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Asociația Aripi pentru Îngeri din Țara 

Lăpușului 
 

 

 

 

 

 
 

 

Grup țintă:  

 

Tineri din mediul urban și rural, copii din centre de plasament și familii nevoiașe sau 

dezorganizate, indiferent de confesiunea religioasă, etnie, naționalitate și cultură. 

 

Cine suntem? 

 

Asociația „Aripi pentru Îngeri din Țara Lăpușului” vine în sprijinul copiilor din Țara 

Lăpușului prin creșterea calițății vieții acestora, dezvoltare personală prin acces la educație și 

activități extra școlare educative. 

 

 

 

 

 

Președinte: Bâlc Alin 

Sediu: localitatea Târgu Lăpuș, str. Ghiocelului nr. 

8, judeţul Maramureș , codul poştal 435600 

Telefon: 0736 260 790,  

e-mail: balc.alin81@yahoo.com 



 

Activități realizate în anul 2022: 

 

- Proiectul Prima Vacanță la Mare, ediția a II a,  îl reprezintă oferirea unei vacanțe pe 

litoralul românesc unui grup de 10 copii din medii defavorizate din Țara Lăpușului, 

Maramureș, cu rezultate bune și foarte bune la învățătură. Activitățile structurate și 

adaptate grupului de copii vor fi coordonate de persoanele însoțitoare și se vor axa pe 

teme precum: educație finaciară - gestionarea bugetului zilnic și stabilirea priorităților; 

igienă și nutriție; activități sportive; activități de divertisment; discuții și acțiuni de 

protecție a mediului; acțiuni culturale și de socializare. 

 

Alte activități desfășurate: 

 

- 1 iunie 2021 în parteneriat cu Primăria Orașului Târgu Lăpuș, desfășurat în Parcul 

Orașenesc Târgu Lăpuș; 

- Back to school – 12 septembrie în parteneriat cu Primăria Orașului Târgu Lăpuș, desfășurat 

în Parcul Orășenesc Târgu Lăpuș; 

- 14-21 ianuarie 2022 Concursul Școlar Eminescu – Luceafăr, eu o mică stea”, inițiat de 

Proiectului educațional "Copil spectator - Educator actor; 

- Campanie de ajutorare a familiilor luna decembrie 2021, desfășurată  prin cele două 

instituții de învățământ din orașul Târgu Lăpuș - cu ajutorul elevilor s-a strâns diverse 

pachete cu: jucării, dulciuri pentru familiile nevoiașe; 

- 20 decembrie 2021, Proiectul educațional "Copil spectator - Educator actor", inițiat de 

Grădinița cu Program Prelungit Târgu Lăpuș care s-a materializat în teatrul pentru copii 

“O călătorie în Ținutul Pădurea magică". 

 

Ce ne propunem pentru viitor? 

 

 Sprijinirea unităților de învățământ, cultură, în vederea achiziționării de mijloce tehnico-

materiale specifice, necesare îmbunătățirii activității 

 Susținerea unităților școlare în derularea programelor de prevenire și de combatere a 

abandonului școlar 

 Îmbunătățirea calității vieții și a activității membrilor comunității locale 

 Colaborarea cu instituții de învățământ, autorități ale administrației publice și alte 

instituții și organizații 

 Reintegrararea copiilor din familii defavorizate, accesul lor la educație și progame de 

dezvoltare personală precum și educație non formală. 

 


