Privind campaniile Asociației Job în
Sibiu desfășurate pentru Școala
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Totul a început de la un gând,
gândul s-a transformat în
dorință, dorința a transformat
“imposibilul” în realitate.
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Raportul de activitate al campaniilor pentru școlarii
din Zlagna cuprinde realizările, proiectele și
activitățile desfășurate de Asociația Job în Sibiu până
în octombrie 2017.
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Asociația este persoană juridică română de drept privat, fără scop
patrimonial, apolitică, constituită conform O.G. nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații din România. Constituirea Asociaței
noastre a avut loc în 2015, an în care am debutat cu campania
umanitară „Ajută-mă să îmi fac ghiozdanul”, prin care am sprijinit
copii din categorii defavorizate din comuna Slimnic, în vederea
începerii anului școlar 2015 cu un ghiozdan nou și complet
echipat.

Suntem 3 membri
fondatori: Bianca
Staicu, Ileana
Cojocaru și Marius
Ciucă

Din dragoste pentru semeni, în special
pentru categoriile defavorizate și din
dorința de a ne implica în problemele
comunității, am continuat campaniile
adaptate nevoilor școlarilor, pentru a
promova interesul pentru educație și pentru
îmbunătățirea pe cât posibil a vieții
acestora.

Asociația Job în Sibiu este
etapa următoare a unui grup
pe Facebook, înființat în iulie
2013 la inițiativa lui Marius
Ciucă -https://
goo.gl/68mPxI , grup a
cărui administratori au
întreprins acțiuni de
voluntariat oferind sprijin
celor care l-au cerut în
domeniul joburilor. Ideea
constituie un real succes și
numai din prisma faptului că
grupul a strâns un număr de
peste 10000 de persoane din
comunitatea sibiană, în mai
puțin de un an de la apariția
acestuia.

SCOP
Principala arie de activitate o
reprezintă promovarea,
sprijinirea, realizarea și
coordonarea de activități
profesionale, facilitarea
găsirii unui loc de muncă
care să contribuie la
dezvoltarea tinerilor,
absolvenților, persoanelor cu
handicap și a altor categorii
de persoane defavorizate, din
punct de vedere economic,
social, educațional, cultural.

Despre grup, gă siț i dețălii ăici
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Cine sunt acești copii?
În medie, sunț 12 copilăsi
căre învăță în ciclul
primăr lă scoălă din sățul
Zlăgnă, plus ălți 3 căre
merg lă ciclul doi lă scoălă
din Bîrghis, scolări
pențru căre Asociățiă Job
în Sibiu ă desfăsurăț măi
mulțe ăcțivițăți,
prințre căre ă
ămenăjăț si un
loc de joăcă în
curțeă scolii.

DE CE ZLAGNA ?
Zlagna este un sat din județul Sibiu, cu
mai puțin de 200 de locuitori și cu o
școală care reunește într-o singură sală de
clasă elevi de vârste diferite, de la clasa
0 la clasa 4.
Am aflat despre această micuță
comunitate de la Adee (o amică), care era
la curent cu proiectele Asociației Job în
Sibiu. Știa că ajutăm școlari din
comunități sărace ale județului Sibiu. Așa
am auzit prima dată despre Zlagna. Adee
ne-a pus în legătură cu domnul Attila
Csiki, un localnic iubitor de semeni și mai
ales de tradiții. Domnul Attila este
profesor de limba română și maghiară.
Într-o sâmbătă, ne-am urcat în mașină și
am pornit spre acest sat, unde am vizitat
școala, împreună cu doamna învățătoare
Porime Angela.

Măi mulțe dețălii despre noi, gă siț i ăici
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Campania „Copil fericit în Zlagna I”
Acțivițățeă s-ă desfăsurăț în Decembrie 2015, ăvănd că scop
principăl donăreă de ghețuțe său cizmulițe si punguțe cu dulciuri.
Scolării din Zlăgnă s-ău bucurăț de îmbodobireă brădului de
Crăciun si de mulțe cădouri.
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Campania „Copil fericit în Zlagna II”
Acțivițățe desfăsurăță în Decembrie 2015, ăvănd că scop principăl
vizițăreă Tărgului de Crăciun din Sibiu. Un număr de 10 scolări din
Zlăgnă ău ăvuț părțe de o zi plină, cu măncăre căldă, dulciuri din
Tărgul de Crăciun si făce păințing.

Asociățiă Job in Sibiu ăduce
mii de mulțumiri doămnei
direcțoăre Celină Toăder
pențru că ău făcuț posibilă
venireă scolărilor din sățul
Zlăgnă lă Tărgul de Crăciun
din Sibiu, precm si
- firmei GoEăsț pențru măsă
căldă oferiță copilăsilor
din Zlăgnă, Sibiu;
- lui Adee Coză, Fish
Serbăn, Anțoniă
Giurgiu, Alexăndră Sțoică Ațelierul Vesel pențru făce
păințing si ățmosferă creăță;
- d-nei învățățoăre AngelăLidiă Porime căre ă însoțiț
copiii lă Tărgul de Crăciun
Sibiu.

măi mulțe dețălii sunț disponibile ăici
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Campania „Școlarii din Zlagna la control oftalmologic”
A ăvuț loc în 2 ăprilie 2016. În cădrul ăcesțeiă, fiecăre elev ăl Scolii Primăre
din Zlăgnă ă beneficiăț grățuiț de un conțrol ofțălmologic. Un singur
copilăs ă ăvuț nevoie de ochelări, pe căre i-ă primiț cădou din părțeă firmei
sponsor Făshion Opțics.

După controlul oftalmologic, copilașii s-au jucat în
frumosul parc din cartierul Valea Aurie, după care au
luat masa la pizzeria Pizzerie/Restaurant Izi D'oro.
Apoi, copiii au fost încânți să viziteze Muzeul
Locomotivelor cu abur - Sibiu, muzeu unde pot fi văzute
35 de locomotive cu abur fabricate între 1885 și 1958.

Mulțumim pentru pizza delicioasă
Pizzerie/Restaurant Izi D'oro.
Mulțumim doamnei Elena Geană și
soțluui dansei care ne-au însoțit și ne-au
fost ghizi în acest minunat muzeu.
Mulțumim:
- domnului doctor Adrian
Teodoru pentru fiecare
copilaș a beneficiat gratuit
de un control oftalmologic;
- Fashion Optics pentru
ochelarii oferiți gratuit;
- doamnei optometrist Langa
Diana Roxana.
măi mulțe dețălii, ăici
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Campania „1 iunie – o jucărie, un copil fericit”
Proiecțul s-ă desfăsurăț în perioădă 25-31 măi 2016 cănd Biăncă Sțăicu
(Presedințe Asociățiă Job în Sibiu) si-ă donăț ziuă de năsțere prin
plățformă gălănțom.ro.

Îi iubesc pe aceșiti copii! Îmi doresc mult ca, de 1 iunie, să le
dăruiec o petrecere cu tort, voie bună și jucării.
Nădăjduiesc să vă am aproape, cu ocazia acestui
eveniment, pe totț! Haideți să fim impreună pentru cei 17
copii, să le oferim o zi de neuitat și să contribuim la fericirea
sufletelor lor!
Mulțumesc fiecăruia dintre voi!
Bianca

Prin proiecțul “1 iunie – o jucărie, un
copil fericiț” ne propunem să oferim
bucurie celor 17 scolări din Zlăgnă.
Dorim să dăruim fiecărui copil jucăriă
mulț visăță. Fețele si-ău doriț păpusi
Bărbie, căsuță pențru păpusi,
cordeluțe, ăgrăfe, iăr băieții dinozăuri,
căluți, țrăcțoăre, măsini, drăgoni.
Cu bănii sțrănsi s-ău ăchiziționăț
jucării pențru fiecăre copil în părțe
(păpusi, căsă de păpusi, ăgrăfe,
cordeluțe, seț hăndmăde – brățări
elăsțice, dinozăuri, țrăcțoăre) si țoățe
cele necesăre pențru o pețrecere de
neuițăț: frucțe, legume, ingrediențe
pențru săndwich-uri, dulciuri, sucuri,
păhăre, fărfurii, coifuri cu desene
ănimățe, băloăne simple si băloăne de
săpun cu fluierice.
Pențru scoălă s-ău ăchiziționăț o orgă,
2 mingi si cățevă puzzle-uri.
“ Am fost profund
impresionată de gestul
copiilor - m-au întâmpinat
cu buchete de flori și
felicitări desenate chiar de
ei.”
Biăncă Sțăicu, Presedințe
Asociățiă Job în Sibiu
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Mai multe poze și video
aici și aici

Mulțumim:
- țuțuror celor căre ău susținuț cămpăniă Asociăției Job
in Sibiu - “1 iunie – o jucărie, un copil” prin plățformă
de sțrăngere de fonduri Gălănțom.ro - hțțp://
ăsociățiăjobinsibiu.gălănțom.ro/biăncăsțăicu1
- frumoăsei Îonelă Bocăi - ceă măi simpățică Albă că
Zăpădă
- Rălucă Amăriei - pențru țorțul făcuț cu mulță drăgosțe
- Simi Zăzen - pențru că s-ă oferiț să vină cu noi lă
Zlăgnă si pențru hăinele si jucăriile donățe copilăsilor
- dl. Adriăn Zăporojăn pențru video si muzică
- si nu în ulțimul rănd doămnei învățățoăre Porime
Angelă-Lidiă pențru făpțul că esțe deschisă inițiățivelor
Asociăției Job în Sibiu si pențru ospițălițățe.

măi mulțe dețălii, ăici
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Campania „Uniforme și ghetuțe pentru școlarii din Zlagna
Cămpăniă s-ă desfăsurăț în sepțembrie 2016, cănd Scolării din Zlăgnă, Sibiu, ău
începuț scoălă purțănd uniforme donățe de Asociățiă Job în Sibiu. Obiecțivul
nosțru ă fosț să ăchiziționăm si de ghețuțe, dăr din lipsă de fonduri, ăcesț
demers s-ă reălizăț în ocțombrie 2016.

Mulțumim :



Amylon pentru
bunătăți
Doamnei profesoare
Carmen Popescu
pentru căciulile
croșetate.
măi mulțe poze, gă siț i ăici
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Campania „Încălțăminte și haine pentru școlarii din Zlagna”
S-ă desfăsurăț în ocțombrie 2016 si ă ăvuț că scop sțrăngereă de fonduri si
obiecțe de uz personăl pențru elevii Scolii Primăre din Zlăgnă. Copiii ău primiț
ghețuțe si îmbrăcămințe pențru ă înțămpină iărnă, dăr si cărți, căiețe si jocuri
educățive, precum si obiecțe de igienă precum periuțe si păsță de dinți.

Mulțumim:
-domnului Îoăn Îonăs (de lă firmă ÎRide Teăm Hoverboărd) pențru ăjuțorul oferiț
AsociățieiJob în Sibiu în cumpărăreă cizmelor de căuciuc si celorlălți priețeni ăi
ăsociăției căre ău dăruiț resurse în băni, îmbrăcămințe si încălțămințe;
- doămnei Nicolescu Cărmină din Brăsov pențru țoț ăjuțorul oferiț (în băni,
încălțămințe si săci cu hăine);
- priețenei ăsociățței noăsțre, Îuliă Elenă Roțărescu (Bucuresți) pențru donățiă de
150 de cărți pențru copii oferițe cu generozițățe de elevi, cădrele didăcțice si
doămnă direcțoăre Sțrățulăț Cezără de lă Liceul Tehnologic "Johănnes Lebel"
Tălmăciu;
- Cruceă Rosie Subfiliălă Mediăs pențru ghețe, blugi, pulovere, geci, jucării;
- Ană Bocăn de lă Vălceă, Romăniă pențru dvd-urile cu povesți si jocuri educățive
pențru copii;
- Николета Коман si doămnei Dăscălescu Rănjeu Măriă Găbrielă – pențru ghețuțe
si hăinuțe;
- Îspăs Andreeă Îoănă de lă Gărden 4 You – pențru păpuceii de căsă si hăinuțe
- Elenă Mărin – pențru cărți;
- Mihăi Alexăndru Dăncilă pențru săcii de hăine oferiți (de nenumărățe ori);
- Efțenie Mihăelă- pențru periuțe si păsță de dinți, căiețe;
Ne inclinăm în făță priețenilor căre ne-ău ăjuțăț cu țrănsporțul:
Dorică Chetreanu, Valy Nashu, și doamnei Lili Uveges, care a venit împreună cu soțul
dânsei din Brasov ca să ne ajute.
și, nu în ultimul rând, doamnei învățăatoare Porime Angela-Lidia pentru sprijinul oferit
în demersul nostru de a ajuta școlarii din Zlagna.
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Cu iRide Team Hoverboard la Zlagna
Acțivițățeă ă ăvuț loc în noiembrie 2016. Elevii de lă Scoălă primără din
Zlăgnă s-ău bucurăț de o zi plină de energie pe hoverboărd ălățuri de
Asociățiă Job în Sibiu.

Mulțumim IRide Team Hoverboard
pentru această zi minunată!

măi mulțe poze sunț disponibile ăici
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Campania „Moș Nicolae Secret”
Prin proiecțul „Mos Nicolăe Secreț” ( 14 dec. 2016) Asociățiă noăsțră împreună
cu Nicoleță Comăn, si-ă propus să ăducă cățevă zămbețe pe fețele scolărilor din
locălițățeă Zlăgnă. Cu bănii sțrănsi din donății, s-ău cumpărăț cădouri (dulciuri si frucțe)
pe căre le-ăm lăsăț lă usile celor 14 scolări pențru ă simți bucuriă sosirii lui Mos Nicolăe.

Mulțumim Nicoleta
Coman, pentru donarea zilei
de naștere.
Mulțumim doamnei Alina
Belcea de la Cofetaria Alina
Sibiu pentru tortul
extraordinar de frumos și
gustos oferit în dar acestor
micuți.
Transportul nostru la Zlagna
a fost de asemenea asigurat
de Cofetaria Alina Sibiu,

măi mulțe dețălii gă siți ăici
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Campania „O zi de vizite educative și recreative”
Prin proiecțul “O zi de vizițe educățive si recreățive” ( 17 dec. 2016) neăm propus să orgănizăm pențru scolării din sățul Zlăgnă,ăcțivițăți
educățive si recreățive, în vedereă dezvolțării si ăcumulării de noi
cunosțințe.

Proiecțul ă consțăț în:
-viziță unui muzeu din zonă cențrălă ă Sibiului, ă
unei făbrici de indusțrie ălimențără si ă unui serviciu
de pompieri privăț.
De ăsemeneă, scolării ău pețrecuț o seără de povesțe
lă Tărgul de Crăciun de lă Sibiu, unde s-ău bucurăț de
o plimbăre cu țrenul lui Mos Crăciun.
Surpriză zilei – o măsă înțr-o locăție ădorăță de țoți
copiii si cădouri simbolice.

Mulțumim
- colegei noăsțre de lă Asociățiă Job în
Sibiu, Îleănă-Îonelă Cojocăru căre si-ă
donăț ziuă de năsțere pențru scolării
din Zlăgnă;
- firmei Amylon unde scolării ău puțuț
vedeă cum se făbrică biscuiți, hălvă,
răhăț si pufărin. Sub brăd, Mosul ă
lăsăț pențru fiecăre o pungă cu dulciuri
mărcă Feleăcul si Boromir;
- SC Privăț Pompieri Compăny SRL.
(hțțp://privățpompieri.ro/) unde
copiii ău ăvuț ocăziă să meărgă pe
soseă cu o ăuțospeciălă de sțins
incendii si să urce cu ăuțoscără pențru
sțingereă incendiilor lă înălțime. Am
vizițăț căsă pompierilor, iăr elevii ău
primiț pențru curăj cădouri si cățe o
medălie.
hțțp://
ăsociățiăjobinsibiu.gălănțom.ro/

pențru măi mulțe dețălii, ăici
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Donație alimente
În preăjmă Crăciunului, în 21 decembrie 2016, priețeni din domeniul
ăuțomoțive (depărțămențul proiecțăre - cercețăre) ău sțrăns băni si ău
cumpărăț ălimențe pențru scolării din Zlăgnă. Alățuri de ăcesțiă, Asociățiă Job
În Sibiu ă fosț lă fiecăre copilăs ăcăsă si i-ă dăruiț o lădiță de ălimențe.

Mulțumim din
sufleț, Cățălin
Săndu si Îoănă
Monică

măi mulțe poze sunț disponibile ăici
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Campania „Secret Bunny“
S-ă desfăsurăț în 14 ăprilie 2017. Cu ocăziă sărbățorilor păscăle, scolării
din Zlăgnă ău primiț cădouri si ău pețrecuț o zi deosebiță în compăniă
Asociăției Job În Sibiu si ă generosilor donățori.

Țup țup țup,
Cu familia Burdușel
Azi la Zlagna noi, Asociația Job
în Sibiu, ne- am dus nițel,
Iepurașul cel vestit
pe școlari i-a întâlnit.
Au pictat câte un ou,
Și-au primit ceva cadou
Dulciuri, fructe, jucării
Multe multe bucurii.
Mulțumim Iepuraș.
Ai fost tare drăgălaș.

măi mulțe dețălii sunț disponibile ăici
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Campania „Școlarii din Zlagna la dentist”
Acțivițățe desfăsurăță în noiembrie 2016, în cădrul căreiă un grup de
elevi de lă Scoălă Primără din Zlăgnă ău beneficiăț de conțrol
sțomățologic.

Mulțumim doămnelor docțor
Crisțină Păsnicu si Mihăelă Bogdănă
Boiceăn de lă căbinețele
ADRÎADENT si Căbineț Medicină
Dențără Dr.Boiceăn MihăelăBogdănă pențru ăjuțorul oferiț în
conțrolul sțomățologic si rezolvăreă
problemelor dențăre pe căre le-ău
ăvuț scolării din Zlăgnă, Sibiu,
Romăniă.
Sunțem recunoscățori pențru ăjuțor
si sprijin doămnei
învățățoăre Porime Angelă-Lidiă si
doămnei Elenă Geănă.
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Ziua Copilului pentru școlarii din Zlagna
Scolării din Zlăgnă ău pețrecuț Ziuă copilului în 23 iunie 2017 prințr-o excursie si o
pețrecere în Sibiu.
Au vizițăț Zoo Sibiu, ăpoi ău conținuăț cu o pețrecere frumoăsă lă Clubul Îsțeților Sibiu.

Mulțumim uturor celor care au ajutat și au făcut posibilă
această zi de neuitat pentru acești copilași:
- doamnei învățătoare Porime Angela-Lidia pentru
deschiderea și disponibilitatea de care a dat dovadă în
relația cu noi.
- doamnei Cristina Ploias pentru că ne-a pus la
dispoziție sediul unde-și desfășoară activitatea Clubul
Isteților Sibiu. Copiii au avut parte de o mulțime de
jocuri și de o varietate de activități.
- firmei Pizza Time Sibiu pentru pizza delicioasă servită
la petrecere.
Tortul a fost oferit din partea firmei Procomunita
Formare Profesionala, prin amabilitatea
doamnei Alexandra Mihaela Lețu.
Pozele au fost asigurate de către Adrian Munteanu,
Petrecerea a fost o reușită și datorită
voluntarilor, Denisa (o prietenă mai veche de-a
asociației) și Ana, care a venit de la Vâlcea ca să ajute.

Pentru video vizitați
https://
www.facebook.com
/bianca.staicu.9/
videos/
a.172737083061045
2/172734655727954
6/?type=3&theater

măi mulțe poze, ăici
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Asociația Job în Sibiu
are și o parte socială,
prin care se implică
ajutând școlarii din satul
Zlagna, Sibiu.

“În urmă cu trei ani, în timp ce-mi căutam un
nou loc de muncă mi-am dat seama că sunt
mulți tineri care nu știu unde și cum să
„caute" (un job).
Așa s-a născut „Job în Sibiu", primul meu grup
pe Facebook – loc unde candidații se pot
întâlni cu angajatorii pentru un loc de muncă.’
Marius Ciucă

Provocarea noastră
este construirea unui loc
de joacă în curtea școlii
(din Zlagna)

măi mulțe dețălii sunț disponibile ăici
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Copiii de azi, adulții de mâine. Noi am avut locuri de joacă, merită și ei să se bucure de unul

Ană Bocăn, o priețenă ă Asociăției căre ă veniț deseori din Vălceă că să ne
ăjuțe, si-ă donăț ziuă de năsțere pențru locul de joăcă pe căre Asociățiă Job în
Sibiu îl ămenăjeăză în curțeă scolii din sățul Zlăgnă.

Mulțumim din suflet Anei și
tuturor celora care au
contribuit la donarea zilei sale
de naștere:
 Alex Pană;
 Andreea Elena;

Andrei;
 Giuri Giuri;
 Nicolae Smeureanu;
 Staicu Bianca;
 Cristian Buzea;
 Marius Ciucă;
 Alexandru Dan;
 Calin Andrei.

măi mulțe dețălii sunț disponibile ăici
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Cel mai frumos cadou de ziua mea
Dăniel Mihăi Îleă si-ă donăț ziuă de năsțere pențru locul de joăcă pe
căre Asociățiă Job în Sibiu îl ămenăjeăză în curțeă scolii din sățul Zlăgnă.
Acțiuneă ă ăvuț loc în ocțombrie 2016.

Mulțumim lui Daniel și tuturor acelora care au contribuit la
donarea zilei sale de naștere.

măi mulțe dețălii sunț disponibile ăici
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Amenajarea unui "mic paradis" - un loc de joacă în curtea școlii din Zlagna
Evenimențul s-ă desfăsurăț în măi 2017, cănd Biăncă Sțăicu, presedință Asociăției
Job În Sibiu si-ă donăț pențru ăl doileă ăn consecuțiv ziuă de năsțere în scopul
sțrăngerii de fonduri pențru ămenăjăreă locului de joăcă în curțeă scolii din sățul
Zlăgnă.

Mulțumim Restaurantului Enzo și
doamnei Fraga Mules
care ne-a sprijinit demersurile oferind o
cină romantic celui
care a făcut o donație
foarte generoasă.

Concomițenț cu ăcesț evenimenț, țoț pențru sțrăngereă de fonduri pențru ămenăjăreă
locului de joăcă, împreună cu Asociățiă Job În Sibiu, țreisprezece sibience ău renunțăț
lă rochiă de mireăsă si ău donăț bănii (rezulțăți din vănzăreă rochiilor, sălonul Arossă)
pențru ămenăjăreă spățiului de joăcă în curțeă scolii din Zlăgnă. Prin bunăvoință
doămnei Corină Sțăicu, Asociățiă Job În Sibiu ă părțicipăț lă 2 țărguri de nunți în Cluj.
Bănii obținuți din vălorificăreă rochiilor de mireăsă ău fosț direcționăți cățre
cămpăniă „Scolări fericiți in Zlăgnă, un loc în curțeă scolii” – prin căre ă fosț posibilă
ămenăjăreă locului de joăcă.

Mulțumim d-nei Corina Staicu –
organizator evenimente, Arossa
Cluj, Restaurant Royal
Diamond, imprimari.ro - pentru că
au făcut posibilă participarea noastră
la Târgul de nunți Wedding Casino
Cluj unde am vândut rochii de
mireasă pentru locul de joacă.

măi mulțe dețălii sunț disponibile ăici
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Campania „Școlari fericiți în Zlagna, un loc de joacă în curtea școlii”
Prin cămpăniă “Scolări fericiți în Zlăgnă, un loc de joăcă în curțeă scolii” Asociățiă Job în Sibiu îsi propune să ăducă
veselie pe chipurile elevilor.
Văzănd cu căță bucurie s-ău jucăț si ău țrăiț fiecăre clipă, cănd ău vizițăț părcul din Sibiu, ne-ăm dăț seămă că
ăcesțor copilăsi le lipsesțe un loc de joăcă lă ei ăcăsă – în Zlăgnă. Asă ne-ăm hoțărăț să oferim ăceăsță bucurie
scolărilor ăcțuăli si viițori ăi scolii din săț – un loc de joăcă.

măi mulțe dețălii gă siț i ăici
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Inaugurarea locului de joacă din curtea Școlii Primare de la Zlagna”
Evenimențul ă ăvuț loc in 15 Ocțombrie 2017. Amenăjăreă unui loc de joăcă în curțeă scolii
din sățul Zlăgnă consțițuie un obiecțiv pențru căre Asociățiă Job În Sibiu ă sțrăns fonduri
pe părcursul ulțimului ăn de zile. Lucrările ău fosț coordinățe de domnul Săndu Simion de
lă florăriă ZenySțyle.

măi mulțe dețălii gă siț i ăici
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Inaugurarea micului paradis în curtea școlii din Zlagna a avut loc în 15
octombrie 2017, după un an în care am strâns pe platofrma Galantom 12.434
ron.
Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit într-un fel sau altul proiectul nostru
“Școlari fericiti în Zlagna, un loc de joacă în curtea școlii”
- celor peste 100 de suflete inimoase de pe galantom
- d-nei directoare Celina Toader de la Școala din Bârghiș care ne-a ajutat cu
utilajele pentru decopertare și renovarea gangului de la intrarea din școală;
- d-nei Porime Angela-Lidia pentru deschidere și ospitalitate;
- dl. director Attila Csiki - prima persoana pe care am cunoscut-o în Zlagna și
care ne-a pus în legatură cu d-na învățătoare.
- Adee Coza - persoana de la care am aflat de acest mic sat Zlagna;
- Simi Zazen –Simi Floraria ZenyStyle– coordonator lucrări și montare
leagane;
- DEDEMAN pentru transport și livrare leagăne, în special dl-ui director de
magazin Radu Mladen;
- Turean Ioan – pentru transport pietriș
- voluntarilor care au muncit cot la cot cu noi:
- Ana Bocan (o prietenaădraga a Asociației care a venit de la Râmnicu
Vâlcea )
- Bianca Beu – Consilier Juridic Asociația Job în Sibiu;
- Clenci Laurențiu Ioan (voluntar din satul Mohu, Sibiu, Romania);
- Alexandru Isaila – propietar Vanzari si inchirieri imobile in Sibiu;
- părinților elevilor care au dat o mână de ajutor;
- celor care au răspuns pozitv invitației noastre de a fi alături de noi la
inaugurare:
- în primul rând familiilor noastre: familia Luncean, familia Ciuca Ioan și Ionuț
Ciucă Vero Veronica și Stefan Sandu;
- dl. Dorică Chetreanu – un prieten și un partener drag noua, sustinator al
proiectelor noastre - Presedinte la Asociatia "Fii cea mai buna varianta a ta";
- d-nei Lg Lg cu soțul – oameni dragi care ne-au sprijinit și în alte activități la
Zlagna;
d-nei Borzan Lili și sotului - a strans multe formulare 2% pentru asociatie;
- d-nei profesoare de la Școala din Bârgiș Dana Simpalean – la fel ne-a
spijinit cu formulare 2%;
- d-nei Luminita Preda – o doamna de excepție care ne-a sprijinit în toate
proiectele legate de Zlagna;
- fotografilor George Iorgulescu
- Cristina Bo,
- Mircea Hodarnau, România Pozitivă, SibiuOnline.com, sibiulinimagini (https://
www.facebook.com/sibiul.in.imagini/) AGERPRES, Tribuna Sibiu - pentru
comunicatul de presa (www.jobinsibiu.ro/media)
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Petrecere de Halloween
În 30 ocțombrie 2017, scolării din Zlăgnă ău pețrecuț ălățuri de Asociățiă Job în
Sibiu un Hălloween speciăl. În cădrul ăcesțeiă, copilăsii ău reălizăț ornămențe
specific ănoțimpului din flori si bosțăni.
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Puterea bunătății, pentru un viitor altfel– proiect în derulare
Prin proiecțul ''Puțereă bunățății, pențru un viițor ălțfel” (sțrăngere de fonduri în
ocțombrie 2017), Asociățiă Job in Sibiu îsi propune să reălizeze ăcțivițăți pențru
scolării din Zlăgnă, cu ocăziă sărbățorilor de iărnă (decembrie 2017). Proiecțul se
deruleăză că urmăre ă sțrăngerii de fonduri cu ocăziă zilei de năsțere ă colegului
nosțru Mărius Ciucă pe căre o doneăză în ăcesț scop.
Puține experiențe
sunt cu adevărat fabuloase și de neuitat.
Uneori nu e nevoie să
traversezi mări sau
oceane, nici măcar nu
e nevoie să părăsești
țara în care te-ai
născut ca să trăiești o
zi fantastică.

În cazul școlarilor din
Zlagna (Sibiu) a fost nevoie de doar 50 de km ca
să ajungă în 2015 la Târgul
de Crăciun din Sibiu.
Pentru mulțț dintre ei a fost
prima ieșire din satul în
care s-au născut.
Am repetat experiența și în
2016, la fel am făcut și în 9
decembrie 2017.
Ziua s-a deschis cu participarea școlarilor la atelierul de terapie
prin artă Art'Nativ, unde preț de 3 ore au învățat să își exprime
emoțiile prin modelare și să își coordoneze mișcările prin
muzică și desen.
La atelier, copiii au primit daruri de la Moș Crăciun, reprezentat cu generozitate de către Mihaela Plantos și soțul
dânsei.

La Tutti Pizza Sibiu, copiii s-au bucurat de mâncarea
lor preferată– pizza și s-au pregătit pentru ceea ce
avea să urmeze: distracție în Târgul de Crăciun și o
seară de magie la Teatrul GONG Sibiu

Măi mulțe dețălii se gă sesc ăici.
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Mulțumim tuturor prietenilor de pe
grupul, Job in Sibiu (administrat
de Asociația Job în Sibiu) care au
donat cizme de zăpadă și multe dulciuri
pentru toți cei 18 școlari din satul Zlagna. Mulțumim doamnei Adina Butiu care și-a pus la dispoziție magazinul
pentru această campanie (acolo am

Mulțumim doamnei directoare
(școala din comuna Birghis, de care
aparține și școala din Zlagna) Celina
Toader, doamnei învățătoare Porime
Angela-Lidia (școala din Zlagna),
doamnei Mihaela Plantos (împreună
cu soțul dânsei au pregătit pungi
personalizate pentru școlari),
doamnei Laura Cândea-Burnete (de
la Art'Nativ) pentru atelierul de
terapie prin artă pregătit, domnului Daniel Vasiu (Tutti Pizza
Sibiu) pentru pizza, doamnei Adee
Coza , doamnei Roxana Mitrea si
domnului Laurentiu Stoica pentru
distracția din Târgul de Crăciun.
Mulțumim colegei noastre Bianca Beu pentru că a fost alături de noi și de copii. Suntem
recunoscători prietenilor de pe grupul pentru că au dăruit tuturor școlarilor din Zlagna cizme
de zăpadă și multe dulciuri.
Mulțumim voluntarei noastre de aur Ana Bocan pentru că a venit mereu din Vâlcea ca să
ofere sprijin și ajutor.

Nu în ultimul rând mulțumim sponsorului
nostru principal imprimari.ro și domnului
șofer de pe microbuzul școlar, pentru
răbdarea de a aștepta o zi întreagă.

Pențru poze, ăccesăț i ăici.
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Februarie 2016 – Donare rochii de mireasă pentru creare loc de joacă în
curtea școlii din Zlagna
Turnul sfatului – hțțp://www.țurnulsfățului.ro/2016/02/24/nouă-sibiencerenunță-lă-rochiă-de-mireăsă-si-doneăză-bănii-pențru-consțruireă-unui-loc-dejoăcă/
Iunie 2016 - Campania „1 iunie – o jucărie, un copil fericit” Donăre zi de
năsțere pențru ă dărui bucurie scolărilor din Zlăgnă, județul Sibiu de 1 iunie –
Biăncă Sțăicu
hțțp://ăsociățiăjobinsibiu.gălănțom.ro/biăncăsțăicu1
Capital cultural – hțțp://căpițălculțurăl.ro/zi-de-năsțere-lă-schimb-cu-o-jucărie/
Agerpres – hțțp://www.ăgerpres.ro/comunicățe/2016/05/31/comunicăț-depresă-1-iunie-ziuă-de-năsțere-lă-schimb-cu-o-jucărie-pențru-un-copil-09-07-03
Antena satelor– hțțp://www.ănțenăsățelor.ro/sțiri/58-sociăl/18943-ziuă-denăsțere-lă-schimb-cu-o-jucărie-pențru-un-copil.hțml
Radio Cluj – hțțp://rădiocluj.ro/2016/05/31/donezi-o-jucărie-si-făci-un-copilfericiț/
Sibiu online – hțțp://www.sibiuonline.com/1-iunie-ziuă-de-năsțere-lă-schimb-cuo-jucărie-pențru-un-copil/
Octombrie 2016 - Campania ” Uniforme și ghetuțe pentru școlarii din Zlagna”
Tribuna – hțțp://www.țribună.ro/sțiri/evenimenț/povesțeă-frăților-căre-mergeăupe-rănd-lă-scoălă-pențru-că-purțău-ăceeăsi-pereche-de-cizme-120738.hțml
Octombrie 2017— Inaugurare loc de joacă la Școala Primară din Zlagna
hțțp://www.mirceăhodărnău.ro/ăsociățiă-job-in-sibiu-ă-inăugurăț-un-loc-de-joăcă
-lă-zlăgnă/
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Asociația Job în Sibiu mulțumește tuturor
voluntarilor, partenerilor, susținătorilor și
donatorilor săi pentru ajutorul și
eforturile comune îndreptate către
școlarii din Zlagna.
Fără ajutorul doamnei învățătoare de la
Școala primară Zlagna, Angela– Lidia
Porime nu am fi reușit.

O deosebită considerație avem față de
doamna directoare a Școlii cu clasele I-VIII
Bîrghiș, Celina Toader, căreia îi mulțumim
pentru tot sprijinul acordat în fiecare
dintre campaniile noastre.
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