
ÎNDRUMAR 

 (FELICITǍRI CU MESAJ GENERAL DE ÎNCURAJARE) 

Ai decis sǎ te alǎturi campaniei „VOLUNTAR ÎN SPITAL” – „DĂRUIEŞTE  O 

ÎNCURAJARE”?!? 

Atunci e bine sǎ ştii ca mesajul tǎu trebuie formulat ca o încurajare generalǎ, nu specificǎ 

(referitor la un anume spital, anotimp, problemǎ). Oferim felicitǎri generale pe parcursul 

întregului an. 

Acum mai trebuie sǎ ţii seama de urmǎtoarele... INSTRUCŢIUNI: 

1. Pregǎteşte-ţi „masa de lucru” şi materialele necesare (de ex.: creioane colorate, 

hârtie/carton şi alte lucruşoare care crezi tu cǎ ar înveseli un copil). Ai grijǎ sǎ nu le 

foloseşti în exces, pot deveni periculoase (de ex.: lipici mult, sclipici mult, etc.). Poţi 

realiza colaje, poţi picta....sky is the limit! 

2. Destinatarul „lucrǎrii” tale: Încǎ nu ştim numele copilului la care va ajunge....aşa cǎ 

te rugǎm sǎ nu nominalizezi (de ex.: Dragǎ Luca). Încearcǎ o formulare/introducere 

ca: „Bunǎ”, „Hei”, „Salut”, „Unei persoane foarte speciale”, „Unui copil 

deosebit”....etc. 

3. Cuprinsul: Te rugǎm sǎ nu foloseşti expresii care au legǎturǎ cu boala, care pot rǎni 

sau întrista (de ex.: „Fǎ-te bine”, „Simte-te bine”, etc). Foloseşte expresii precum: „Fii 

puternic!”, „Eşti grozav/ minunat/ un luptǎtor/ curajos”, „ Nu uita niciodatǎ cât 

de minunat eşti!”, „Îţi urez o zi minunatǎ!”, „Eu cred în tine, eşti cel mai 

puternic!”, etc. Cu astfel de mesaje te concentrezi pe copil, nu pe situaţia în care se 

aflǎ. 

4. Ai grijǎ sǎ nu.... 

- Incluzi informaţii personale (nr.telefon, adresǎ, e-mail, nume familie, etc). 

- Scrii mesaje cu tentǎ prozelitǎ. Cadrele medicale nu ne vor lǎsa sǎ împǎrţim 

felicitǎri care pot deranja pacienţii de alte confesiuni/religii. 

5. Acum...te semnezi... 

Te rugǎm sǎ te semnezi doar cu prenumele, NU cu numele întreg. Dacǎ vrei, poţi 

scrie „Maria din Galaţi”.  

6. Acum expediazǎ felicitarea... 

Dacǎ te decizi sǎ foloseşti un plic separat pentru ea, te rugǎm sǎ nu îl sigilezi, pentru a-

l putea verifica. 

Destinatar: Spitalul M.S.Curie, Bd.C-tin Brâncoveeanu, nr.20, sector 4, 

Bucureşti (pentru Raluca Tǎnase – Voluntar în Spital). 

7. În numele copiilor, îţi mulţumim!  


