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Activitatea A5.2 Desfășurarea de acțiuni de implicare activă și voluntariat 
 

RAPORT CAMPANII SOCIALE 
 

Perioada: FEBRUARIE - MARTIE 2022 
Locația: Comuna Biliești –Județul Vrancea, Comuna Suraia –Județul Vrancea, Comuna 
Movileni –Județul Galați 
 

Descrierea activității: 
 

În lunile februarie-martie 2022 s-au desfășurat campaniile de voluntariat ”Dăruim bucurii” - 
în Comuna Biliești-Jud. Vrancea, ”Alinarea bunicilor” – în Comuna Suraia-Jud. Vrancea, ”De 
la om, la om” și ”Mărțișor pentru bunica” - în Comuna Movileni-Jud. Galați.  
 

Campaniile de voluntariat, inițiate de Asociația Voluntariat Pentru Viață împreună cu 
experții campanii voluntariat și cu membrii grupurilor de inițiativă locală din cele 3 comune, 
sunt acțiuni de implicare activă și voluntariat desfășurate în cadrul proiectului ”Servicii 
integrate destinate comunităților teritoriului GAL Siretul Verde” – Activitatea A5.2 și au avut 
ca prioritate motivarea și implicarea cetățenilor din cele 3 comune în activități de 
voluntariat pentru a sprijini o cauză din comunitate.  
 

În acest context, elevii școlilor gimnaziale, autoritățile publice locale şi comunitatea locală  
s-au mobilizat, ca prin efortul lor să contribuie la realizarea unor mici cadouri, ce au fost 
dăruite, în semn de solidaritate, copiilor și vârstnicilor aflați în situații de risc social. 
Campaniile au presupus mai multe etape: identificarea grupului țintă, strângerea de fonduri 
sau resurse materiale, realizarea și distribuirea cadourilor. 
 

În prima etapă s-au identificat 27 de persoane vârstnice și 2 elevi aflați în situații dificile și cu 
o stare financiară precară, constituindu-se astfel grupul țintă, beneficiarii direcți ai 
campaniilor. 
 

Etapa de strângere de fonduri sau resurse materiale s-a concretizat prin organizarea unor 
expoziții unde s-au prezentat magneți personalizați cu mesaje și fotografii ce promovează 
localitățile și mărțișoare hand-made confecționate atât de pre-școlari cât și de elevii școlilor 
gimnaziale, iar cutiuțele de donații au fost prezente pentru cei care au vrut să contribuie și 
să răsplătească munca depusă pentru confecționarea produselor. 
 

Etapa de realizare și distribuire a cadourilor s-a concretizat prin dăruirea de pachete cu 
alimente pentru 22 de bunicuțe din Movileni; un alt vârstnic din Movileni a beneficiat de 
repararea gardului, bunuri necesare în gospodărie (masă, scaune, dulap, pat, pernă, 
lenjerie), precum și alimente. Alte 4 persoane vârstnice din Suraia au beneficiat de o masă 
caldă oferită pe durata a două luni, iar doi elevi din Biliești s-au bucurat de primirea unui 
laptop, unei biciclete, unor costume de trening și dulciuri. 
 



 
 
Rezultate 
 

Prin aceste campanii, pe lângă darurile oferite, am reușit să sensibilizăm cetățenii cu privire 
la tematicile voluntariatului, prin participarea activă în societate. Ca urmare a implicării 
active în aceste campanii, cetățenii au redescoperit importanța solidarității umane și a 
responsabilizării sociale, iar copiii au reușit să înțeleagă că a fi voluntar înseamnă să ai 
puterea de a schimba lumea, să ai șansa de a te redescoperi, precum și să trăiești un 
sentiment de împlinire sufletească. 
Campania a avut o importantă componentă de sensibilizare și responsabilizare a populației 
în ceea ce privește sprijinirea persoanelor sau grupurilor vulnerabile aflate în situații de risc.      
     
Organizatorii s-au bucurat de sprijinul acordat de colaboratorii campaniilor: Primăria Biliești 
- Jud. Vrancea, Primăria Suraia - Jud. Vrancea, Primăria Movileni - Jud. Galați, Școala 
Gimnazială Biliești, Școala Gimnazială Suraia, Grădinița nr. 1 Suraia, Grădinița nr. 2 Suraia, 
Școala Gimnazială ”Alexei Mateevici” Movileni, Dima P. Valentin PFA - Focșani, II Mandea 
Maricica - Movileni, SC Misit SRL - Suraia. 
 
 
Responsabil activități implicare activă și voluntariat, 
Tuchiluș Cristina  
 
 

 

 

 
                                                                                                                   


