
 

De la “Activ” la “Superlativ” 

Deşi şcoala a început, iar tinerii sârguincioși au intrat în forţă în programa școlară, cu 

activitățile ei, energia, buna dispoziție, educația aleasă, dorința de mai bine nu au rămas în umbră 

ci se vor manifestate la superlativ. 

Liceenii de la “Arte”, “Spiru” și “Moisil” – (în limbaj nonformal) – aceste instituții 

prestigioase, cu tradiție și cu rezultate excepționale – au demonstrat un interes, de asemenea cu 

tradiţie, în fața provocării de a mai adăuga la CV-ul impresionant de activism încă un sezon de 

implicare voluntară în cadrul proiectului “Activ la superlativ” adus în arena competiției înspre 

mai binele comunității tulcene de Asociația Mâini Întinse în parteneriat cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, cu finanțare de la Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Tulcea. 

În prezent, sute de tineri din cele 3 licee tulcene se implică în diferite acțiuni, de o mai mică 

sau mare dimensiune, dar fără a se diferenția în importanță, deoarece exercițiul de investiție a 

valorilor, a abilităților, a timpului și resurselor fiecăruia în parte este un câștig în ansamblu pentru 

fiecare în parte, din cei implicați, dar și pentru fiecare din noi azi și mai cu seamă în viitor. 

Au fost aduse spre dezbatere şi au fost inspirați de 4 modele de implicare: voluntar, 

cetățean activ, inițiator și activist, dar şi de acţiuni de advocacy și lobby pentru chestiuni de 

interes public. 



 
În comun acord, liceenii noştri au vehiculat acţiuni de implicare în Centrele rezidențiale de 

copii sau vârstnici, Centrele de Zi  dar și din cadrul organizațiilor nonguvernamentale, acțiuni de 

strângere de fonduri pentru cauze speciale asociate cu copii abandonați, familii defavorizate, 

vârstnici părăsiți sau singuri, copii cu dizabilități, situații de implicare în organizarea curățeniei 

sau gospodăriei persoanelor vârstnice, ecologizarea unor spații verzi sau chiar de prin jurul 

blocurilor din zona de reședință a voluntarilor, etc. 

Reprezentantul pe proiect din partea DGASPC Tulcea, asistent social principal Mirela 

Niculai, a susținut cauzele ce se află în directa  responsabilitate a instituției, structurând categoriile 

de  beneficiari şi informând tinerii de ampla responsabilitate și aria destul de mare de implicare în 

zona serviciilor sociale atât de necesare comunității, de către instituţia reprezentată – prima linie 

de front în intervenţie şi acordare de servicii sociale 

Tinerii au decis să ofere din timpul lor pentru a se familiariza cu specificul serviciilor 

sociale, cu  categoriile defavorizate/vulnerabile de beneficiari și să se implice prin contracte de 

voluntariat pe o anumită perioadă de timp, potrivit specificului locurilor în care voluntariatul 

acestora este pertinent și în funcție de abilitățile și disponibilul de timp în contextul extrașcolar. 

Cadrele didactice prezente au dat dovadă de un interes deosebit față de inițiativă și 

metodele nonformale folosite, dovedind disponibilitate de a orienta, consilia și  coordona 

activitățile de voluntariat propuse și susținute de către tinerii liceeni…pe această cale, le mulţumim 

FII ACTIV…LA SUPERLATIV!!! 

 EI sunt tinerii noştri minunaţi…. 



 

 

 

 

  



 

 


