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   Un club de inițiativă comunitară devenit între timp
asociație, sub egida Fundației Noi Orizonturi, un  “loc”
al voluntariatului în care învăţăm făcând proiecte în
folosul comunităţii noastre traianiste şi chiar al
comunităţii noastre mai largi, severinene.  

    Să asigurăm un cadru proprice educației nonformale
și extracurriculare, pentru copii și tineri cu vârsta
cuprinsă între 12 și 18 ani. Mai mult, îi ajutăm pe
voluntari să-și dezvolte abilități de viață precum lucrul
în echipă, gândirea critică, spiritul civic, compasiunea,
luarea deciziilor, comunicarea. 



TABĂRA VIAȚATABĂRA VIAȚA                                       
                                                                                                        la Straja, 
                    organizată de Fundația Noi Orizonturi, ca formă 
                    de educație prin aventură

JOCJOC             activitate distractivă și de învățare
  în echipă

POVESTEPOVESTE                                            care aduce în prim plan
valorile după care trebuie să se ghideze tinerii

PROIECTPROIECT                                            în folosul comunității, de tip
ecologic, social, cultural, antreprenoriat social



octombrie 2009 - se deschide Clubul IMPACT
HOP(E) Traian, având ca profesori coordonatori:
prof. Rodica Stoica, prof. Maria Ghinea, prof.
Mariana Dumitraşcu, prof. Mihaela Oproiu;
decembrie 2010 – proiectul filantropic DALB
VEŞMÂNT DE VIAŢĂ NOUĂ;
martie 2010 – proiectul ecologic COPACUL DE
HÂRTIE;
iunie 2010 – proiectul cultural UN COPIL, O
CARTE, O LUMINĂ, Centrul de zi pentru copiii de
etnie rromă din Eşelniţa, Mehedinţi;
iunie 2011 – proiectul ACTIVE CITIZENS-
Educaţie pentru sănătate FII TU PRIMUL AJUTOR!
iulie - august 2011 Educaţie prin aventură în
TABĂRA VIAŢA, Straja;
ianuarie 2012 – proiectul DĂRUIEŞTE UN
ZÂMBET, în parteneriat cu Librăria Sonet;

    



martie-iunie 2012 – proiectul social ÎMPREUNĂ
DE 1 IUNIE, Centrul de zi pentru copiii de etnie
rromă din Eşelniţa, Mehedinţi;
iunie 2013 - DIFERENŢĂ, PROVOCARE,
NEDISCRIMINARE, Centrul de zi pentru copii ,
Eşelniţa, Mehedinţi;
decembrie 2014 - ALĂTURI DE BĂTRÂNII NOŞTRI,
Căminul de bătrâni Ilovăţ;
iulie-august, tabara Viata I;
februarie 2016 - LOCURI ȘI OAMENI DE IMPACT,
iulie-august;
martie-aprilie 2017 -ŞCOALA DIN PARC;
iulie-august  2017- Tabăra Viaţa ;
mai-iunie 2018-MESAGERII NATURII;
iulie-august  2018-TABĂRA VIAŢA II;
decembrie 2018 proiectul social RATATOUILLE I;
decembrie 2019 proiectul social RATATOUILLE II;

 
 



Proiect  în derulare

   Anul acesta, în februarie, am reluat activitatea
clubului şi, în ciuda condiţiilor impuse de
pandemie, am reuşit să ne recoagulăm (avem un
număr record de voluntari, 70!), fie online, fie în
şcoala din parc (un rezultat al proiectului Impact
2017, care s-a dovedit extrem de util în această
perioadă) şi să scriem un proiect nou în cadrul
concursului naţional de proiecte organizat şi anul
acesta de Fundaţia Noi Orizonturi. Proiectul
ŞCOALA SUB SOARE, după cum a primit numele, a
câştigat o mică finanţare, ”banii de sămânţă”, un
fond de pornire, pe care voluntarii îl amplifică prin
strategii de sensibilizare, de obţinere de
sponsorizări. A fost o primă biruinţă. Ideea
proiectului este de a replica Şcoala din parc, deci de
a crea încă două-trei spaţii de desfăşurare a orelor
care se pretează la această formă. 



 
 

    Liceul nostru se bucură de un parc foarte generos,
deci un cadru natural deosebit de plăcut în care
învăţarea nonformală cu toate avantajele ei este o
alternativă posibilă pentru cei mai mulţi elevi ai
şcolii. Proiectul se desfăşoară în trei etape:
pregătirea spaţiului ales, amenajarea lui cu bănci,
în parte confecţionate de noi, în parte obţinute prin
sponsorizări şi, la final, alcătuirea unui nou număr
al revistei IMPACT HOPE, în care să arhivăm
experienţele trăite, impresiile, imagini, opinii,
rezultate. Deja s-a desfăşurat prima etapă în care
noi, cei 70 de voluntari împreună cu personalul de
întreţinere al şcolii am făcut curăţenia de
primăvară a parcului, am plantat flori, arbuşti şi
arbori. Urmează etapa mult aşteptată a
confecţionării băncilor din paleţi și apoi scrierea
revistei pe băncile școlii.



 
Mozaic de...

...amintiri



impacthope_traian
Impact Hope

Profesori coordonatori   
    Dumitrașcu Mariana Gabi

Oproiu Mihaela 
Ghinea Maria

 

PR
Oproiu Maria

Profesori colaboratori 
Stoica Rodica

Fota Diana
Răducan Bianca

 

 


