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 Numele institutiei aplicante:-Scoala Gimnaziala Nr.2 Buftea,

Jud.Ilfov

 Adresa: Str.Stirbei Voda nr.22,oras Buftea,Jud Ilfov

 Nr tel/fax 021351553

 Director:Găișteanu Dorel-Viorel

Site si adresa postala electronica: – email: buftea_scoala

yahoo.com - 

Adr.web: http://scoaladoibuftea.ro/ scoli.edu.ro

2. Numele proiectului/activității: ,,Împreună pentu o școală mai frumoasa!.,,
Data începerii activității/evenimentului: 25.10.2019
Data încheierii activității/evenimentului: 25.10.2019 
Descrierea evenimentului /activității :
Deoarece procurarea resurselor financiare reprezintǎ o necesitate permanentǎ, se impune o
planificare exactǎ a strategiei și a tacticilor care urmeazǎ să fie aplicate de cǎtre școală în
strângerea de fonduri extrabugetare.
 Odatǎ depǎșitǎ aceastǎ etapǎ, trebuie realizat un plan foarte bine structurat al activitǎții de
strângere de fonduri.
3. Obiectiv- achiziționarea unui sistem audio, necesar pentru siguranța copiilor

Reprezentant Asociația părinților
D-na. State Mariana

1. Informatii vizand aplicantul pentru obtinerea

fondurilor extrabugetare



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Pasul final în dezvoltarea planului presupune respectarea exactǎ a programului

stabilit.

5.      Diseminarea și mediatizarea rezultatelor obținute în urma derulării programului de

strângere de fonduri, prin diferite mijloace mass-media, site-ul

grădiniței: www.scoaladoibuftea.ro, promovarea prin pliante, afișe.

3.      Reflectarea evenimentului în mediul online:

– scrisori de mulțumire adresate donatorilor,sponsorilor;

– redactarea unui articol în revista școlii 

– postarea unei prezentări a activității  pe site-ul, pag. de facebook a școlii, forumul

Inspectoratului Școlar Județean Ilfov;

–Amploarea proiectului : local

Publicații-Ziarul “Jurnalul de Ilfov”

Promovare : afișe expuse în școală;pliante pentru părinți și sponsori.

Analiza de nevoi- sistem video extern, table magnetice, mobilier elevi,jaluzele clase,laptop-

uri

Suma solicitată : 30000 lei

Justificarea sumei pe categorii de cheltuieli :-raport justificativ al cheltuielilor+anexe(

oferte+ facturi ale produselor achizitionate)

Durata campaniei /perioada încheierii contractului de sponsorizare : 21-25.10.2019

Implicarea asociatiei părinților : Prezența unui reprezentant al asociației părinților la

derularea unor activități în care se utilizează noile achiziții.
Prestația organizației sponsorizate: popularizarea sponsorizării în comunitate, în rândul

părinților, pe site-ul scoaladoibuftea.ro
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     Metodele cele mai potrivite; Campania de Fund/rainsig, expoziție cu obiecte expuse

spre vanzare,invitarea părinților, sponsorilor la acțiuni derulate în școală,  mediatizarea

campaniei la nivelul comunității locale.

Grupul de organizare :

·         Organizator: Școala Gimnazială Nr.2 Buftea, Ilfov, Asociatia Scolii Nr,2 Buftea

         Director, Prof. Găisteanu Dorel- Viorel, Dr. adj.prof. Manea Mirela

·         Membrii echipei :

Director, prof.Prof. Găisteanu Dorel- Viorel, prof. Manea Mirela, prof. Vâță Daniela,

prof.Iordan Irina, prof. Dragon Claudiu, prof. Ghiulai Mariana, prof. Ivan Angelica, prof.

Tașcov Adriana, prof. Efrim Mirela, prof. Troanca Gabriela, prof. Miu Floarea, prof. Manea

Florina, prof. Badea Rafila, prof. Anca Gheorghiu Carmen, prof.Protiuc Nelica, prof.

Burtescu Alina, Prof, Statescu Paul, Prof, Stroe Florin, Prof.Traila Mihai,Prof. Flore

Dora,Prof. Costin Anna Maria, Prof. Stoica Catalina, Prof. Serban Claudia,Prof. Geovana

Boca, Prof. Andrei Luminita, Prof. Dragan Mihaela, Prof. Oana Dragomir,Prof. Nita Vasilica,

Prof Visneyi Floarea, Prof. Petre Andreea Cristina,Prof Stefan Georgeta, Prof. Carmen

Grigore, Prof. Carmen Constantin

·         Grupul de sprijin

Asociația  Părinților , reprezentată de președinte d-na State Mariana;

Scopul acțiunii :

Școala Gimnazială Nr.2 Buftea, reprezentată prin director, prof. Găișteanu Dorel-

Viorel,dr. adj. Manea Mirela inițiază campania de “fund-rainsing” , expoziție cu vânzare

intitulată „Împreună pentru o școala mai frumoasa,,”. Campania are ca scop obținerea

unor fonduri extrabugetare necesare achiziționarii unui sistem audio necesar pentru

siguranța copiilor și pentru a moderniza procesul instructiv –educativ din școala noastrǎ.

Locul de desfășurare:

-Școala Gimnazială Nr.2 Buftea

Grupul țintă :

-900  preșcolari și scolari

Beneficiari proiectului:

-Prescolarii,scolarii cls. pregătitoare si I-VIII, Cadre didactice-Părinți
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Programul complet al activității :
1.      Realizarea unei liste cu posibili donatori /21-25.10.2019

2.      Identificarea și dezvoltarea unor motivații convingǎtoare pentru a obține fondurile

necesare;

3.      Demararea programului de strângere de fonduri propriu-zisǎ și analiza posibilitǎților de

dezvoltare;

4.      Pasul final în dezvoltarea planului presupune respectarea exactǎ a programului stabilit.

5.      Diseminarea și mediatizarea rezultatelor obținute în urma derulării programului de

strângere de fonduri, prin diferite mijloace mass-media, site-ul

grădiniței: www.scoaladoibuftea.ro, promovarea prin pliante, afișe.

3.      Reflectarea evenimentului în mass-media:

– scrisori de mulțumire adresate sponsorilor, donatorilor;

– redactarea unui articol în ziarul  ”Jurnalul de Ilfov”

– postarea unei prezentări a activității  pe site-ul școlii

– realizarea unei expoziții ce ilustrează aspectele cele mai elocvente ale activității, în curtea

școlii.

Amploarea proiectului : local

Publicații-Ziarul “Jurnalul de Ilfov”

Promovare : bener, afișe expuse în școală;  pliante pentru părinți și sponsori.

Avantaje pentru sponsor:

-Promovarea imaginii prin distribuirea în școală a pliantelor promoționale realizate de sponsori

și aprobate de direcțiunea școlii ;

-Afișarea pe parcursului evenimentului de bannere cu însemnele sponsorilor în incinta școlii;

Durata campaniei /perioada încheierii contractului de sponsorizare : 21- 25.2019

Implicarea asociatiei părinților în desfășurarea evenimentului : Prezența unui reprezentant al

asociației  la derularea unor activități în care se utilizează noile achiziții.
Prestația organizației sponsorizate: popularizarea sponsorizării în comunitate, în rândul

părinților, pe site-ul ,:www.scoaladoibuftea.ro...facebook-ul scolii Scoala Doi Buftea Centru
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