
 

 

 

Clubul Impact 

,,Cireşarii” 

 

Lideri Impact: 

Prof. Monica Nechita 

Prof. Ionela Ştefan 

Prof. Delia Pal 

Prof. Carolina Stanciu 

 

Clubul Impact ,,Cireşarii” din Şcoala Gimnazială Specială – C.R.D.E.I.I. a 

luat naştere în aprilie 2009 ca urmare a implementării proiectului 

,,Conectează-te cu comunitatea” a Fundaţiei Noi Orizonturi, proiect dezvoltat 

cu scopul înfiinţării unor cluburi Impact în şcolile din judeţ şi din ţară, care să 

deruleze proiecte în folosul comunităţii.  

Clubul Impact este condus de patru lideri, cadre didactice din şcoală şi 

are ca obiectiv principal dezvoltarea personală a elevilor prin activităţi şi 

servicii în folosul comunităţii. 

În perioada iunie 2009 - septembrie 2017, membrii Clubului Impact  

Cireşarii, au desfăşurat  activități după un program stabilit la ȋnceputul 

fiecărui an şcolar şi au derulat proiecte cu finanţare, în folosul comunităţii 

şcolare şi locale. 

 

Scop: 

Educarea elevilor şi încurajarea lor pentru a deveni personaje active în 

îmbunătăţirea relaţiilor şi a schimbărilor sociale. 



 

Obiective: 

 Dezvoltarea comportamentelor morale la elevi, care să fie în concordanţă 

cu valorile promovate: încredere, responsabilitate, respect, muncă în 

echipă, curaj. 

 Însuşirea şi dezvoltarea unor abilităţi tehnice, manageriale şi de 

relaţionare a membrilor Impact prin utilizarea educaţiei non-formale. 

 

Proiecte derulate:  

Noi si mediul curat 1-5 iunie 2009  

Mărţisoare pentru toţi februarie – martie 2010 

Să cunoaştem cultura oraşului martie –aprilie 2010 

Să respirăm aer curat! 22 aprilie 2010 – Ziua Pământului 

Iată, vin colindătorii! 5 – 17 decembrie 2010 

Hrană sănătoasă şi la şcoală şi acasă! 27 martie - 25 aprilie 2011 

Cireşarii şi cei 25 de trandafiri!  20 ianuarie - 1 aprilie 2012 

Să ne jucăm împreună! 1-22 iunie 2012 

Există alternative! 1 decembrie 2012 – 31 ianuarie 2013 

Să ne bucurăm, împreună! 5 noiembrie – 31 decembrie 2013 

Bucuria de fi prieteni! 15 decembrie 2014-15 februarie 2015 

Puternici şi sănătoşi 20 noiembrie 2015 – 20 ianuarie 2016 

Nu provoca! Nu te lăsa provocat! 30 martie - 30 mai 2017 

 

Mulțumim FNO pentru finanțarea majorității proiectelor derulate de 

către Clubul Impact “Cireşarii”. 


