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• Proiectul implică 16 voluntari din cadrul Corpului European de Solidaritate (12 voluntari din 
Europa și 4 din România) care urmează să susțină mini-proiecte comunitare inițiate în mod 
voluntar de către copii/ tineri cu ajutorul voluntarilor ESC. 

• Participarea civică a copiilor și implicarea în viața comunității din care fac parte au o importanță 
deosebită pentru dezvoltarea copilului și a viitorului adult, dar și pentru dezvoltarea comunității, a 
societății în ansamblul său, atât de afectată de pasivitate, lipsă de implicare civică, de inițiativă. În 
acest proiect pornim de la premisa că participarea activă nu se poate citi, învaţa, ascultând sau 
memorând norme şi reguli, ci exersând şi trăind implicarea în comunitate.  

• Ne dorim ca proiectul să transforme copiii din spectatori în arhitecți ai schimbării în propria lor 
comunitate. Copiii și tinerii, împreună cu voluntarii și profesorii, devin agenți activi ai schimbării 
prin antreprenoriat social și implicare comunitară. Ei vor lucra în echipă, vor câștiga încredere în 
capacitatea lor de a crea schimbare și își dezvoltă competențele secolului XXI. Prin implicarea 
directă în schimbarea pe care doresc să o aducă în comunitate, copiii, tinerii și voluntarii vor avea 
ocazia să simtă la propriu cum ei înșiși pot contribui la rezolvarea problemelor din comunitate. 

 

Scopul proiectului vizează încurajarea implicării copiilor şi 
tinerilor în viața comunității și susținerea inițiativelor care 
să contribuie la promovarea cetățeniei active, dezvoltării 
durabile și educației non-formale. 



     

 

• Cetățenie activă 
• Dezvoltare durabilă 
• Educație non-formală 
• Voluntariatul ca formă de exprimare civică și 
   dezvoltare personală 



• Activitățile proiectului se vor desfășura cu tineri și copii din județul 
Vrancea la: 
- Centrul Cultural Vrancea 
- Centrul de Tineret Focșani 
- Palatul Copiilor Focșani 
- Clubul Copiilor Mărășești 
- Școlile și liceele partenere din județul Vrancea 
 
• Activitățile vor avea forma unor ateliere practice care se vor 
transforma în acțiuni de implicare civică și dezvoltare durabilă. 
Voluntarii ESC vor lucra în echipe, iar rolul lor va fi de a încuraja 
acțiunile tinerilor și de a se implica alături de aceștia în diverse 
acțiuni civice, campanii, acțiuni de ecologizare, activități practice de 
voluntariat.  
 
• Activitățile proiectului se vor ghida după 4 pași: Simte, 
Imaginează, Acționează și Împarte, iar voluntarii ESC alături de 
învățători/profesori vor încuraja copiii și tinerii să-și definească cât 
mai bine propriile idei de participare civică și schimbare în 
comunitate și să le pună în practică.  
 
• Voluntarii Corpului European de Solidaritate vor fi mentorii 
echipelor de voluntari ce se vor înscrie în competiția ,,Festivalul de 
Voluntariat” și vor participa la organizarea Festivalului de 
voluntariat. 



Până la finalul stagiului de 12 luni, voluntarii vor putea să-și  
îmbunătățească/dezvolte: 
• gândire critică, abilități analitice și atitudini menite să stimuleze 
participarea activă în domeniul educației și al societății. 
• abilități de comunicare în limba engleză și în propria limbă maternă; 
cunoașterea limbii române de bază; 
• abilități de a lucra într-o echipă internațională; 
• abilități în gestionarea relației cu copiii/tinerii; 
• cunoștințe despre organizarea ONG-urilor, experiență în voluntariat și 
interculturalitate; 
• abilități de gestionare a timpului, abilități de coordonare a echipei, vor 
învăța ce înseamnă să aduci o schimbare în mediul în care trăiești și își vor 
dezvolta, de asemenea, dimensiunea europeană și interculturală; 
• abilități antreprenoriale – voluntarii își vor dezvolta simțul de inițiativă și 
antreprenoriat prin proiectarea și coordonarea activităților proiectului; 
• abilități de coordonare, lucru în echipă, leadership, management de 
parteneriat și management de proiect, care să le servească în proiectele 
viitoare; 
• voluntarii își vor îmbunătăți, de asemenea, abilitățile sociale și de 
relaționare și vor deveni mai motivați să se implice în viața comunității ca 
urmare a lucrului cu copiii și tinerii în timpul proiectului; 
• dezvoltarea unor abilități de viață și competențe cheie transversale utile 
pentru viitorul lor personal și profesional; 
• cunoștințe despre cultura, tradițiile, obiceiurile, gastronomia românească. 



• Voluntarii vor locui în apartamente complet dotate închiriate în Mărășești și 
Focșani, în dormitoare duble (2 voluntari vor împărți o cameră), paturi 
individuale, cu zonă comună, gătit în comun, wi-fi gratuit inclus. 

 

Voluntarii împreună cu organizațiile lor de trimitere vor fi responsabili pentru 
aranjarea călătoriei. Costurile de călătorie (deplasarea participanților de la locul 
de origine la locul de desfășurare a activității și retur) vor fi rambursate conform 
limitelor benzii de distanță impuse de Comisia Europeană: 
• Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 km: 180 EUR per 
participant 
• Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 km: 275 EUR per 
participant 
• Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2000 si 2999 Km: 360 EUR per 
participant 
• Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3000 si 3999 Km: 530 EUR per 
participant 
Voluntarii trebuie să sosească la București – Otopeni (Aeroportul Internațional 
Henri Coandă). Din București până în Focșani/Mărășești există microbuze în 
fiecare zi direct de la aeroport.  



 
alocație lunară de hrană de 150 Euro 
 

Voluntarii vor primi: 

indemnizație lunară de 90 Euro - bani de buzunar 

• Voluntarii vor lucra 6 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. 

• Vor avea două zile libere consecutive pe săptămână și două zile libere pe lună. 

• Sărbătorile naționale sunt, de asemenea, zile libere. 

 



• Voluntarii vor participa la On-Arrival Training și Mid-Term Meeting organizate 
de ANPCDEFP (Agenția Națională Pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale).  
• Voluntarii vor primi sesiuni de mentorat pe tot parcursul proiectului și curs de 
limba română în primele 3 luni. 

 este recomandat să aduceți Cardul European de Sănătate 
De asemenea, ar trebui să aduceți: 
 Laptop 
 Motivație și bună dispoziție! 
  
 



• Căutăm voluntari (18 – 30 de ani) creativi, dispuși să petreacă timp cu 

copiii/tinerii.  

• Aceștia ar trebui să manifeste interes pentru organizarea de activități 

educaționale, socializare și impact asupra comunității;  

• dispuși să învețe limba română, capabili să lucreze în echipă;  

• responsabili, flexibili;  

• motivați de acest proiect și capabili să participe pe toată durata 

proiectului.  



Mărăṣeṣti este un oraș mic din județul Vrancea, situat în estul României. Mausoleul Eroilor, unul dintre cele mai 
importante mausolee din Europa, a fost ridicat aici, pe locul în care, în vara anului 1917, s-au desfășurat luptele 
de la Mărășești, soldate cu victoria trupelor române. În prezent, Mărăşeşti este cel mai sărac oraş al judeţului 
Vrancea, cu o populaţie de aproximativ 11.000 de locuitori. Orașul este o zonă defavorizată, fără economie. Cu 
toate acestea, în acest oraș există 4 școli primare frecventate de 1200 de copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani și 
un Liceu frecventat de 200 de elevi. Orașul se caracterizează prin absența facilităților de agrement și a locurilor 
pentru tineri. Oferta orașului Mărășești, în materie de muzică, sport, arte, activități pentru tineri este aproape 
nulă și majoritatea tinerilor se confruntă cu absența modelelor pozitive și a liderilor conștienți. Toate proiectele 
organizației noastre sunt destinate copiilor/tinerilor/bătrânilor din regiunea noastră. 
Focșani este reședința judeţului Vrancea, situat în regiunea istorică a Moldovei. Orașul se află la 180 km nord-
nord-est de București. Focşani este centrul unei regiuni viticole care este renumită pentru podgoriile sale încă din 
secolul al XV-lea. Focşani este şi un oraş industrial, care prelucrează produse lactate şi fabrică mobilă şi 
îmbrăcăminte. 

Județul Vrancea, Romania 



Asociatia Voluntariat Pentru Viață (VPV) este o organizație non profit înființată în anul 

2012 în orașul Mărășești, județul Vrancea. În 2012, Asociația VPV și-a început activitatea în Mărășești 
și în județul Vrancea în scopul de a sprijini o dezvoltare locală durabilă. În primul rând, asociația a 
dezvoltat proiecte care s-au adresat tinerilor din regiune, pentru faptul că tinerii sunt amenințați din 
ce în ce mai mult de dezocuparea timpului și expuși riscului de a se implica în activități ce le poate 
afecta sănătatea și dezvoltarea personală.  
Misiunea Asociației Voluntariat Pentru Viață este de a promova voluntariatul și conștiința civică. 
VPV a fost creată cu scopul de a avea un instrument prin care să acceseze mai bine nevoile tinerilor 
din comunitatea locală și să ofere o contribuție concretă la satisfacerea cerințelor acestora în ceea ce 
privește participarea, cetățenia activă, sentimentul de apartenență la o Europă comună, toleranță și 
antirasism. Un obiectiv important al organizației noastre este acela de a apropia tinerii de problemele 
europene, de a aduce o dimensiune europeană unei regiuni aflate departe de centrele de decizie și 
periferică din punct de vedere geografic și economic. 
O mare parte din activitățile pe care le desfășurăm sunt concentrate pe sprijinirea copiilor defavorizați 
și a familiilor acestora pentru a avea acces la educație și implicarea membrilor comunității în acțiuni 
de voluntariat. 
Grupul țintă al acțiunilor noastre este format din locuitorii județului Vrancea, în special copii, tineri 
defavorizați și persoane vârstnice singure sau din azile de bătrâni. Proiectele derulate au ca scop 
prevenirea marginalizării acestor categorii vulnerabile prin implicarea în activități ce folosesc metode 
de educație nonformală cu rol în dezvoltarea competențelor cheie și a rezilienței grupului țintă și 
contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților implicate. 
Asociația Voluntariat Pentru Viata este acreditată și ca furnizor de servicii sociale și implementează 
proiecte care implică servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu și în centre rezidențiale. 



• Înregistrează-te pe Portalul Corpului European de 

Solidaritate. 

• Când te înregistrezi, ți se va cere să îți creezi un cont 

EU Login (serviciul de autentificare al Comisiei 

Europene). 

• Odată creat profilul, vei avea acces la tabloul tău de 

bord – de aici vei putea să depui cereri de participare 

la oportunitățile promovate. 



Asociația Voluntariat Pentru Viață 

Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8,  
Marasesti, 625200, Vrancea, Romania 

E-mail: sev.voluntariatpentruviata@gmail.com  
              voluntariatpentruviata@gmail.com  

Web: www.voluntariatpentruviata.ro  

+40770464485 - Bogdan Ionuț Chiriș  
+40772277079 - Cristina Tuchiluș 
+40770770220 - Diana Alberta Pal 
 

https://www.facebook.com/voluntariatpentruviata  
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