
 

 

Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene. Această comunicare reflectă doar vederile 
autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o  conţine. 

         
 

Voluntariat  și dezvoltare personală  
de la formal la nonformal 

 

Asociația Română de Consiliere și Sprijin derulează în perioada 1 februarie – 30 iunie 2012 proiectul 

“Voluntariat  și dezvoltare personală de la formal la non-formal”, proiect finanțat în cadrul 

programului Tineret în Acțiune, Acțiunea 5.1 “Întâlniri ale tinerilor și ale responsabililor de politici de 

tineret”. 
 

Proiectul "Voluntariat și dezvoltare personală de la formal la non-formal" este o Întâlnire Națională 

de Tineret ce își  propune să intensifice dialogul şi cooperarea între domeniile educaţiei formale şi non-

formale și să promoveze importanța voluntariatului și impactul acestuia asupra dezvoltării personale și 

profesionale a tinerilor.  
 

Obiectivele proiectului:  

- să implicăm 30 de tineri din județul Mehedinți în activități de identificare și diseminare a 

impactului voluntariatului și educației nonformale asupra dezvoltării personale și profesionale a tinerilor;  

- să inițiem un spațiu de dialog, timp de 6 luni, între tineri, reprezentanți ai instituțiilor și 

organizațiilor care lucrează cu tinerii și responsabilii cu politici de tineret pe tema impactului 

voluntariatului și educației nonformale asupra evoluției tinerilor;  

- să promovăm la nivelul comunităților, al școl ilor și liceelor mehedințene o ofertă comună privind 

activități de voluntariat ale ONGT din județul Mehedinți. 
 

Activitățile principale ale proiectului sunt:  

- întâlniri ale echipei de proiect cu reprezentanții instituțiilor și organizațiilor ce lucrează cu tinerii 

de la nivelul județului Mehedinți,  

- VolunTARIaTUl - workshop pentru identificarea exemplelor de bună practică în domeniul 

voluntariatului, persone cărora voluntariatul le-a influențat pozitiv viața personală/profesională, dar 

și ofertele de activități de voluntariat ale fiecarei organizații către comunitate,  

- seminarul național "Voluntariat și dezvoltare personală de la formal la non-formal"  

- promovarea proiectului, diseminarea rezultatelor, monitorizarea și evaluarea activităților 

proiectului. 

Parteneri: Asociația de Copii și Tineret “Alice Voinescu”, Asociația de Tineret ”Gheorghe Ionescu 

Șișești”,  Asociația de Turism Ecologic “Camena”, Asociația pentru D ezvoltarea Comunității Eșelnița 

“Cazanele Dunării”. 


