
 

”Mai multe suflete, un singur vis”  
 

Proiect de voluntariat în cadrul parteneriatului cu 
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Obiective:  

 reamenajarea celor patru saloane ale secției de Pediatrie ale 

Spitalului Municipal Onești; 

 colectarea de jucării pentru copiii spitalizați. 

 
! Proiect câștigător al competiției și al finanțării oferite de BCR 

în valoare de 800 lei 

 

!! Proiectul a fost elaborat, redactat, implementat de un grup de 

elevi ai colegiului care au participat la sesiunea de formare 

Managementul  proiectelor organizată de d-na dir.adj. Felicia 

Filip, coordonatorul proiectelor. 

 

!!! Obiectivele proiectului au fost îndeplinite cf. termenelor 

stabilite. 

 
 

 1.) TITLUL PROIECTULUI:  Mai multe suflete, un singur vis 

2.) ECHIPA DE PROIECT: Pictorii speranței 

      

      3.)  REZUMAT 

 

 Necesitatea oricărui copil de a se bucura de un mediu plăcut şi propice atunci când intervin 

problemele de sănătate şi trebuie spitalizat ne-a determinat să reîmprospătăm ambientul a patru 

saloane de la secţia Pediatrie a Spitalului Municipal Oneşti din judeţul Bacău. 

 Pentru a implementa acest proiect am solicitat acordul managerului spitalului, Mihail 

Andronic şi a doamnei doctor Lavinia Andronic, şefa secţiei de Pediatrie, dar totodată vom utiliza 

suma de 921,8 lei pentru a realiza următoarele activităţi: decorarea pereților, decorarea 

mobilierului, colectarea de jucării. 

 

4.)  INTRODUCEREA 

 

 Cu ajutorul experienţei căpătate la decorarea Căminului ”Step by step”, avem certitudinea că 

implementarea proiectului “Mai multe suflete, un singur vis” va fi un succes garantat. Obiectivul 

acestui proiect este de a ajuta aceşti copii, reprezentanții unei noi generații, o continuitate a prezenţei 

omului pe Pământ. Urmărind cu stricteţe etapele proiectului nostru cu siguranță vom reuşi să atingem 

scopul acestuia şi anume, readucerea zâmbetului pe buzele micilor pacienţi. 

 

5.)  JUSTIFICARE 

 

 În urma unei analize amănunţite a secţiei de Pediatrie a Spitalului Municipal Oneşti, am ajuns 

la concluzia că membrii comunităţii noastre nu se implică suficient în rezolvarea acestei probleme 



crezând că Spitalul este o instituţie care ar trebui să beneficieze permanent de fonduri oferite de stat, 

aspect ce nu este în totalitate respectat. 

Prin reamenajarea celor patru saloane vom reuşi să uşurăm procesul de vindecare al copiilor, 

fapt ce contribuie la bunăstarea lor. Demararea acestui proiect este indispensabilă pentru spaţiul 

propus datorită prezenţei constante a copiilor bolnavi în această secţie.  

 

 

 

 

6.)  SCOPUL 

 

 Realizăm acest proiect cu scopul de a oferi copiilor spitalizaţi condiţii benefice, suplimentare 

celor deja existente, care vin în întâmpinarea perioadei de recuperare. În acest mod reuşim să redăm 

micuţilor un zâmbet în momente de suferinţă şi tristeţe. 

Obiective specifice:  
 reamenajarea celor patru saloane ale secției de Pediatrie; 

 colectarea de jucării pentru copiii spitalizați (minimum 50 bucăți)  

 

7.)  BENEFICIARI 

 

 Prin prisma acestui proiect putem identifica atât beneficiari direcţi, reprezentaţi de copiii 

internaţi, cât şi beneficiari indirecţi printre care: membrii echipei de proiect, părinţii copiilor internaţi, 

personalul spitalului, comunitatea, dar şi Colegiul Naţional “Dimitrie Cantemir”. 

 

8.)  ACTIVITĂŢI 

 

Activități Subactivități Perioadă Responsabili Resurse 
Rezultate 

vizate 

Informarea 

comunității 

Creare blog(jurnal de 

proiect) 

Anunț Radio KIT 3 mai 

Neamțu Robert 

Igă Iuliana 
- publicitate 

Colectarea de 

jucării 

Realizare pliante și 

afișe 
Neamțu Paul buget 

un plus de 

bucurie 

copiilor şi 

ocuparea 

timpului 

pentru a 

uita de 

suferinţă 

Contactarea școlilor 

și liceelor 

4 mai 

Cristian 

Florentina 

Bostan Cristina 

- 

Informarea elevilor 

Amplasare cutie 

magică 
Neamțu Robert 

cutii de 

carton 

Acțiune de colectare 4-26 mai Asandei Oanei - 

Ridicare jucării 26 mai 
Neamțu Robert 

Neamțu Paul 
- 

Achiziționarea 

materialelor 

Procurare materiale 

pentru pictat 

3 mai 

Doboșariu Elena 

Oprea Ruxandra 

buget - 

 
Procurare materiale 

de papetărie 

Bostan Cristina 

Cristian 

Florentina 

Decorarea 

saloanelor 

 

 

Decorare pereți 

    schițe 

 

 contur 

S1 S2 S3 S4  

Apostu Raluca 

Maior Mihaela 

creioane, 

radiere, scară 
binedispu-

nerea copiilor 

spitalizați 

3-4 

mai 

10-11     

mai 

17-18 

mai 

24-25 

mai 

5 12  19 26 Asandei Oana var, colorant, 



Notă: Completarea constată a jurnalului de proiect (blogului) cu informații noi va fi realizată 

de către  managerul de echipa Neamțu Robert. 

 

Fiind etapele principale ale realizării proiectului, activităţile de baza ale acestuia includ atât 

cei șase membri ai echipei cât şi un număr de cinci voluntari. 

 Cele șase activităţi desfășurate în perioada de implementare, constau în: informarea 

comunității cu privire la acest proiect, colectarea de jucării, achiziționarea materialelor necesare, 

decorarea saloanelor, recepționarea lucrării și diseminarea acesteia. 

            Prima activitate are în vedere informarea comnunităţii cu privire la proiectul nostru atât  prin 

intermediul unui blog ce va conţine informaţii despre proiect cât și ptrintr-un anunţ la Radio KIT prin 

care evidenţiem scopul nostru. 

 O a doua activitatea care ne va ajuta să ne atingem scopul  este colectarea de jucării, aceasta 

urmând să se desfăşoare în Colegiul “Dimitrie Cantemir”, Colegiul Tehnic “Gh. Asachi”,  Şcoala cu 

clasele I-VIII “George Călinescu” , Şcoala Nr.1 şi Şcoala Nr.9, cu  acordul domnilor directori şi câte 

un voluntar responsabil cu strângerea jucăriilor din fiecare şcoala şi liceu. 

În urma achiziţionării materialelor necesare va avea loc decorarea saloanelor, 

astfel vom picta pereţii cu scene din poveşti și basme pentru copii, vom decora mobilierul și tavanul 

saloanelor, toate acestea respectând programul prezentat anterior. 

            Recepţionarea lucrării ce va ava loc în ultima zi a implementării proiectului are in vedere 

predarea lucrării spre mulţumirea beneficiarilor direcţi şi indirecţi şi intervievarea acestora prin 

intermediul unui chestionar. 

O ultimă activitate este diseminarea proiectului, activitate ce constă în anunțarea finalizării 

proiectului, prezentarea imbunătățirilor care s-au făcut, prin postarea unor poze de inainte și după 

demararea proiectului.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pictat 

 

 

 lăcuit 

mai mai  mai mai Croitoru Ioana pensule 

subțiri, scară 

5-7 

mai 

12-14 

mai 

19-21 

mai 

26-27 

mai 

Doboșariu Elena 

Igă Iuliana 

Maior Mihaela 

var, colorant, 

pensule 

groase, scară 

8 

mai 

15 

mai 

22 

 mai 

28 

mai 

Neamțu Robert 

Neamțu Paul 

lac, pensule 

groase 

 

Decorare tavan 

 confecționarea și 

montarea 

elementelor 

artizanale pe tavan 

8 

mai 

15 

mai 

22 

mai 

28 

mai 

Bostan Cristina 

Cristian 

Florentina 

Oprea Ruxandra 

hârtie, aracet, 

var, colorant, 

foarfecă, ață, 

cârlige, 

ciocan 

 

Decorare mobilier 

(12 paturi și 12 

noptiere) 

 

3-4 

mai 

10-11 

mai 

17-18 

mai 

25-25 

mai 

Bostan Cristina 

Cristian 

Florentina 

hârtie 

autocolantă 

colorată, 

foarfecă 

Recepționare 

lucrare 

Intervievarea 

beneficiarilor 
28 mai Membrii echipei - 

Mulțumirea 

beneficiarilor 

Diseminare Anunț Radio KIT 28 mai Igă Iuliana 

- 

anunțarea 

finalizării 

proiectului  

Afișare fotografii în 

școlile generale 
28 mai 

Maior Mihaela 

Asandei Oana 

Afișare fotografii în 

avizierul colegiului 

”D. Cantemir” 

28 mai 
Doboșariu Elena 

 



9.)  REZULTATELE AŞTEPTATE 

 

 Prin intermediul acestui proiect suntem siguri că toţi copii internaţi vor fi pe deplin încântaţi 

de noul ambient. 

Continuitatea acestui proiect constă în faptul că toate lucrările noastre vor fi în permanenţă 

întreţinute, astfel pacienţii vor beneficia pe termen îndelungat  de această atmosferă plăcută. 

 

 

10.)  BUGET  

                                                                                                              

 

Total Buget: 850+100 (sponsorizare) lei 

TOTAL: 921,8 lei 

Bani rămași: 28,2 lei (sumă ce va fi folosită pentru situații neașteptate ca de exemplu scumpirea unui 

produs ) 

 

11.)  EVALUAREA ȘI IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC (PLAN DE REZERVĂ) 

 

 Pentru evaluarea ideii proiectului vom apela la părerile colegilor noştrii din diferite licee şi 

şcoli, prin intermediul unui chestionar. 

 

Factori de risc Plan de rezervă 
Colectarea unui număr insuficient de 

jucării 
Orientarea spre alte şcoli 

Intervenirea problemeleor de sănătate 

(îmbolnavirea unui membru din echipă) 
Voluntari de rezervă 

 

Materiale Cantitate Preț Total Furnizori 

Pliante 300 bucăți 1 leu/buc 300 lei 
Graphic shop 

Afișe 20 bucăți 3 lei/buc 60 lei 

Pensule 

 subțiri 

 groase 

 pentru pictat 

 pentru lac 

10 bucăți 1,55 lei/buc 15,5 lei Librăria 

”Carta” 3 bucăți 7,26 lei/buc 21,78 lei 

10 bucăți 2 lei/buc 20 lei 

2 bucăți 7,26 lei/buc 14,52 lei 
Prakticasa 

Var (pentru 120 mp) 1 găleată (18 L) 69 lei/găleată 69 lei 

Coloranți (roșu, albastru, 

verde, galben, negru) 
5 bucăți 16 lei/buc 80 lei 

Dedeman 

Lac (pentru 120 mp) 4 cutii (4 x 1L) 38 lei/cutie 152 lei 

Radiere 5 bucăți 2 lei/buc 10 lei 

Librăria 

”Carta” 

Recipiente 

 mici 

 mari 

50 bucăți 1,5 lei/buc 75 lei 

20 bucăți 2 lei/buc 40 lei 

Hârtie autocolantă colorată 8 seturi 5 lei/set 40 lei 

Cârlige 20 bucăți 1 leu/buc 20 lei 
Prakticasa 

Aracet 1 kg 4 lei/kg 4 lei 

Scara 

Echipamnete de protecție 

Transport 

1 bucată 
Resurse 

proprii 
- - 12 bucăți 

- 


