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    Constanţa, 3 noiembrie 2014 

 

 

Asociaţia Civicum Voluntaris şi Organizaţia Team anunţă finalizarea proiectului  

“VOLUNTARIATUL ÎMPREUNĂ” 

 
 

 

 

Voluntari din cadrul organizaţiilor neguvernamentale ADAPTO,  APP PROCIVITAS,  Asociaţia 

Elevilor Constanţa, Asociaţia ŞI EU POT,  Asociaţia Sport pentru Sănătate, Centrul de Prevenire 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa,  CREE Constanţa,  CREPS Constanţa,  Comitetul Naţional 

Român pentru Drepturile Copilului,  Corpul Voluntarilor Gărzii Naţionale de Mediu, Fundaţia Don 

Bosco,  Organizaţia Ecologistă Mare Nostrum,  Sigma Development,  Asociaţia Civicum Voluntaris şi 

Organizaţia Team, au participat sâmbătă, 1 noiembrie, la ultima activitate a proiectului, “Lantul uman”.   
 

 

Formarea şirului de voluntari într-o formă simbolică, a marcat finalizarea proiectului 

“VOLUNTARIATUL ÎMPREUNĂ”, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, derulat de Asociaţia Civicum Voluntaris împreună cu 

Organizaţia Team. 
 

 

“VOLUNTARIATUL ÎMPREUNĂ” a constituit vectorul acţiunilor de promovare a voluntariatului, 

desfăşurate de 15 organizatii reprezentative ale societăţii civile, în 17 şcoli şi licee din Constanţa şi 

Mangalia şi a demonstrat capacitatea de mobilizare şi colaborare a organizaţiilor neguvernamentale 

pentru scopuri şi obiective comune, în perspectiva dezvoltării de parteneriate viitoare. 
 

 

Obiectivul proiectului, de informare a cel putin 2.000 de tineri, elevi în 15 unităţi de învăţământ din 

Constanţa, despre rolul voluntariatului în societate şi în dezvoltarea personală, a fost mai mult decat 

atins, a fost depaşit. 
 

 

Rezultatele la finalul implementării proiectului sunt: 2.300 de tineri, elevi din 17 şcoli şi licee 

informaţi asupra cadrului legal al voluntariatului, asupra modalităţilor de a voluntaria în Constanţa şi 

Mangalia, a domeniilor în care societatea civilă desfăşoara activităţi şi asupra beneficiilor 

voluntariatului, prin antrenarea unui număr de 60 de voluntari.  
 

 

Dintre cei 2.300 de tineri informaţi asupra voluntariatului pe parcursul implementării proiectului, pe 

listele celor 15 ONG-uri implicate în proiect, s-au  inscris 700 potenţiali noi voluntari.    
 
 

 

Persoană de contact: Mihaela Căruţaşu, responsabil de proiect: tel. 0741312816, e-mail: 

civicum.voluntaris.constanta@gmail.com  
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