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Obiectivele propuse pentru anul şcolar 2006-2007:

• Eficientizarea structurii ierarhice care coordonează Acţiunea Comunitară 
• Extinderea  Acţiunii  Comunitare  în  cât  mai  multe  licee  din  România  precum  şi  la  nivelul  învăţământului

secundar inferior şi a învăţământului superior
• Completarea  şi  modificarea  ordinului  de  ministru  privind  extinderea  Strategiei  Naţionale  de  Acţiune

Comunitară
• Proiectarea şi desfăşurarea, la toate nivelurile, a activităţilor specifice Acţiunii Comunitare
• Monitorizarea, la toate nivelurile, a activităţilor specifice
• Evaluarea periodică a activităţilor proiectate

1. Organizarea SNAC
• La nivel central este formată o comisie de coordonatori naţionali alcătuită din: 
- Secretarul de Stat pentru Învăţământ Preuniversitar
- Secretarul de Stat pentru Învăţământ Superior
- Directorul general a Direcţiei Generale Învăţământ Preuniversitar 
- Directorul general al Direcţiei Generale Învăţământ Superior
- inspectorii de specialitate pentru învăţământ special şi  special integrat.
• La nivel regional este numit câte un coordonator pentru fiecare zonă – 8 coordonatori regionali
• La  nivel  judeţean  este  numit  un  coordonator  judeţean  care  coordonează  activitatea  tuturor

voluntarilor din judeţ – 42 coordonatori judeţeni
• La  nivel  local  este  numit  câte  un  coordonator  pentru  fiecare  liceu,  şcoală  specială  şi  centru  de

plasament care îndrumă activitatea voluntarilor şi realizează Planul anual de activităţi. 

Calitatea  de  voluntar  o  poate  obţine  orice  tânăr,  în  vârsta  de  cel  puţin  15  ani,  în  baza  unui  contract  de
voluntariat.
Fiecare voluntar parcurge următorii paşi:

-    Vizitele de cunoaştere la posibilii beneficiari
-    Decizia cu privire la calitatea de voluntar
- Informare cu privire la particularităţile beneficiarilor
- Identificarea problemelor beneficiarilor
- Realizarea Planului de activităţi
- Identificarea surselor de finanţare pentru realizarea activităţilor
- Realizarea activităţilor cu beneficiarii
- Evaluarea semestrială.

4. Retrospectiva SNAC 2003

Proiect-pilot  derulat în judeţul Dolj 
• Obiectiv – Introducerea activităţilor de tip comunitar în oferta şcolară, la liceu
• Durata: 3  luni (aprilie - iunie)
• Elevi  implicaţi:  202 voluntari din 6 licee  
• Beneficiari:  187 copii aflaţi în 

                - 5 centre de plasament, 
                  - 11 apartamente de tip familial 
                  - 4 şcoli speciale.
Activităţi derulate:

• Educative: sprijin în efectuarea temelor pentru acasă, vizite  la muzee, vizionări  de spectacol  şi  filme, dans,
pictură, muzică.



• Cultural artistice: seri muzicale, seri de dans, festivităţi ocazionale.
• Terapeutice: aroma-terapie, meloterapie.
• Recreative: jocuri libere/organizate, plimbări, excursii, aniversări colegiale.
• Sportive: competiţii de fotbal, volei, tenis

5. Retrospectiva SNAC anului 2004-2005
• În februarie 2004, a fost aprobat un Memorandum de Guvern semnat de toate ministerele implicate.
• 7 aprilie 2004 a fost lansată, la Palatul Parlamentului, în cadrul unei conferinţe naţionale
• În  anul  şcolar  2004-2005,  Ministerul  Educaţiei  şi  Cercetării  implementat  Strategia  Naţională  de  Acţiune

Comunitară în toate judeţele ţării.
• Număr de licee implicate: 406
• Număr de voluntari: 22.500
• Număr de beneficiari: 25.600 (copii şi adulţi)

Activităţi desfăşurate cu beneficiarii:
- Activităţi educative realizate cu copii din şcoli speciale şi centre de plasament;
- Activităţi de socializare realizate pentru bătrâni din azile de bătrâni şi bolnavi din spitale.

5. Retrospectiva SNAC anului 2005-2006
• Număr de licee implicate: 412
• Număr de voluntari: 35.200
• Număr de beneficiari: 40.000

Activităţi desfăşurate cu beneficiarii:
• Activităţi educative realizate cu copiii din şcolile speciale şi centrele de plasament
• Activităţi umanitare desfăşurate în beneficiul comunităţilor sau persoanelor aflate în dificultate
• Activităţi realizate cu bătrâni şi bolnavi

În perioada 19-20 octombrie 2006, a avut loc la Bucureşti, la Cercul  Militar  Naţional,  Conferinţa Internaţională
 DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII NAŢIONALE DE „ACŢIUNE COMUNITARĂ”.

5. Progrese în anul şcolar 2006-2007
• Număr de licee implicate: 412
• Număr de voluntari: 48391
• Număr de beneficiari: 60.000
• Număr de şcoli generale: 23
• Număr de licee noi: 41

Anual, are loc o festivitate de premiere la care sunt prezentate cele mai frumoase experienţe ale voluntarilor  SNAC
şi în cadrul căreia se acordă certificatele de voluntari precum şi diferite diplome şi distincţii.
Prima festivitate de acest tip a avut loc pe 31 mai 2005 la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti.
Cea de a doua festivitate de premiere a avut loc pe 14 iunie 2006 la Opera din Braşov.

Cea de a treia festivitate de premiere a avut loc pe 8-9 iunie 2007 la Casionul din Sinaia.
Festivitatea s-a desfăşurat pe durata a două zile şi a avut două componente: o competiţie sportivă la fotbal şi  şah
şi premierea voluntarilor cu cele mai originale programe de Acţiune Comunitară.
La competiţia sportivă au participat:

- 10 echipe fotbal băieţi alcătuite din câte 5 jucători titulari şi 1 jucător de rezervă
- 2 echipe fotbal fete constituite în mod similar cu echipele de băieţi
- 9 copii cu dizabilităţi la competiţia de şah.

Echipele premiate au fost:
- echipa de fotbal fete- Băila
- echipele de fotbal băieţi: Buzău, Constanţa, Braşov, Hunedoara

La şah, premiile au fost câştigate de reprezentanţii judeţelor: Arad, Iaşi, Buzău.

Anul acesta au fost  4 secţiuni  de premii destinate:  liceelor,  şcolilor  speciale,  centrelor  de plasament şi  şcolilor  noi
implicate în proiect.  Premiile au constat  în camere video pentru a  facilita  înregistrarea  activităţilor  desfăşurate  în
cadrul SNAC.
Pentru prima dată, au fost premiaţi şi coordonatorii SNAC:

2



- 8 coordonatori regionali 
- 42 coordonatori judeţeni

5. Gânduri pentru viitor:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îşi propune să dezvolte în anii viitori această strategie prin:  
• extinderea acesteia la toate  nivelurile învăţământului  preuniversitar  din România precum şi   în învăţământul

superior;
• diversificarea tipurilor de activităţi precum şi a tipurilor de beneficiari; 
• implicarea tot mai activă a voluntarilor în rezolvarea problemelor comunităţilor locale;
• elaborarea  şi  aprobarea  unui  nou  ordin  al  ministrului  educaţiei,  cercetării  şi  tineretului  privind  dezvoltarea

SNAC; 
• recomandarea acestui model de voluntariat şi în alte ţări europene.

5. Concluzii

• Este  remarcabil  numărul  mare  de  voluntari  şi  copii  care  au  fost  implicaţi  în  SNAC  în  fiecare  din  judeţele
României precum şi entuziasmul cu care aceştia au acţionat la nivelul comunităţilor lor.

• Un număr tot  mai mare de elevi  şi  licee  doresc  să  se  implice  în  acest  program.  La  nivel  local,  rezultatele
sunt foarte bune deoarece această activitate este agreată, în egală măsură, de voluntari şi de beneficiari. 

• În  anul  şcolar  2006-2007  numărul  voluntarilor  din  toată  ţara  a  crescut  cu  aproximativ  13.200  iar  al
beneficiarilor cu 20.000.

• România este acum lider între ţările din Sud-Estul Europei în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor  de tip
comunitar în cadrul ofertei curriculare a învăţământului preuniversitar.

• Aceasta este o poveste de succes pentru România, pe care o poate împărtăşi cu ţările vecine. 

3


