
COMUNICAT DE PRESĂ 

Campania Umanitară ,,De la inimă la inimă... dăruieşte bucurie copiilor!’’ 

  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Galaţi, au lansat pe data de 5 decembrie 2017 la Galaţi şi 7 decembrie 2017 

la Tecuci,  campania umanitară "De la inimă la inimă... dăruieşte bucurie copiilor!" în 

care comunitatea gălăţeană sprijină 144 elevi care provin din localităţi dezavantajate, 

izolate (inclusiv comunităţi educaţionale). 

Campania se derulează în parteneriat cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi 

Asociaţia Umanitară MUNDIS, cu sprijinul Consiliului Judeţean Galaţi, al Primăriei 

Municipiului Tecuci şi al Muzeului de Ştiinţe ale Naturii "Răzvan Angheluţă" şi încheie 

acţiunile derulate în unităţile şcolare de psihologii şcolari, în Luna "Dăruirii şi a Toleranţei". 

Beneficiarii campaniei sunt 144 elevi din unităţi şcolare ale judeţului Galaţi care, 

deşi provin din grupuri dezavantajate, cu nivel socio-economic foarte scăzut, sunt orfani 

sau din familii disfuncţionale, frecventează şcoala si au rezultate şcolare bune. 

 În zilele de 12 decembrie la Tecuci  şi 13 decembrie la Galaţi, elevii beneficiari ai 

campaniei, vor prezenta, în cadrul vizitelor efectuate în "şcolile prietene", la Inspectoratul 

Şcolar  Judeţean Galaţi şi la Consiliul Judeţean Galaţi scurte momente artistice, iar elevii 

generoşi din aceste şcoli dar şi reprezentanţii instituţiilor colindate,  vor oferi daruri copiilor 

care îi vizitează, scopul acestei campanii fiind dezvoltarea spiritului de întrajutorare, 

educarea unor trăsături pozitive de caracter şi a capacităţii elevilor de a dialoga şi  coopera 

cu ceilalţi, în condiţiile acceptării interculturalităţii şi valorizării pozitive a diferenţelor. 

           Programul pregătit special pentru copiii beneficiari este unul interactiv şi cuprinde 

tururi ghidate la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii "Răzvan Angheluţă", o masă la restaurant, un 

film la Cinema  3D "prof. Ioan Manole", vizite în parcul de distracţii, un spectacol la Casa 

de Cultură din Tecuci etc. 

         Campania Umanitară ,,De la inimă la inimă...dăruieşte bucurie copiilor! oferă 

elevilor şi în general comunităţii, posibilitatea de a învaţa să construiască relaţii bazate pe 

toleranţă, înţelegere şi solidaritate, să respecte demnitatea fiecărei persoane. 

 


