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‘Volunteers, a gift to the 

community’

Within this project, in which 7 educational institutions and the association

ADL Cehu Silvaniei are partners, which is in its second edition, several

anniversary activities were carried out at the Elderly Care Center for the

elderly, humanitarian food donation campaigns, clothes for families in

financial difficulties.

,,Voluntarii, o binefacere

pentru comunitate”

În cadrul acestui proiect, în care sunt parteneri 7 instituții de învățământ

și asociația ADL Cehu Silvaniei, aflat la a doua ediție, s-au desfășurat

câteva activități de aniversare a vârstnicilor de la Centrul de îngrijire

persoane vârstnice din localitate, campanii umanitare de donare alimente,

haine pentru familiile aflate în dificultăți financiare.







’READING MAKES US GREAT!’

In this project we carried out activities to stimulate children's

interest in listening to stories read by adults, we conducted

awareness campaigns among adults about the importance of

reading in children's development. The members of our

association, in collaboration with parents, with adults from

different social categories, carried out a campaign to

familiarize children with the book and its reading.

,,CITITUL NE FACE MARI!”

În cadrul acestui proiect am desfășurat activități de stimulare

a interesului copiilor pentru ascultarea poveștilor citite de

adulți, am făcut campanii de conștientizare în rândul adulților

cu privire la importanța lecturilor în dezvoltarea copiilor.

Membrii asociației noastre, în colaborare cu părinții, cu adulți

din diferite categorii sociale au desfășurat o campanie de

familiarizare a copiilor cu cartea și lecturarea acesteia.





S.O.S. FIRE AT CEHU SILVANIEI GYMNASIUM SCHOOL

 This project aims to raise awareness among children in European schools about

the risks caused by fire, its prevention and the most important measures to be

implemented in case of emergency and fire;

 Partners: Fondation des Brûlés / Stichting Brandwonden (Belgium) - Project

Coordinator; The Open Network for Community Development Foundation

(Romania); Sdruzenije Na Na Raboteshtite S Hora S Uvrezhdaniya (Bulgaria);

Polytechnic Institute of Setubal (Portugal); Actie Dorpen Roemenië - Vlaanderen

vzw (Belgium).

S.O.S.  FIRE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEHU SILVANIEI

 Acest proiect își propune să creeze conștientizarea copiilor din școlile europene

despre riscurile cauzate de incendiu, prevenirea acestuia și cele mai importante

măsuri de pus în aplicare în caz de urgență și incendiu;

 Parteneri: Fondation des Brûlés/Stichting Brandwonden (Belgia) - Coordonator

de proiect; Fundația The Open Network for Community Development (România);

Sdruzenije Na Na Raboteshtite S Hora S Uvrezhdaniya (Bulgaria); Instituto

Politecnico de Setubal (Portugalia); Actie Dorpen Roemenië - Vlaanderen vzw

(Belgia).





Due to the restrictions imposed by the pandemic, a

large number of activities that we set out to do, we

were no longer able to carry out.

Datorită restricțiilor impuse de pandemie, un număr

mare de activități pe care ni le-am propus, nu am mai

reușit să le desfășurăm.



THANK YOU and we wish you all health 

and growth in all!

VĂ  MULȚUMIM ȘI VĂ DORIM

TUTUROR SĂNĂTATE ȘI SPOR ÎN TOATE!


