
Proiect Caritabil - Copii mari pentru copii mici 

 

 

 

Studentii din cadrul Facultatii de Inginerie in Limbi Straine doresc anul acesta sa ii ajute 
pe copiii din Glodeanu, Buzău.  
 

Acestia sunt copii nevoiasi care necesita ajutor atat material (alimente, haine, jucarii si 
orice alte ajutoare relevante), cat si ajutor social. Proiectul "Copii mari pentru copii mici" 
presupune informarea celor din medii defavorizate, in legatura cu diverse subiecte importante 
pentru facilitarea dezvoltarii personale a copiilor.  
 
 Misiunea noastră este aceea de a le oferi copiilor din medii defavorizate oportunitatea 
de a descoperi informații necesare pentru viitorul lor. Pentru a realiza acest lucru, noi am ales 
să organizăm cursuri si workshop-uri interactive, pe baza unor teme de mare interes pentru cei 
mici, precum: bunele maniere și igiena personală, dezvoltare personală, gastronomie, 
tehnologia informației și ecologizarea.  

Pentru realizarea tuturor temelor enumerate mai sus, am reusit să ne asociem cu o 
organizație non-guvernamentală ( ONG CALLATIS). 

Următorul pas va fi să începem promovarea proiectului “ Copii mari pentru copii mici.” 
Companiile care vor dori să se alăture proiectului nostru și care ne vor ajuta cu achiziționarea 
materialelor de care avem nevoie, vor avea o mare expunere atât pe site-ul facultății, cât și în 
postările de pe rețelele de socializare.  

Proiectul „Copii mari pentru copii mici” este unul de care toți copiii proveniți din medii 
defavorizate au nevoie. Noi sperăm să ajungem la cât mai mulți dintre ei, pentru a reuși să-i 
ajutăm să se dezvolte.  

Dorim sa cerem ajutorul tuturor persoanelor care sunt dispuse sa ofere sprijin. Cine 
doreste sa doneze orice materiale este asteptat in cladirea CJ din cadrul Universitatii Politehnica 
Bucuresti, sala CJ02 zilnic in intervalul orar 09:00-18:00, din data de 18 noiembrie-25 
noiembrie 2019. 

https://www.facebook.com/events/2472040799558455/ 

Va multumim si nu ezitati sa ne contactati pentru orice nelamurire la numarul de telefon 
0727.563.174- Victoria Florentina Panturu! 


