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CUpRinS
● Cine suntem noi?
● Ce este proiectul SMILE?
● Ce urmărim și cui ne adresăm?
● Cauza aleasă
● Promovare



DesPrE NoI

ASLS (Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine) a fost fondată în anul 1999 
având ca scop reprezentarea intereselor studenților în raport cu conducerea acesteia, iar rolul ei a fost 
transmis din generație, în generație, până în prezent. Activitatea noastră vizează patru arii de dezvoltare prin 
cele patru departamente: Human Resources, Public Relations, Fundraising și Students’ Office.  Ne mândrim 
cu o asociație complexă și bine pusă la punct, reușind să desfășurăm numeroase proiecte cum ar fi Seri 
Culturale, Diversity, Future Lab și proiectul Smile, prin intermediul cărora oferim voluntarilor din cadrul 
asociației un mediu propice pentru dezvoltare personală.



Ce EsTe pROiEcTul 
sMilE
ASLS organizează anual, în perioada sărbătorilor de 
iarnă, Campania Umanitară Smile ce vizează de obicei 
copii defavorizați din centre de plasament. Scopul 
proiectului este de a pune un zâmbet pe chipurile celor 
în nevoie. În cadrul acestuia, desfășurăm câteva 
activități, cum ar fi: seri de stand-up, webinarii sau piese 
de teatru, pentru a facilita numărul donațiilor. Voluntarii 
noștri petrec ore întregi la infodesk-urile amplasate în 
cadrul universității pentru a informa studenții despre 
desfășurarea acestuia și pentru a-i convinge să doneze. 
Anul acesta, proiectul va fi adaptat exclusiv în mediul 
online.



ScoPUl 
pRoIecTUluI și 

cuI ne AdResĂM
Anul acesta, campania se va desfășura în 

perioada 7-21 decembrie și urmărește 
strângerea de fonduri pentru copii din centre 
de plasament aflați în grija asociației Atelierul 

de Zâmbete. Prin această campanie, oricine 
poate fi Moș Crăciun și poate aduce bucuria 

pe chipurile celor mai puțin norocoși. Cei ce își 
doresc să doneze, vor fi înscriși într-o tombolă 

cu premii, pentru a primi din partea noastră 
un mic simbol pentru generozitatea arătată. 



Această asociaţie are ca obiectiv principal 
contribuirea la consolidarea sistemului de 
educaţie şi protecţie a copilului din România 
şi a rolului familiei în creşterea şi educarea 
copiilor prin diferite programe.
Aceste programe se adresează, de 
asemenea, şi copiilor din medii defavorizate, 
ca suport pentru dezvoltarea şi integrarea 
lor în societate.

AsoCIațIa AteLIerUL 
de ZÂmBetE



AnuL AceStA, voM AjuTA coPIiI diN 

15 COpiI îN gRIjă

CasA SfâNtUL 
șTefAN

cENtRul DE 
PlASamENt 
PInoCcHIo

30 DE coPIi ÎN gRIjă







PrOMovARe

Facebook Site-ul ASLSInstagram

Jupiter is a gas giant and the 
biggest planet in our Solar System

De asemenea, ne 
dorim distribuirea 

proiectului și de către 
persoane influente în 

mediul online

Aceasta se va face în 
mediul online, pe 

rețelele de 
socializare pe care 
activăm, și anume:



SmILe 2019
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$35
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or your service
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CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
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MUlȚumIM!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

