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Tinerii gorjeni pentru care voluntariatul a devenit o activitate componentă permanentă 

a vieții lor au fost recompensați de către Centrul Europe Direct. Este vorba despre o 

parte dintre cei 184 de voluntari înscriși la Centru. Aceștia au primit certificate care le 

atestă calitatea de voluntari și au fost felicitați pentru dăruirea lor în cadrul Galei 

Voluntarilor, organizată marți, de Centrul Europe Direct (CED) și Biblioteca Județeană 

„Christian Tell” din Târgu Jiu. 
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Activitatea de voluntariat îi entuziasmează pe tinerii gorjeni, cu atât mai mult cu cât legea 

voluntariatului a fost schimbată iar această activitate este considerată, de anul acesta, 

experiență de muncă. Numărul voluntarilor din cadrul CED a crescut de la 62 la 184 în 

ultimul an. „La început am vrut mai mult pentru CV, pentru facultate, dar acum fac acest 

lucru pentru că am descoperit că îmi place să-mi decid timpul meu liber altora. Cel mai mult 

mi-a plăcut să lucrez cu copiii. Toată vara am lucrat cu ei. Erau aşa de drăguţi. Au fost şi 

momente în care poate te supărai sau voiai să nu mai vii, dar erau prea micuţi şi drăguţi şi nu 

puteai să le rezişti. Pe viitor mi-aş dori să lucrez în domeniul artelor vizuale. E primul an de 

voluntariat”, a spus Teodora Tudorașcu, elevă în clasa a XI-a. 

Au primit certificate de voluntari 

Potrivit regulamentului CED, tinerii care acumulează peste 30 de ore de voluntariat primesc 

certificate de voluntari. Trei dintre tinerii înscriși la CED au reușit să depășească numărul de 

100 de ore de voluntariat. „În fiecare an organizăm Gala Voluntarilor, un moment în care 

vrem să le arătăm recunoştinţa noastră pentru timpul pe care îl alocă să facem împreună 

proiecte frumoase pentru comunitate, dar în acelaşi timp să le înmânăm certificatele de 

voluntariat, certificate în care de fapt, pe lângă numărul de ore pe care ei le-au înregistrat pe 

parcursul anului de voluntariat, descriem şi competenţele pe care le-au dobândit în timpul 

proiectelor şi activităţilor pe care le-au desfăşurat împreună cu noi, dar şi alte competenţe 

dobândite în timpul cursurilor pe care noi le-am organizat pentru ei şi pe care dorim în 

continuare să le organizăm pentru voluntarii noştrii. Anul acesta s-au remarcat trei dintre 



voluntarii Centrului Europe Direct, care au reuşit să strângă peste 100 de ore de voluntariat. 

Noi ne-am propus, prin regulament, un minimum de ore pentru care ei primesc certificatul de 

voluntariat şi acesta este de minimum 30 de ore. Cei care nu întrunesc 30 de ore primesc 

adeverinţă pentru numărul de ore pe care l-au prestat ca voluntari în cadrul CED”, a spus 

Olimpiada Bratu, directorul Bibliotecii Județene „Christian Tell”. 
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