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Elevii de clasa a II-a şi a III-a de la Scoala Generala din Aghireş–Fabrici, judeŃul Cluj, au 
colectat hăinuŃe, jucării şi rechizite pentru copiii defavorizaŃi din localitatea lor. 
CoordonaŃi de învăŃătoarele Dorina Horvat şi Loredana Feurdean, elevii şi-au mediatizat 
campania intitulată  “De la inimă la inimă” în şcoală şi în localitate şi au reuşit să facă 
pachete consistente pentru un număr de 12 familii aflate în nevoie.  
 
AcŃiunea s-a derulat în urma unui proiect educaŃional gândit de învăŃătoare şi derulat în 
parteneriat cu World Vision România, Consiliul local Aghireş şi Biserica Ortodoxă din 
localitate.  Dorina Horvat şi Loredana Feurdean şi-au dorit ca în preajma sărbătorilor 
Pascale să-i implice pe copii într-o acŃiune cu scop caritabil, care să-i responsabilizeze şi 
să-i atragă în număr cât mai mare.   
 
“Primăria Aghireş a ales cazurile sociale, aşa încât am putut să ajungem în casele 
acelor familii cu o situaŃie deosebit de grea. Am vrut ca gestul nostru să fie primit şi să 
însemne un ajutor real pentru părinŃi şi copii. Sunt copii care doresc să se joace şi n-au 
cu ce - pentru ei surpriza cadourilor adunate de elevii noştri a fost una deosebită”, a 
explicat invăŃătoarea Dorina Horvat. 
 
“Avem copii inimoşi în şcoală şi mă bucur să-i văd pasionaŃi de ceea ce fac. În special 
copiii mici s-au implicat, au adus hăinuŃe de la ei, bune, curate şi jucării. A fost o 
adevărată bucurie pentru ei să ştie că muncesc pentru a pune la cale o faptă bună!” a 
mai adăugat Dorina Horvat. 
 
Pentru recunoaşterea şi onorarea eforturilor facute de copii, învăŃătoarele, împreună cu 
voluntarii organizaŃiei World Vision România  au organizat o dupa-amiază de jocuri şi 
concursuri. Elevii şi-au expus lucrările de ceramică, au încondeiat ouă şi au fost premiaŃi 
pentru cele mai reuşite lucrări.  
 
World Vision România derulează săptămânal programe educative pentru copii, 
împreună cu voluntarii – elevi şi studenŃi din Cluj şi Aghireş-Fabrici. Unul dintre 
obiectivele proiectului de la Aghireş este promovarea ideii de voluntariat în comunitate şi 
crearea unei reŃele de voluntari locali, care să preia în timp activităŃile realizate de către 
World Vision şi să genereze propriile idei şi iniŃiative.  


