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Voluntari Silaghi Luminița 

Ponțoc Daniela/Dudaș Crina 

            Grădinița 

P.P.Nr.9 Grupa PN maghiară 

Educatoare Szilagyi Renata 

Casa de tip familial „Maria”, din Satu Mare,  

șef.c.t.f. Pașca Ramona 

Satu Mare, 2020 – 2021  



 

PANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

Voluntari POPESCU MARIA LIDIA & SILAGHI LUMINIȚA  Beneficiari copii din medii defavorizate de la grupa maghiară PN GPP9SM 

Nr. 

crt 

  Domeniul 

   activității  

Obiective 

specifice 

    Parteneri Acțiune/Activități 

      concrete 

  Timp 

durată 

Strategii de  

   realizare 

     Rezultate  

      așteptate 

1. 

 

Social –  

relaţional 

Diseminarea  informațiilor 

 în unitate despre activitatea 

 de voluntariat. 

Grădinița P.P. Nr. 9 

 Satu Mare 

 

Prezentare/organizare  

     activități SNAC 

Formarea echipelor și a grupurilor 

de voluntari 

Ianuarie 

2021 

4 ore 

Întâlniri 

-discuții,  

-dezbateri 

Recrutare cadre  

Didactice voluntare 

2. Activitate  

social-

relațională 

Dezvoltarea competențelor  

de interrelaționare 

GPP Nr 9 Satu Mare și 

„Grupa PN 

maghiară”-voluntari 

 

,, Am prieteni noi,, 

Realizarea jocuri  de socializare 

Februarie 

2021 

4 ore 

Jocuri de  

socializare 

Întărirea relației 

sociale dintre 

echipele de 

voluntari și 

beneficiari 

3. Activitate  

practică 

Formarea și dezvoltarea 

Deprinderilor practice 

GPP Nr 9 Satu Mare și 

„Grupa PN maghiară” 

-voluntari 

,, Mărțișoare,, 

Confecționarea de  mărțișoare 

Martie 2021 

 4 ore 

 Activitate 

 practică 

Confecționare și 

donare de 

mărțișoare 

4. Activitate cu  

caracter 

 umanitar 

Stimularea implicării în 

acțiuni de voluntariat a 

copiilor și părinților acestora 

GPP Nr 9 Satu Mare 

„Grupa PN 

maghiară” -voluntari 

,,Din inimă să dăruim,, 

-oferirea unor donații beneficiarilor 

cu ocazia sărbătorilor pascale 

 Aprilie 

2021 

 4 ore 

Distribuire de pachete cu 

alimente, haine copiilor de la 

„Grupa PN  Maghiară” 

Colectarea de  

Alimente și haine 

beneficiarilor 

5. Activitate  

cultural-

artistică 

și socială 

 

Dezvoltarea spiritului de 

 Echipă, de colaborare cu 

 ceilați din jur. 

GPP Nr 9 Satu Mare 

„Grupa PN 

maghiară” -voluntari 

,,Ziua familiei,, 

-spectacol oferit de voluntari 

beneficiarilor, 

-realizare jocuri și întreceri sportive 

Mai 2021 

4 ore 

Realizare spectacol ziua 

internațională a familiei cu 

întreceri sportive în aer liber, 

ștafete cu sacul, footbal etc 

Întărirea relației 

sociale dintre 

echipele de  

voluntari și 

beneficiari. 

6. Activitate cu  

caracter 

 umanitar 

Stimularea implicării în 

acțiuni de voluntariat a 

copiilor și părinților  

acestora 

GPP Nr 9  

Satu Mare 

,,Grupa PN maghiară,, 

-voluntari 

,,1 Iunie Ziua copiilor!,, 

-oferirea de cărți și  

rechizite beneficiarilor. 

Iunie 2021 

4 ore 

Distribuirea de  

cărți și rechizite 

beneficiarilor. 

Colectarea și 

 donarea de 

 pachete 

 beneficiarilor. 

 



 

Voluntari PONȚOC DANIELA & DUDAȘ CRINA   Beneficiari copii de la Casa de tip familial „Casa Maria” Satu Mare 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

activității 

Obiective specifice Parteneri Acțiune/Activități concrete Timp/Durată Strategii de 

realizare 

Rezultate așteptate 

1. Social – 

relaţional 

Promovarea și întărirea 

mişcării de voluntariat 

interactiv 

Grădinița P.P. Nr. 9 Satu Mare Prezentare SNAC 

-formare echipe/grupuri de 

voluntari (copii, profesori, 

părinţi etc) 

Noiembrie 2020 

4 ore  

Întâlniri/Discuţii 

Dezbateri  

 

Recrutarea cadrelor 

didactice voluntare 

2. Activitate 

cultural – 

artistică și 

caritabilă 

-Stimularea implicării în 

acțiuni de voluntariat a 

copiilor și părinților 

acestora 

-Grădinița P.P. Nr. 9 Satu 

Mare; 

Casa de tip familial „Maria”;  

-voluntari 

„Săptămîna inimilor darnice” 

-oferirea unui cuptor pentru 

beneficiari, cu ocazia sărbătorii 

de Crăciun 

Decembrie 2020 

4 ore 

Distribuirea unui 

cuptor 

copiilor de la Casa de 

tip familial „Maria”;  

-donarea unui cuptor 

3. Activitate social 

relațională 

-Dezvoltarea 

competenţelor de 

interrelaţionare  

-Grădinița P.P. Nr. 9 Satu 

Mare; 

Casa de tip familial „Maria”;  

-voluntari 

„Iarna- anotimpul bucuriei” 

-realizarea unei activități online  

Ianuarie 2021 

4 ore 

Jocuri distractive în 

aer liber specifice 

iernii 

Întărirea relației 

sociale dintre 

echipele de voluntari 

și beneficiari  

4. Activitate social 

relațională 

-Formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor practice 

 

-Grădinița P.P. Nr. 9 Satu 

Mare; 

Casa de tip familial „Maria”;  

-voluntari 

„Suntem prieteni!” 

-realizare de jocuri  

Februarie 2021 

4 ore 

Realizare de jocuri de 

socializare și 

realizarea unui 

filmulet  

Întărirea relației 

sociale dintre 

echipele de voluntari 

și beneficiari 

5. Activitate 

practică 

-Formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor practice 

 

-Grădinița P.P. Nr. 9 Satu 

Mare; 

Casa de tip familial „Maria”;  

-voluntari 

„1 Martie” 

-confecționare de mărțișoare 

Martie 2021 

4 ore 

Activtate de 

confecționare 

Confecționarea și 

donarea de 

mărțișoare 

beneficiarilor 

6. Activitate cu 

caracter 

umanitar 

-Stimularea implicării în 

acțiuni de voluntariat a 

copiilor și părinților 

acestora 

-Grădinița P.P. Nr. 9 Satu 

Mare; 

Casa de tip familial „Maria”;  

-voluntari 

„Hristos a înviat” 

-oferire cadouri beneficiarilor, 

cu ocazia sărbătorii de Paște 

Aprilie 2021 

4 ore 

Distribuire de pachete 

cu alimente, haine 

copiilor de la Casa de 

tip familial „Maria”;  

Colectarea și 

donarea alimente 

beneficiarilor.  

7. Activitate 

cultural – 

-Dezvoltarea spiritului de 

echipă, de cooperare şi 

-Grădinița P.P. Nr. 9 Satu 

Mare; 

„Ce știi despre mine?” 

-desene libere 

Mai 2020 

4 ore 

Realizarea de către 

voluntari și 

Întărirea relației 

sociale dintre 



 

artistică și 

socială 

încredere în ceilalţi. Casa de tip familial „Maria”;  

-voluntari 

beneficiari a unor 

desene 

echipele de voluntari 

și beneficiari  

8. Activitate cu 

caracter 

umanitar 

-Stimularea implicării în 

acțiuni de voluntariat a 

copiilor și părinților 

acestora 

-Grădinița P.P. Nr. 9 Satu 

Mare; 

Casa de tip familial „Maria”;  

-voluntari 

„Scrisoare prietenului meu ” 

-oferirea de cadouri pentru 

beneficiari, cu ocazia Zilei de 1 

iunie 

Iunie 2021 

4 ore 

Distribuire de 

 cărți copiilor de la 

Casa de tip familial 

„Maria”;  

Colectarea și 

donarea cărți 

beneficiarilor.  

 

  Coordonator proiect: 

   prof.înv.preșc. POPESCU MARIA LIDIA G.P.P. NR. 9 SM  

 

  Director: 

        prof.înv.preșc. SUPURAN GABRIELA IOANA G.P.P. NR. 9 SM 


