadouri de Sf. Nicolae.
Acest eveniment reprezinta prima etapa a unui proiect mai amplu care isi propune dezvoltarea
responsabilitatii sociale prin intelegerea faptului ca, prin eforturi mici putem face bucurii mari.
Cui ne adresăm?
Fondurile sunt stranse pentru urmatoarele grupe de varsta: prescolari, scolari si adolescenti.
Strategia de actiune
Informarea publicului se va face pe cale virtuala: site-urile si blogurile asociatiei, retelele de
socializare, email, SMS, platforma de informare GSP si a Asociatiei de Psihologie Aplicata si Stiinte
Conexe “No Stress Center”.
De asemenea, prin intermediul partenerilor si colaboratorilor se vor distribui flayere si afise.
Puncte de colectare
Pentru strangerea donatiilor in natura se vor folosi ca centre de colectare, spatii puse la dispozitie
de partenerii si colaboratorii proiectului.
Finalizarea proiectului
Toate materialele vor fi sortate si impachetate pe categorii de varste, marimi si sex. Pentru
distribuirea pachetelor se va apela la ajutorul elevilor din cadrul Liceului Teoretic “Eugen
Lovinescu”, care doresc sa fie partasi la bucuria copiilor si, de asemena, membrii echipei de
coordonare a proiectului sau din APASC.
Pachetele vor fi distribuite personal de catre copii, copiilor care fac parte din grupul tinta, in
dupa-amiaza zilei de Sf. Nicolae, in intervalul orar 16.00-20.00.

