Rezultatele Competiţiei „Elevi de serviciu în folosul comunităţii III”
Marea vânătoare naţională de comori
.....şi câştigătorii sunt:
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IDL Squad

Colegiul Tehnic „Ion
D. Lazarescu”

Cugir

Comori
Cugirene

Prin proiectul lor, impacţii îşi propun să promoveze tradiţiile şi obiceiurile specifice oraşului
Cugir în incinta parcului ‘’Micro 7’’. Astfel ei vor organiza un eveniment cultural artistic în
cadrul căruia se vor desfăşura spectacole de teatru, jocuri nonformale, tradiţii gastronomice
cugirene, prezentarea evoluţiei Cugirului în fotografii, muzică şi dans. Cugirul deţine un
tezaur de cultură deosebit însă impacţii au constatat faptul că tinerii din Cugir manifestă un
dezinteres faţă de cultura şi tradiţiile locale. De asemenea, prin intermediul acestui
eveniment se va promova şi parcul "Micro 7" care reprezintă un spaţiu insuficient exploatat
de tineri. Persoanele de vârsta a III-a frecventează acest parc deoarece este frumos
amenajat şi conţine aparate de fitness. Împacţii îşi doresc să scoată în lumită acest parc şi
pentru tineri.

2

Passion For
Change

Școala Gimnazială
I.L. Caragiale

Tulcea

Evadează
în trecut și
dă viață
comorilor
din
comunitate
a ta !

Impacţii îşi propun prin acest proiect să redescopere și să promoveze prin activități culturale
comune cu copiii și tinerii din localitate, cel mai vechi lăcaș de cult din România "Basilica
paleocreştină din Niculiţel", monument unic în Europa şi cișmele cu apă pură, care
păstrează peste secole arta alimentării cu apă din epoca romană, toate cișmelele primind
apă de la Izvorul Zmeului, din comuna Niculițel. De asemenea, ei îşi propun să desfășoare
o campanie de advocacy prin intâlniri publice, broşuri şi alte materiale publicitare cu scopul
de a influența autoritatea locală să înființeze un centru local de informare turistică și un site
propriu de promovare a obiectivelor turistice.
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Shakespeare

Liceul Teoretic
„William
Shakespeare”

Timişoara

„Zona
Fabric la
pas...mic”

Impacţii de la Shakespeare, îşi doresc să promoveze Piaţa Traian- Cartier Fabric, o zonă
veche muncitorească din perioada secolului al XVIII-lea. Având ca atracţie turistică Domul
Catolic şi Sinagoga Evreiasca, zona Pieţei Traian este ignorată atât de către oamenii care o
tranzitează cât şi de către riveranii ei. Astfel impacţilor le-ar plăcea să evidenţieze
frumusetea arhitectură a cladirilor, prin organizarea de tururi istorice, treasure-hunt-uri,
pagini web, puncte turistice, etc.
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The Raisers

Colegiul Naţional
„Ioan Slavici”

Satu Mare

Colegiul
Naţional
„Ioan
Slavici”

Impacţii au descoperit că obiectivele turistice din centrul oraşului şi valorile locale din SatuMare nu sunt destul de bine scoase în evidenţă. Tinerii trec pe lângă ele fără a le cunoaşte
istoria şi însemnătatea. Astfel impacţii vin în soluţionarea acestei probleme printr-un ghid
interactiv, un treasure hunt şi cu o expoziţie foto prin care vor fi evienţiate aceste comori.
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Transcarpatica

C.N.Mihai EminescuSc.Gimn.Avram
Stanca

Petroşani

Vise mari în
orașul
nostru mic
– Comorile
vii ale
Petroșaniul
ui
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VULCANIC

C.N. Iosif Vulcan
Oradea

Oradea

Impactul
trecutului în
formarea
viitorului
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IMPACT L.C.

Şcoala Gimnaziala
Nr.1 Lunca
Cetatuii

Lunca
Cetățuii

Comori
ascunse
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Asociaţia
Impact Hope

Colegiul Naţional
„Traian”

Drobeta
Turnu
Severin

Locuri şi
oameni de
Impact!”
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IMPACT
Infopet

Colegiul
Naţional De
Informatică
„Carmen Sylva”

Petroşani

Muzeele
între artă
şi fantezie

Tinerii IMPACT consideră că prin exemplul ”comorilor vii”, atât copiii cât și adulții vor
dobândi sentimentul de apartenență la comunitate și angajament civic. Deși Petroşani este
mic și se află într-o zonă defavorizată, are oameni valoroși care pot fi un exemplu de urmat
pentru generația tânără și nu numai. Astfel, prin proiectul lor, impacţii îi vor aduce în prim
plan pe: AVRAM IANCU – a înotat parcurgând cursul Dunării de la izvor la vărsare în vara
anului 2017; TOMA COCONEA – a participat la toate cele 8 ediții ale concursului
RedBullXAlps, la fiecare ediție parcurgănd mii de km pe jos și în zbor cu parapanta, cel mai
bun rezultat fiind locul al II-lea la edițiile din 2007 și 2011; MEDVESKI VALENTIN – a
participat în echipa națională de sanie la mai multe concursuri și olimpiade; CERNAIANU
CRISTIAN – Mont Blanc, Echipa de 10 a Jandarmeriei Române echipă care a început să
pună tricolorul pe cele mai înalte 10 vârfuri din țară cu ocazia Centenarului Marii Uniri;
CĂLIN DANIEL pompier, de 4 ori campion mondial la tir cu arcul.
Proiectul impacţilor îşi propune să contribuie la creşterea nivelului cultural, educaţional şi de
integrare socială acelor 47 de copii din Centrul de Plasament nr. 2 din Oradea prin activităţi
educaţionale şi de cunoaştere a patrimoniului cultural local (muzeele din localitate, clădiri
istorice importante) şi prin activităţi de socializare care să îmbunătăţească percepţia
comunităţii locale asupra copiilor instituţionalizaţi. Vor decoperi cele mai importante comori
ale Oradei, adunate la Muzeul Ţării Crişurilor, Casa memorială Aurel Lazăr, Muzeul
memorial Iosif Vulcan, Muzeul memorial Ady Endre şi la monumentele istorice Cetatea
Oradea, Palatul Vulturul Negru, Sinagoga Zion. Impacţii vor realiza şi un panou informativ şi
un album foto din cadrul proiectului.
În cadrul proiectului „Comori Ascunse” IMPACT L.C. își propune să organizeze un altfel de
treasure hunt, în care toți participanții, elevii școlii, să fie antrenați într-o întrecere unică.
Folosindu-se de harta regiunii, aceștia vor trece prin mai multe filtre unde vor afla diferite
informații de natură istorică despre satul și comuna lor, informații ce vor fi oferite numai
după ce indeplinesc o serie de sarcini amuzante și solicitante în același timp. Toata truda,
rapiditatea, acuratetea, iscusinta și inteligența vor fi răsplatite nu doar în premii, ci și în noi
cunostinte despre istoria locală. După activitatea antrenantă, toți elevii Școlii Gimnaziale
Nr.1 Lunca Cetăţuii vor organiza un marș de informare privind valorile culturale locale.
Proiectul are ca scop popularizarea, explorarea, cunoaşterea şi valorificarea unor locuri
emblematice judeţului care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării zonei. Oamenii de impact
ce au însufleţit locurile şi păstrează istoria vie. Ca și activități vor fi: vizită de lucru la arhivele
locale, excursii tematice cu realizare de interviuri, realizarea unui film și a unei expoziții foto.
Proiectul îşi propune să aducă în actualitate mărturii ale trecutului care dau farmec zonei
Văii Jiului. Slaba promovare a muzeelor localităţii Petroşani este o problemă pe care ne
dorim să o rezolvăm prin acest proiect care are ca scop creşterea gradului de promovare a
Muzeului Mineritului, a Muzeului Momârlanului şi a Muzeului Instalatorului. Printre activități
se numără organizarea unei biblioteci vii cu mineri-cărţi, vânătoare de comori cu puncte

cheie la muzee, activităţi interactive (horă momârlănească, poveşti despre muzee, concurs
de cultură generală), realizarea unei hărţi/unui traseu a/al muzeelor în colaborare cu un
topograf, care să fie amplasată în oraş, pe marginea străzii, asemeni indicatoarelor turistice.
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FIRE

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
TRAIAN DÂRJAN

ClujNapoca

Comorile
din lada
bunicii

Proiectul îşi propune aducerea la lumină a unor obiceiuri, tradiții, meserii din satul
transilvan. Prin intermediul meșterilor populari și al bunicilor tinerii își propun să facă
cunoscute în comunitate meserii și obiceiuri uitate. Activitățile propuse sunt: amenajarea
unui colț transilvănean în școală, organizarea unor ateliere pentru elevii din școala- țesut,
olărit și organizarea unei excursii tematice la Muzeu.
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IMPACT
AREA

Colegiul
Național
”Mihai Eminescu”

Petrosani

Biblioteca
Vie ediția a
IV-a

Biblioteca Vie ediția a V-a este un proiect prin care clubul va aduce ca și ”cărți vii” oameni
ce au adus sau au făcut lucruri frumoase în Valea Jiului, care au pornit din acest loc pe
drum plin de succese si realizari, oameni care au văzut frumusețile zonei și vor să le
împartă și cu ceilalți, promovând comorile locale.
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ALL4BRAD

Colegiul National
,,Avram Iancu’’

Brad

Totul
pentru Brad

Proiectul presupune promovarea valorilor locale printr-un scurt metraj creativ, care să
includă o sumă de obiective culturale ale zonei ((de ex: gorunul lui Arsenie Boca, Muzeul
Aurului, Mormântul lui Avram Iancu, gorunul lui Horea, Manastirea Crisan, Casa memorială
Crișan, etc.). Activități: realizarea echipei (regizor, scenatrist, actori, make-up,
vestimentație) și a scenariului scurt metrajului; filmarea propriu-zisă; realizarea subtitrării în
limba engleză; premiera scurt metrajului cu ocazia zilei liceului, în luna mai. Vor fi mobilizați
expreți locali precum: Ghidul muzeului aurului, ghidul muzeului national Tebea, un preot
călugar de la mănăstirea Crișan și primaria.
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EFECT

LICEUL
TEHNOLOGIC
TRANSPORTURI
CĂI FERATE

Galați

Casa Cuza,
emblemă a
comunității

Clubul Impact EFECT de la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate își propune să
promoveze unul dintre aspectele relevante ale patrimoniului cultural local, Casa Cuza, un
muzeu insuficient vizitat de către întreaga comunitate. În plus, copiii și tinerii nu cunosc prea
bine istoria și patrimoniui local. Astfel, impacții alături de partenerii lor, vor iniția o campanie
de promovare a acestui edificiu, dar și a istoriei reprezentate de el. Una din activități
vizează ideea de „ghid pentru o zi”, unde 15 elevi vor fi prin rotație ghizi.
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Aminta

Colegiul Economic
,,Dionisie Pop
Martian

Alba Iulia

Șezătoarea
- Arc peste
timp

Clubul își propune să readucă la viață șezătoarea de altădată. Se vor promova tradițiile și
imaginea Cetății Marii Uniri în anul centenarului. Cu această ocazie, aproximativ 200 de
elevi vor învăța să picteze farfurii, linguri și platouri din lemn, iar membri clubului vor realiza
o broșură online cu rețete tradiționale din zona Ardealului și vor prezenta modul de
preparare al ciorbei de salată. Se va organiza si o expoziție cu vânzare, iar suma stransa
(aproximativ 450 lei) se va folosi în scopul susținerii a 9 copii orfani și 7 copii proveniți din
centre de plasament, integrați în învățământul profesional la colegiul economic.
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CIREŞARII

Şcoala Gimnazială
Specială – Centru de
Resurse şi
Documentare privind
Educaţia
Incluzivă/Integrată

ClujNapoca

Tradiţii
culinare cu
bun gust

Prin acest proiect, clubul își propune să aducă mai aproape de tineri viaţa de la ţară,
reflectată în tradiţiile culinare specifice zonelor din apropierea oraşului Cluj-Napoca. Se
dorește evidenţierea importanței unei alimentaţii naturale şi sănătoase prin reţete culinare în
care să fie folosite ingrediente prospete, din gospodăriile de la ţară. Pentru aceasta,
Membrii Impact vor efectua vizite în satele din împrejurimi (în localitatea de domiciliu sau în
alte localităţi) şi vor purta discuţii cu vecinii, rudele, localnicii pentru a identifica cele mai
interesante, tradiţionale şi sănătoase reţete culinare din zonă. Reţetele culese vor constitui
baza broşurii tipărite şi on-line ,,Tradiţii cu bun gust”. Membrii IMPACT vor prezenta roadele
muncii lor în cadrul unui Târg culinar ,,Sănătos şi gustos”. Această activitate va fi o invitaţie
către elevi, părinţi, parteneri ai şcolii, invitaţi de a participa la târgul cu vânzare de produse
culinare tradiţionale şi gustoase preparate după reţete culese. Activitatea va fi organizată în
Săptămâna Şcoala Altfelm o dată cu Zilele Şcolii. Banii colectaţi vor fi folosiţi pentru
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie cu toţi elevii din şcoală.
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IMPACT
PEDAGOGIC

Colegiul Național
Pedagogic
„Constantin
Brătescu”

Constanţa

Din lada de
zestre a
bunicii, erecipe

Membrii clubului îşi propun să readuca în atenţia comunităţii reţete tradiţionale dobrogene.
Astfel, ei vor porni în căutarea unor reţete tradiţionale, vor colabora cu specialişti în
bucătăria tradiţională şi cu specialişti de la muzeu, pentru a crea o broşură şi un blog cu
aceste informaţii, în limba română şi engelză. Pentru realizarea proiectului ei vor avea
nevoie de fonduri pe care le vor procura organizând un târg de produse culinare pe care le
vor prepara pe baza reţetelor descoperite. O parte dintre produse vor fi oferite gratuit
copiilor dintr-un centru de plasament.
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Aripi în
Văzduh

Școala Gimnazială
Josenii Bîrgăului

Josenii
Bargaulu

Două roți
și-o…
farfurie

Tinerii din comunitate si-au propus sa construiască un traseu de biciclete în zonă, pe o
lungime de 8 km. Pentru a atrage turiştii s-au gândit să lege acest proiect de o vânătoare de
reţete tradiţionale pe care sa le şi gătească şi să le şi mănânce împreună cu turiştii care ar
inaugura traseul, la un picnic. Acesta se doreşte a deveni în timp o tradiţie câmpenească.
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ProDeo

Centrul de Resurse
pentru Tineri

Lupeni

Valea
Comorilor

Impacţii din Valea Jiului, simt că la tot pasul există oameni care îi inspiră să îşi dezvolte
pasiunile sau încerce lucruri noi. Ei îşi doresc ca mai mulți tineri din Lupeni să poată
conștientiza valoarea oamenlor din jur. În urma discuțiilor au identificat 4 domenii (muzică,
citit, sport și implicit socializare) în care majoritatea tinerilor din oraș și-ar găsi preferințele și
ar putea să obțină o perspectivă optimistă asupra oamenilor valoroși din societate.
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IMPACT
Perfect LIS

Liceul Teoretic Ioan
Slavici

Panciu

Aplicație
spre
atracție:
comori
locale la un
click
distanță

Ideea proiectului este de a promova cele mai importante „bogății” din zona orașului Panciu
cu ajutorul telefonului mobil. Deși există cataloage, filmulețe și chiar un site de promovare,
în oraș poposesc arareori turiști, iar micii producători de vin sunt prea puțin promovați.
Impacţii au ajuns la concluzia că este necesară o promovare mult mai atractivă, modernă,
personalizată, accesibilă, în pas cu noile mijloace de informare. Prin urmare, şi-au propus
să fie ei cei care să o facă cu ajutorul unei aplicații interactive și gratuite pentru telefon, cu
coduri QR, care să ofere informații detaliate celor interesați despre atracțiile turistice locale,
despre secretele viei și vinului, despre producătorii locali care oferă produse naturale de
calitate.
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LIFE 4 LIFE

Şcoala Gimnazială
Calistrat Hogaș

Roman

,,De la
lume
adunate/
Și-napoi la
lume
date.’’tradiții
centenare

Prin iniţierea proiectului impacţii urmăresc atât popularizarea obiceiurilor și tadițiilor din
gospodăriile din zona Roman care încă se mai praactică, dar şi scoaterea la lumină a altora
care au fost uitate sau practicate mai rar. Tot mai frecvent se observă o distanţare a tinerilor
faţă de tradiţie, considerând-o demodată. Clubul își propune activități care presupun
promovarea țesăturilor, cusăturilor artizanale, broderiilor, împletiturilor, mărţişoarelor,
semnelor de carte, sculpturilor în lemn, măştilor ,încondeierea ouălor etc, o vizită la muzeu,
o parada a costumelor populare autentice și o acțiune care pune în valoare ISTORIA
SCRISULUI- să scriem cu pana de gâscă.
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Picselii

Colegiul National
„Barbu Stirbei”

Calărasi

Amfiteatru
de IMPACT

Prin proiectul Amfiteatru de IMPACT, clubul IMPACT Picselii îşi propune să reabiliteze un
vechi amfiteatru din oras, spaţiu în stare de degradare vizibilă- pentru a-l reda comunităţii
spre folosire. Impacţii îşi doresc să-l înfrumuseţeze, să-l coloreze şi să atragă, astfel,
comunitatea, în special tinerii din oras, pentru a-şi petrece timpul liber acolo. De asemenea,
spaţiul este generos pentru tinerii din cartierele din vecinătate dar şi pentru şcolile din oraş
care vor dori să desfăşoare diverse activităti şcolare sau sportive.

22

ZÂMBIRICII
NOROCOŞI

Şcoala Gimnazială
“SINGIDAVA”

Cugir

Cufărul cu
tradiţii

Proiectul dezvoltat de clubul "Zambiricii norocoşi" propune aducerea unor tradiţii şi
obiceiuri româneşti specifice zonei Cugir în atenţia elevilor şi părinţilor acestora. Ideea
proiectului a pornit de la faptul că elevii nu cunosc obiceiurile şi tradiţiile vechi ale oraşului,
fiind atraşi mai mult de tehnologie. Soluţia pe care o propune clubul este organizarea unei
serbări câmpeneşti la care, prin realizarea unor ateliere de lucru, elevii să redescopere
tradiţiile autohtone. Elevii vor afla unele dintre tradiţiile şi obiceiurile locului, vor învăţa să
confecţioneze diferite obiecte tradiţionale, vor învăţa să prepare mâncăruri specifice.
Vârstnicii participanţi vor avea posibilitatea de a socializa şi de a împărtăşi mai multe
informaţii şi amintiri din tinereţe şi ne vor sprijini în confecţionarea unor obiecte.
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Lego

Colegiul Național
“Silvania”

Zalau

Aventuri
culinare
sălăjene

Clubul LEGO işi propune să identifice rețetele culinare apartinand minoritatilor maghiare şi
slovace, salvate de vârstnici și să le promoveze în cadrul unui festival culinar interetnic.
Totodată, clubul va îmbunătăți ghidul cu rețete, unul dintre produsele finale ale proiectului
“Gusturi vechi cu Impact azi” realizat în urmă cu doi ani, care conține pliante cu rețete
românești. Va fi tipărită o nouă serie de ghiduri care să conțină și rețete ale comunităților
minoritare. Prin acest aspect clubul își dorește să includă și să promeze comunități ale
căror valori și tradiții nu sunt suficient cunoscute.
Clubul Stefi IMPACT își propune o campanie de promovare a oraşului, o inventariere,
documentare a locurilor de patrimoniu cultural din orașul Hârlău - case traditionale, lăcaşuri
de cult, obiective turistice din oraş şi din împrejurimile acestuia, şi realizarea unui traseu
tursitic online, a unui panou informativ, a unei expozitii cu fotografii vechi și noi, şi a mai
multor materiale informative creative ( pliant, carte postala, concarde)
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StefiIMPACT

Colegiul Naţional
„Ştefan cel Mare”

Hârlău

O vedere
din Hârlău!
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Step by step
Danubiana

Colegiul Tehnic
”Danubiana”

Roman

Am ales să
nu uităm!

Membrii clubului "Step by step Danubiana", prin proiectul "Am ales să nu uităm!" își propun
să culeagă informații despre portul tradițional al localității bunicilor, despre semnificația
modelelor tradiționale și pe care le vor populariza prin realizarea unei broșuri și a unei
expoziții. Vor mai organiza ateliere pentru a învăța și pentru a-i învăța și pe alții să coase
semne de carte cu modele tradiționale, sub supravegherea unui meșter popular, semne de
carte pe care le vor comercializa. De asemenea, își propun să organizeze un atelier de
produse de panificație cu impletituri cu elevi de la Școala Incluzivă; și vor transforma un zid
cenușiu al școlii într-un ”brâu” pictat cu modele tradiționale.
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Club IMPACT
„Make a
dream” şi
IMPACT
„Hope4Life”

C.N.I. „Matei
Basarab”

Ramnicu
Valcea

“Noi
suntem
oglinda lor”

Ideea principală a proiectului se bazează pe promovarea obiceiurilor tradiţionale, a
dansurilor strămoşeşti şi meşteşugurilor care au stat la fundamentarea istoriei
culturare Vâlcene. Activiățile proiectului sunt foarte elaborate: activități de promovare,
realizarea unui film și a unui blog, ateliere de olărit, interviuri cu păstrători ai tradițiilor,
ateliere confecționare semne de carte, spectacole de teatru și folclor, etc
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IMPACT
Ibraileanu şi
IMPACT Miron
Costin

Colegiul Național
„Garabet Ibrăileanu”;
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iaşi

Iași

Iași – o
scenă
pentru
istorie

În contextul mai larg al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, voluntarii vor să valorifice
sursele documentare, mai noi sau mai vechi, referitoare la rolul orașului Iași în
evenimentele din 1916-1918. Toate acestea vor lua forma unui spectacol de teatru
prezentat de cel puţin 3 ori în locaţii şi în momente diferite, în faţa unui public diferit, un
traseu ciclistic/pietonal pe la clădirile cu importanţă istorică menţionate în piesă şi un
treasure hunt prin care participanţii să descopere informaţii interesante despre
evenimentele de marcă menţionate în piesă.
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IMPACT
Mereu
impreuna şi
IMPACT
Temerarii - ,,all
for one”

Scoala
Gimnazială,Comuna
Tamaseni; Liceul
Tehnologic Adjudeni

Tămășeni;
Adjudeni

Tămăşeniul de ieri şi
de azi

În condiţiile în care elevii petrec foarte puţin timp studiind istoria satului natal, mare parte
din curriculumul lor fiind ocupat de istoria naţională, achiziţionarea de cunoştinţe legate de
cultura proprie comunităţi locale, cu ai căror reprezentanţi elevii au contact permanent, dar
şi din alte spaţii geografice vecine, reprezintă o dimensiune importantă a educaţiei
interculturale. Proiectul are scopul de a sensibiliza tineretul pentru aprecierea valorilor de
patrimoniu prin acțiuni precum : culegerea de rețete tradiționale, specifice comunei;
Culegerea de povestiri, legende ale locului; Expoziții de fotografii vechi; Confecționarea și
comercializarea a 20 de brâie / traistute.
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IMPACT
Români cu
normă
întreagă şi
IMPACT Pride
of Petrosani

Şcoala Gimnazială
I.G.Duca Petroşani,
Şcoala Gimnazială
I.G.Duca Petroşani

Petrosani

Un parc, o
dovada de
implicare

Prin proiectul "Un parc, o dovada de implicare", cele 2 cluburi îşi doresc să reabiliteze
parcul din fata Şcolii Gimnaziale I. G. Duca. Au creat un nou design al parcului şi şi-au
planificat activităţi de strângere de fonduri precum - un spectacol de 8 martie pentru mamici
si un spectacol de teatru care se va desfăşura în Săptămâna Altfel. Prin proiect tinerii îşi
doresc să înveţe lucruri noi, cum ar fi: să colaboreze eficient cu autorităţiile locale în
vederea reabilitarii parcului, sa protejeze natura, să fie cinstiţi, oneşti şi comunicativi, să
poata înfrunta orice situaţie indiferent de natura ei, sa-si insuseasca abilităţi organizatorice
în vederea desfăşurării unor spectacole.

Proiecte cu potenţial, dar care necesită revizuire. În cazul în care proiectele se vor clarifica, există şanse de finanţare:
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Clădim
Impact

Şcoala Gimnazială
„Carol I”

Călăraşi

Oraş de
Impact

Membrii clubului doresc să realizeze o documentare în vederea informării turiştilor, dar şi a
oamenilor din comunitate, cu privire la istoria şi cultura oraşului. Tinerii vor identifica
obiective turistice din localitate şi vor realiza materiale de promovare, ce vor fi distribuite şi
în format hârtie şi în format online.
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IMPACT 2
Voluntari

SCOALA
GIMNAZIALA NR. 2

Voluntari

Neamul
romanesc,
fata in fata cu
istoria:100 de
ani de bucurii
si dureri”

Clubul își propune să realizeze o expozitie cu obiecte de arta realizate de elevii şcolii într-un
spaţiu amenajat conform sfaturilor unor experti in domeniu (Nasui Gallery)

31 IMPACT
ASACHI

32 TOTAL
ENERGIC
IMPACT

34

Simpacticii

Colegiul Tehnic
,,Gheorghe Asachi,,
Iași

Iaşi

,,Iașul,
tradiție și
spiritualitate’’

Membrii clubului isi propun să inveţe să încondeieze ouă şi să coasă ii, iar aceste produse
vor fi expuse în cadrul unei şezători la care vor participa 100 de elevi. Ei vor descoperi şi un
traseu virtual al oraşului.

COLEGIUL
,,STEFAN
BANULESCU”

Călăraşi

Legenda iei
din Bărăgan

La nivelul comunității locale ”IA traditională românească”nu este suficient promovată .
Tinerii folosesc foarte rar în vestimentaţia lor acest obiect de îmbrăcăminte.
Prin proiectul lor doresc să aducă în faţa tinerilor valoarea IEI tradiţionale, motivele locale
ale iei astfel încat, să sensibilizeze tânara generație şi intreaga comunitate locală.

Școala Gimnazială
Sînandrei

Sînandrei

„O mână
întinsă – o
rază de
soare într-un
suflet”

Prin proiectul „O mână întinsă – o rază de soare într-un suflet”, clubul IMPACT îşi propune
să strângă fonduri pentru a le dona unui centru de copii şi de zi pentru bătrâni. Işi doresc
totodata să promoveze modele vechi de icoane pictate pe sticlă pe care tinerii să înveţe să
le picteze la rândul lor şi să le expună spre vânzare, să organizeze o expoziţie
gastronomică şi un spectacol folcloric - acestea reprezentând şi activităţi de strângere de
fonduri.

