
Miercuri, 18 februarie 2009, Comisia Europeană, la 
cererea Preşedintelui Barroso, a anunţat începerea pregătirilor pentru Anul European al 

Voluntariatului 2011.

Acest anunţ vine în urma unei campanii intense de doi ani şi jumătate condusă de o alianţă a principalelor reţele europene ale 
organizaţiilor societăţii civile active în domeniul voluntariatului, coordonată de Centrul European de Voluntariat (CEV). Membrii 
alianţei şi susţinătorii iniţiativei sunt încântaţi de preluarea de către Comisia Europeană a propunerii lor cu privire la celebrarea 
Anului European al Voluntariatului în 2011, acţiune care aduce Comisia Europeană mai aproape de cetăţenii Europei şi 
preocupările lor. Această acţiune vine ca răspuns la vocea celor peste 100 de milioane de cetăţeni europeni care contribuie ca 
voluntari la bunăstarea societăţii, punând în practică valori 
europene precum solidaritatea, coeziunea socială şi 
cetăţenia activă.

Datorită contribuţiei pe care voluntarii o aduc în diferite 
domenii de interes la nivel european, alianţa salută această 
oportunitate de a recunoaşte, promova şi sărbători 
implicarea lor. Ne dorim ca Anul European al Voluntariatului 2011 să acţioneze la fiecare nivel şi suntem gata să susţinem 
Comisia Europeană în eforturile sale de a organiza şi implementa cu succes Anul European al Voluntariatului în 2011. 
Numeroase instituţii Europene şi-au manifestat, în timp, sprijinul pentru această iniţiativă: Comitetul Economic şi Social 
(2006), Consiliul Miniştrilor Educaţiei şi Tineretului (2007), Comitetul Regiunilor (2008) şi Parlamentul European, care a 
adoptat în 2008 o declaraţie de sprijinire a acestei iniţiative cu 454 de semnături.

Întâlnirea în cadrul căreia a fost anunţată începerea pregătirilor pentru Anul European al Voluntariatului a avut loc la 
Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură din cadrul Comisiei Europene. La întâlnire au participat Dl.Pierre Mairesse, 
Director, Dl. Risto Raivio, Coordonator departament, şi repreznetanţi ai Alianţei „Anul European al Voluntariatului 2011”. 
Această alianţă include Centrul European de Voluntariat (CEV), Platforma Socială, Organizaţia Mondială a Cercetaşilor, Biroul 
European al Crucii Roşii, Forumul European al Tineretului, Platforma vârstnicilor AGE, Caritas Europa, VoluntEurope, Solidar, 
CESES, Reţeaua companiilor ENGAGE, EURAG,Johanniter Internaţional, Asociaţia Europeană a Organizaţiilor pentru Servicii 
Voluntare (AVSO), Reţeaua Europeană a Organizaţiilor Neguvernamentale din Sport, Acţiunea Tinerilor pentru Pace (YAP 
Europa), Reţeaua EUCLID şi Eurodiaconia. Pentru mai multe detalii vizitaţi .

Contact:
 La nivel European: Markus Held, Director, Centrul European de Voluntariat (CEV), , +32 2 511 75 01

Pentru România: Cristina Rigman, Director Executiv, Pro Vobis – Centrul Naţional de 
Voluntariat, , 0755 045105.

Pentru România această acţiune vine să dea un nou impuls dezvoltării mişcării de voluntariat care a 
cunoscut o creştere consistentă în ultimii 10 ani şi să creeze premisele unei recunoaşteri adecvate a 
contribuţiei pe care voluntarii o aduc la soluţionarea a numeroase probleme şi îmbunătăţirea vieţii celor 
aflaţi în nevoie. Iniţiativa Anul European al Voluntariatului 2011 a fost sprijinită prin semnăturile a 22 de 
europarlamentari români şi a fost promovată din partea României de către Pro Vobis – Centrul Naţional de 
Voluntariat, în calitate de membru al organizaţiei coordonatoare a alianţei, Centrul European de Voluntariat 
(CEV).

www.cev.be

cev@cev.be

provobis@provobis.ro
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În lumina experienţei vaste pe care Pro Vobis a acumulat-o în timp în ceea ce 
priveşte managementul voluntarilor, echipa a decis lărgirea paletei de oportunităţi de voluntariat 

internaţionale pentru voluntari români, prin 
aderarea la programul European Voluntary 

Service - EVS. Mai concret, Pro Vobis a aplicat 
recent, cu succes, la Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale, departamentul Tineret în 
Acţiune, pentru obţinerea acreditării ca organizaţie de 
trimitere şi coordonare de proiecte EVS. Începând cu 
luna ianuarie au şi început să sosească mesaje de la 
tineri interesaţi de această oportunitate, precum şi de la 
organizaţii europene interesate de colaborare. 

În plus, pentru a asigura o calitate cât mai bună a viitoarelor proiecte EVS, unul din membrii echipei Pro Vobis, Corina Ardelean, 
a participat în perioada 4-8 februarie 2009 la un curs special destinat organizaţiilor care se implică în EVS - SOHO: Sending 
Organization Hosting Organization, desfăşurat în Finlanda. Cursul a avut ca scop familiarizarea cu mecanismele EVS, 
înţelegerea rolurilor partenerilor dintr-un proiect EVS, dar mai ales clarificarea rolului mentorului în procesul de învaţare al 

voluntarului. Simţindu-ne astfel mai pregătiţi să explorăm oportunităţile programului european Tineret în Acţiune, îi invităm 
pe toţi cei interesaţi de un stagiu european de voluntariat, dacă au între 18 şi 30 de ani, indiferent de experienţa 

lor, să ne contacteze la adresa voluntar@provobis.ro. 

În perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2008 Pro Vobis 
a implementat proiectul „Dezvoltarea infrastructurii pentru voluntariat în România” în parteneriat cu 

MOVISIE – Centrul pentru Dezvoltare Socială, Utrecht, Olanda. Proiectul a fost finanţat de către Ministerul 
Afacerilor Externe din Olanda prin “Social Transformation Programme in Central and Eastern Europe” (MATRA) 
şi a avut un buget total de Ä 210400. Scopul proiectului a fost consolidarea şi promovarea mişcării de 
voluntariat în România prin întărirea capacităţii organizaţiilor care alcătuiesc infrastructura pentru voluntariat în 
România, respectiv centrul naţional de voluntariat şi centrele locale de voluntariat. Proiectul a vizat trei domenii 

principale de intervenţie: 

Proiectul a fost un real succes, atât echipa Pro Vobis cât şi cele 14 centre locale de voluntariat din 
România apreciind în mod deosebit utilitatea şi creativitatea instrumentelor şi metodelor de lucru pe 
care le-au preluat şi învăţat de la colegii olandezi. Proiectul a cuprins o componentă de consultanţă 
de care a beneficiat direct întreaga echipă Pro Vobis, urmată de o componentă de instruire în cadrul 
căreia echipa Pro Vobis a transferat către centrele locale de voluntariat din România instrumentele şi 
metodele învăţate în cadrul sesiunilor facilitate de consultanţii olandezi. Echipa Pro Vobis împreună cu 
trei reprezentanţi ai centrelor locale de voluntariat au efectuat şi o vizită de studiu în Olanda la finele 
anului 2007, vizită în cadrul căreia au cunoscut în mod direct numeroase centre de voluntariat şi 
organizaţii care implică voluntari, din 6 localităţi din Olanda. 

Acest proiect a prilejuit un excelent transfer de expertiză şi schimb de experienţă în domeniul voluntariatului între Pro Vobis şi 
centrele locale de voluntariat din România şi echipa de experţi a MOVISIE. Pe baza expertizei dobândite în cadrul acestui proiect, 
Pro Vobis a realizat designul proiectului de dezvoltare instituţională a organizaţiilor care lucrează cu voluntari lansat în luna 

ianuarie a acestui an şi a preluat o serie de instrumente şi idei de evenimente menite să promoveze voluntariatul şi să 
recunoască meritele voluntarilor.  

(1) Creşterea capacităţii 
organizaţionale şi a personalului Pro Vobis de a 
acţiona ca centru naţional de voluntariat; 
(2) Îmbunătăţirea şi extinderea pachetului de servicii 
oferit de către Pro Vobis – Centrul Naţional de 
Voluntariat beneficiarilor săi direcţi, centrele locale de 
voluntariat; 
(3) Creşterea capacităţii centrelor locale de voluntariat 
din România de a sprijini dezvoltarea voluntariatului la 

nivel local. 

  

Evenimentul de încheiere a proiectului a fost organizat în data de 4 decembrie 2008 la Bucureşti. 
În cadrul acestui eveniment a fost lansată ediţia a doua a publicaţiei „Portret de Voluntar”, un instrument anual de promovare 
a voluntariatului şi de recunoaştere a muncii voluntarilor, idee preluată de echipa Pro Vobis de la un centru local de voluntariat 
vizitat în Olanda. Ediţia din acest an a reunit 65 de portrete de voluntari din toată ţara. Prin evenimentul de lansare, Pro Vobis a 
marcat Ziua Internaţională a Voluntarilor, celebrată în fiecare an în 5 decembrie.  
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Un excelent schimb de expertiză şi 
experienţă: Pro Vobis (Centrul Naţional 
de Voluntariat din România) şi MOVISIE 
(Centrul pentru Dezvoltare Socială din 

Olanda)

Pro Vobis primeşte 
acreditare ca organizaţie de 
trimitere si coordonare de 

proiecte EVS
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Dezvoltarea instituţională 
a organizaţiilor care 
lucrează cu voluntari

În perioada 
2007–2009 Pro Vobis 

este partenerul român în 
cadrul unui proiect cu 

finanţare europeană dedicat 
voluntariatului la vârsta a 

treia, având ca ca scop 
promovarea implicării active a 

persoanelor vârstnice (de 
peste 55 de ani) ca voluntari 

în activităţi de interes general pentru comunitate.

S-au primit un total de 58 de aplicaţii din toată ţara, în urma 
cărora Pro Vobis a selectat 22 de persoane care au avut ocazia 

să cunoască îndeaproape relităţile mediului asociativ şi ale 
implicării voluntarilor din 4 ţări partenere în proiect. 

Astfel, au fost organizate 4 schimburi de voluntari, grupurile de 
voluntari români fiind găzduite de către centrele naţionale de 
voluntariat din Slovenia, Ungaria, Italia şi respectiv Slovacia. 

Voluntarii români au beneficiat, înainte de plecare, de un curs de 
pregătire unde au avut ocazia să se familiarizeze unii cu alţii, cât 
şi cu detalii despre voluntariat, despre proiect şi desigur noţiuni 
elementare despre limba şi cultura ţării în care urmau să plece. 

Schimburile de experienţă le-au dat posibilitatea voluntarilor 
români nu numai să afle mai multe despre ţara respective, însă  

mai ales să se implice activ, ca voluntari, în comunităţile pe care 
le-au vizitat, alături de 

organizaţii locale. 

În acelaşi timp, Pro Vobis a 
primit 2 grupuri de voluntari din 

partea colaboratorilor din 
Slovenia şi Italia. Fiecare grup a 
petrecut în România o perioadă 

de 2 săptămâni, perioadă în 
care au vizitat mai multe 

organizaţii neguvernamentale în 
cadrul cărora au desfăşurat 

activităţi de voluntariat alături 
de voluntari români, tineri şi vârstnici deopotrivă. Programul 

schimburilor s-a dovedit a fi ocazia perfectă de a oferi 
voluntarilor internaţionali informaţii despre diferitele domenii în 

care se desfăşoară activităţile de voluntariat din România. Pentru 
aceasta au fost organizate vizite la organizaţii precum Asociaţia 
Familia Regăsită, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi 

Familie, Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului, Centrul de 
Recuperare a Copiilor cu Handicap Motor, Habitat pentru 

Umanitate, Fundaţia Estuar, Prison Fellowship România, Institutul 
Român pentru Pace, Caritas Satu Mare etc., cărora le mulţumim 

pe această cale pentru ospitalitate. În perioada imediat 
următoare, Pro Vobis va mai găzdui încă 2 astfel de grupuri de 

voluntari internaţionali, de această dată provenind din 
Ungaria şi Slovacia. 

Pro Vobis – Centrul Naţional 
de Voluntariat a lansat la începutul lunii februarie 

proiectul „Dezvoltarea instituţională a organizaţiilor care 
lucrează cu voluntari” finanţat de către Uniunea 
Europeană prin programul PHARE 2006. Scopul 
proiectului este de a dezvolta capacitatea organizaţiilor 
beneficiare de a lucra cu voluntari în mod planificat, eficient 
şi profesionist. În cadrul acestui proiect, 15 organizaţii 
neguvernamentale din România care implică în mod 
constant voluntari în activitatea lor vor beneficia de 
consultanţă şi instruire personalizată în urma unei analize a 
nevoilor şi pe baza unei metodologii specifice adaptată 
după un model olandez. Intervenţia cuprinde 

 
Întreaga intervenţie este facilitată de un consultant alocat 
fiecărei organizaţii, pe baza unor instrumente de lucru 
adaptate şi testate de către Pro Vobis în cursul anului 2008 
într-un program de dezvoltare a centrelor locale de 
voluntariat din România, facilitat de către consultanţii 
Centrului pentru Dezvoltare Socială din Olanda – MOVISIE.

În perioada 3-18 februarie s-au înscris în vederea selecţiei 
35 de organizaţii neguvernamentale şi o instituţie publică, 
prin depunerea dosarului de candidatură care a cuprins un 
formular de înscriere, un chestionar iniţial cu informaţii 
despre procesul de managementul voluntarilor, o scrisoare 
de motivaţie şi raportul de activitate cu informaţii narative şi 
financiare. În urma evaluării au fost selectate 19 organizaţii 
neguvernamentale şi o instituţie publică ce vor beneficia de 
asistenţa propusă în acest program.

Paşii următori ai proiectului includ realizarea unei analize 
detaliate a nevoilor organizaţiilor selectate, prima vizită a 
consultanţilor alocaţi fiecărei organizaţii, în cadrul căreia va 
fi facilitată o sesiune de planificare strategică a implicării 
voluntarilor în organizaţie şi o sesiune de instruire pentru 

coordonatorii de voluntari din organizaţiile selectate. 

o analiză 
detaliată a nevoilor organizaţiei cu privire la managementul 
voluntarilor, facilitarea unei sesiuni de elaborare a viziunii 
strategice cu privire la implicarea voluntarilor în organizaţie, 
identificarea priorităţilor organizaţiei în vederea atingerii 
acestei viziuni strategice, redactarea unui plan de acţiune 
pentru atingerea viziunii strategice şi instruirea personalului 
organizaţiei în domeniul managementului voluntarilor.

 Organizaţiile selectate 
sunt: Asociaţia ACCEPT, Hospice „Casa Speranţei”, 
Asociaţia Hercules, Fundaţia „Pentru Voi”, Fundaţia 
Baylor  - Marea Neagră, Fundaţia Dezvoltarea 
Popoarelor, Asociaţia Română Anti-SIDA, Fundaţia 
Noi Orizonturi, Fundaţia Principesa Margareta a 
României, Habitat for Humanity România, ONG Mare 
Nostrum, Organizaţia Naţională Cercetaşii României, 
Organizaţia Salvaţi Copiii, Fundaţia ECOTOP, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, Asociaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile, Asociaţia Ecouri Verzi, Asociaţia Pro 
Democraţia – Filiala Cluj, Fundaţia Estuar, Fundaţia 
Raţiu pentru Democraţie. 

Proiectul “Rămâi 
activ! Fii voluntar!” 
continuă la puterea 
a treia!
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În cursul lunii martie, Cristina Gaspar - coordonator de 
proiecte pentru asistenţă rurală din Timişoara - se va îmbarca într-o 
experienţă inedită de 1 an, pe parcursul căruia va asista o organizaţie 
neguvernamentală foarte activă în dezvoltarea comunităţilor rurale de pe coasta de est a 
Indiei în dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de monitorizare şi evaluare a 
programelor acesteia. Cristina va fi primul voluntar din România care se va alătura celor 
peste 800 de voluntari internaţionali VSO aflaţi pe teren în acest moment în diverse ţări în 
curs de dezvoltare din Africa, Asia şi Asia-Pacific. 

Voluntarii VSO sunt profesionişti cu experienţă de peste 2-5 ani în 
domenii de interes, conform nevoilor semnalate de organizaţiile 
partenere sau guvernele din Africa şi Asia, care îşi doresc să 
muncească şi să trăiască în mijlocul unor comunităţi din zone 

dezavantajate ale lumii, pe perioade de până la 2 ani, pentru a-şi 
împărtăşi experienţa profesională cu colegii de acolo. Ei lucrează ca 

voluntari în organizaţii non-profit care derulează programe vitale pentru comunităţi sau categorii dezavantajate, instituţii sau 
departamente guvernamentale, unităţi sanitare sau de învăţământ, cooperative ale micilor întreprinzători din ţările respective.

Parcursul profesional al Cristinei vorbeşte de la sine despre interesul care i-a îndreptat paşii către acest program:

“Pentru mine, VSO este pe de o parte, probabil singura şi cu siguranţă cea mai bună 
oportunitate de a-mi clădi o carieră în dezvoltare internationala, un domeniu încă prea nou 
pentru România. Pe de alta parte, a fi voluntar VSO îţi oferă ocazia de a-ţi folosi 
cunoştinţele si experienţa ta profesională pentru o cauză bună. Eu consider că este un 

privilegiu să ai şansa de a contribui la o schimbare pozitivă în viaţa unor persoane dezavantajate, chiar dacă acest lucru sună a 
altruism exagerat şi mult prea idealist (mai ales în contextul actual al realităţii noastre). Totodată, sunt sigură că această 
experienţă este şi o ocazie pentru o continuă învăţare, atât pe plan personal, cat şi profesional. De fapt, pentru mine a început 
deja odată cu procesul de selecţie, urmând apoi perioada aceasta de pregătire şi în special sesiunile de formare, care sunt 

foarte practice şi motivante. Sprijinul instituţional din partea VSO şi a 
Pro Vobis a fost prezent încă de la primul contact, în urmă cu 
aproximativ 7-8 luni, atunci când am trimis formularul de aplicaţie 
pentru a deveni voluntar VSO şi am găsit întodeauna promptitudine 
şi seriozitate.”

“Am studiat Jurnalismul si deşi am cochetat cu mass-media încă din liceu şi mi-a plăcut în mod deosebit Radio-ul, totuşi, la un 
moment dat prin anul 2000, m-am îndreptat spre o 
altă direcţie – ONG-urile. Cred că o mare influenţă a 
avut mama mea, care, în acea perioadă, era 
implicată în acţiuni caritabile în oraşul meu natal şi 
ceva din ceea ce-mi povestea ea mi-a atras 
curiozitatea şi interesul. Astfel, m-am prezentat la 
Centrul de Asistenţă Rurală, un ONG din Timişoara 
care atunci s-a infiinţat şi mi-a plăcut atât de mult 
încât am lucrat cu ei mai mult de 6 ani ca şi 
coordonator de proiecte şi am “ascuns” bine in 
“sertar” diploma de jurnalist. Sigur că aici am avut 
ocazia şi să învăţ multe despre proiecte, programe, 
dezvoltare etc.. 

Dar a mai fost un moment cheie ce mi-a deschis 
alte porţi. În 2003, am decis să mă înscriu la 
“International People's College” şi pentru 4 luni am 
studiat în Danemarca, alături de 70 de studenţi din 
aproximativ 40 de ţări. A fost o experienţă 
incredibilă şi o ocazie pentru a cunoaşte alte culturi 
şi a învăţa pentru prima data ce înseamnă 
dezvoltare internaţionala. Deşi încă de pe atunci mi-
am dorit să mă implic în dezvoltarea internaţională, 
am aşteptat momentul oportun şi mi-am dat seama că trebuie să mai învăţ multe, poate chiar într-un mediu academic. Astfel, 
în urmă cu 2 ani am urmat la Universitatea din Pavia – Italia, un master în dezvoltare şi cooperare internaţională. Am avut şi 
ocazia să fac un stagiu de practică în Africa de Sud, lucrând cu un ONG internaţional din Italia. M-am întors în România anul 
trecut, am mai colaborat cu foştii mei colegi, am lucrat apoi cateva luni la Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Vest şi iată că 
acum aştept să încep în curând o nouă poveste în India, cu VSO.”

Proiectul de voluntariat pentru 
dezvoltare internaţională derulat de 
Pro Vobis în colaborare cu VSO UK 
marchează plecarea primului 
voluntar din România! 
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VSO - organizaţia internaţională cu sediul central în UK care stă în spatele acestui program de voluntariat are peste 50 de ani 
de experienţă în recrutarea şi trimiterea de voluntari pentru dezvoltare în ţări defavorizate din Africa şi Asia. Începând cu vara 
anului 2008, VSO UK a încheiat un parteneriat cu Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis în scopul mobilizării unui număr cât 
mai mare de profesionişti români pentru a-şi pune experienţa în slujba unor comunităţi din zone dezavantajate ale lumii. VSO 
lucrează strategic, în parteneriat cu organizaţii locale din regiunile respective, pentru a sprijini obiectivele prioritare de 
dezvoltare identificate împreună cu aceştia în regiune.

Gestul Cristinei ne arată că a sosit momentul ca România să se transforme din ţară beneficiară în ţară donatoare de voluntari 
internaţionali. Există în România numeroşi profesionişti cu experienţă care acum au şansa de a privi dincolo de problemele 
societăţii româneşti şi de a-şi testa capacităţile în unele din cele mai defavorizate şi totodată exotice zone al lumii. Ei se vor 
întoarce în ţara şi în branşa lor cu abilităţi noi, experienţă mult îmbunătăţită, o percepţie nouă asupra lucrurilor ce ii înconjoară 
şi încredere sporită în propriile forţe, transmiţând mai departe mesajul de schimbare în bine. Cu toate că România este 
deocamdată la început de drum în ceea ce priveşte asistenţa acordată ţărilor mai dezavantajate, interesul profesioniştilor 
români faţă de oportunităţile de voluntariat internaţional este semnificativ. În ultimele 9 luni, Pro Vobis a primit peste 600 de 
aplicaţii de la persoane interesate. În ciuda selecţiei riguroase, ne bucură faptul că avem primii voluntari selectaţi - pe cale să 
îşi înceapa aventura personală şi profesională alături de VSO - şi că o serie de alte persoane sunt în curs de selecţie şi instruire 
pentru a deveni voluntari pentru dezvoltare internaţională. 

Persoanele interesate sunt rugate să viziteze  sau să ne contacteze la  sau tel. 
0755-045101, persoană de contact Andrea Demeter, coordonator proiect.

“Ne bucurăm să lucrăm în parteneriat cu Pro Vobis, Centrul Naţional de Voluntariat din România, care ne-a 
sprijinit pentru a ne extinde aria de recrutare şi pentru a atrage mai mulţi voluntari internaţionali din România, 

care vor contribui la creşterea impactului muncii VSO în ţări în curs de dezvoltare. Am fost impresionaţi de 
calibrul voluntarilor recrutaţi din România şi vom continua cooperarea cu Pro Vobis. Dorim să încurajăm 
profesioniştii români care sunt interesaţi de voluntariatul internaţional să contacteze Pro Vobis, în special 

profesionişti din domenii precum management şi sănătate.” (Michele Turner, Head of Volunteering, VSO UK)

 www.voluntariat.ro/vso international@provobis.ro

Ramona Dragomir, asistent 
de comunicare în cadrul 
echipei Pro Vobis, a participat 
la  modulul de instruire 
„Scriere de proiecte în context 
Tineret în Acţiune”, sesiune ce 
face parte din pachetul de 
sesiuni de formare oferit de 
către reţeaua de formatori ai 
Agenţiei Naţionale pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale (ANPCDEFP). Sesiunea de 
instruire, ce a avut loc la Câmpia Turzii în perioada 
23–25 ianuarie, a permis participanţilor să îşi 
dezvolte competenţele de gestionare & derulare a 
unui proiect în context TiA, să se familiarizeze cu 
conceptele generale de management de proiect, 
să îşi îmbogăţească cunoştinţele despre fluxul şi 
derularea proiectelor TiA şi să îşi dezvolte abilităţile 
de transpunere a ideilor în proiecte în context TiA. 

a declarat Ramona, care 
speră să îşi asume pe viitor un rol mai activ în 
această privinţă în cadrul organizaţiei. 

„Fiind o combinaţie echilibrată între elemente 
teoretice şi sfaturi practice, cursul de formare s-a 
dovedit o bună ocazie de a-mi aprofunda 
cunoştinţele despre programul Tineret în Acţiune 
în general şi de a afla direct de la formatori tehnici 
specifice pentru a completa un proiect spre 
finanţare cu succes” 

Dezvoltare profesională: 
scriere de proiecte TiA
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