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Comunicat de presă 

Activitate SNAC -  “Săptămâna fructelor și legumelor donate” 

 

Miercuri, 16 noiembrie 2016, între orele 10 și 12, Colegiul 

Naţional de Arte ”Regina Maria”a derulat, la Centrele Școlare 

pentru Educaţie Incluzivă  ”Delfinul” și ”Maria Montessori”, 

activitatea:“Săptămâna fructelor și legumelor donate”, în cadrul 

Strategiei Naţionale pentru Acţiune Comunitară (SNAC). Scopul 

activităţii a fost ca voluntarii nu numai să ofere beneficiarilor 

legume și fructe, dar și să petreacă momente frumoase împreună 

cu ei. Coordonatorii activităţi au fost profesorulpsiholog Stroia 

Daniela și doamnele profesosoare Popescu Alexandra și Barbu 

Simona. Profesoriicolaboratori sunt:Coman Laura, Leonte Alina, Vărăşteanu Carmen 

Mihaela, Barbu Simona, Dorobanţiu Victoria. 

 

Elevii voluntari implicaţi direct în 

această activitate au fost din clasa a XI-a B- 

profil arte plastice, care s-au deplasat în 

instituţiile partenere, respectiv a X-a C- 

coregrafie și arte plastice- care au sortat și 

organizat donaţia de legume și fructe. Elevii generoși ai Colegiului și părinţii lor au oferit și 

alimente de bază (ulei, făină, zahăr, mălai, paste făinoase). Beneficiarii activităţii au 

fostcopii din familii cu nivel scăzut de trai din Centrele Școlare pentru Educaţie Incluzivă. 

Cantitatea de alimente donată în acest an a depașit 300 kg. 

Imediat după activităţile în centre, care au constat în crearea de personaje vesele din 

legume, am invitat elevele implicate să ne spună cum a fost experienţa. ”Mi-a făcut plăcere 

să lucrez cu elevii cu dizabilităţi. Ei erau activi și entuziasmaţi; atingeau toate obiectele 

aduse de noi, ca să le cunoască și să le folosească. Poate că a fost cam greu, dar a meritat. 
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Mă bucur ca am adus zâmbete pe feţele lor.”- V.H. ”A fost o adevărată plăcere să merg 

astăzi la centru și să lucrez împreună cu acei copii, ne-am distrat, ne-am înţeles foarte bine 

și am creat multe animăluţe amuzante din fructe și legume.”- A.H.  

 Activităţile comunitare organizate de Colegiul Naţional de Arte ”Regina Maria”vor 

continua în luna decembrie cu alte surprize frumoase pentru beneficiari.  
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