
 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

        CREED (Centrul de Resurse Economice şi Educaţie pentru Dezvoltare), în parteneriat cu ADA 

(Asociaţia pentru Dezvoltare Activă), People to People Roman, Asociaţia Oblio din Bacău, 

desfăşoară joi, 12.09.2013, în sala Mihail Sadoveanu din cadrul Palatului Administrativ, Consiliul 

Județean, o întâlnire cu şi despre voluntariat, în cadrul proiectului Acting European,  

      Proiectul ACTING EUROPEAN se desfăşoară în perioada 05.05.2013 - 03.03.2014, în 

judeţele Bacău şi Neamţ și urmăreşte promovarea voluntariatului drept o formă de 

manifestare a cetăţeniei europene active şi își propune dezvoltarea unui instrument de 

susţinere a voluntariatului prin consolidarea mediului ONG din judeţele Bacău şi Neamţ. 

Printre obiectivele sale se numără: conştientizarea importanţei cetăţeniei active şi drepturilor 

asociate acesteia în rândul tinerilor din judeţele Bacău şi Neamţ, promovarea în mod explicit a 

voluntariatului drept un instrument eficient pentru dezvoltarea personală şi un mijloc de 

implicare în viaţa comunităţii,  informarea tinerilor din judeţele Bacău şi Neamţ asupra 

beneficiilor voluntariatului şi educaţiei nonformale, dezvoltarea unui instrument suport în 

informarea tinerilor asupra importanţei cetăţeniei active şi promovarea voluntariatului, 

coeziunea ONGurilor din Bacău şi Neamţ şi  implicarea tinerilor voluntari şi lucrătorilor de 

tineret din judeţele Bacău şi Neamţ, alături de responsabilii pentru politicile de tineret, în 

dezvoltarea unui sistem sustenabil de promovare a cetăţeniei active în rândul tinerilor.  

      Metoda folosită în cadrul întâlnirii este una specifică educaței non formale, OPEN 

SPACE TEHNOLOGY iar activităţile vor fi implementate de către tinerii din echipele de 

proiect locale, reflectând propria viziune asupra evenimentului. Subiectele dezbătute vor 

contura statutul voluntarului şi importanţa voluntariatului în rândul tinerilor, drept o formă de 

manifestare a cetăţeniei active şi instrument pentru dezvoltarea personală şi profesională a 

tinerilor (ca beneficii ale voluntariatului). Implicarea factorilor de decizie şi a lucrătorilor de 

tineret va stimula motivarea participanţilor de a participa activ la procesul decizional şi 

implicit cetăţenia activă. 

       La activitate se așteaptă prezența responsabililor de politici de tineret, fiind transmise 

invitații către Instituția Prefectului, reprezentată de domnul George Lazăr, precum si către 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, instituție reprezentată de domnul director 

Adrian Niță. 

 


