
Centrul Europe Direct Gorj şi-a premiat 

voluntarii  

Pe tot parcursul acestui an, Centrul Europe Direct Gorj 

a adunat tot mai mulţi prieteni, elevi de la mai multe unităţi de învăţământ care s-au arătat interesaţi de 

activităţile derulate de Centru şi s-au oferit să dea o mână de ajutor. Efortul acestora a fost răsplătit 

miercuri seara, în cadrul „Galei Voluntarilor” Centrului Europe Direct Gorj. 

Miercuri seara, la Muzeul Judeţean Gorj, s-a desfăşurat „Gala Voluntarilor” Centrului Europe Direct 

(CED) Gorj, eveniment în cadrul căruia voluntarii Centrului au fost răsplătiţi cu diplome şi premii, în 

funcţie de numărul de ore de voluntariat acumulate. „Unii dintre voi aţi acumulat mai multe ore de 

voluntariat, alţii mai puţine, dar cu toţii aţi acumulat foarte multă experienţă. E adevărat că un voluntar 

nu este plătit; în schimb are dreptul să fie apreciat, iar noi vă apreciem foarte mult. Tocmai asta 

încercăm să demonstrăm prin acest eveniment”, a declarat Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii 

Judeţene „Christian Tell”, instituţie în cadrul căreia funcţionează CED Gorj. „Mă bucur că Centrul 

Europe Direct Gorj a reuşit să-şi adune atâţia prieteni tineri şi implicaţi, mă bucur că alături de voi sunt 

părinţii şi profesorii dumneavoastră. (…)Ne bucurăm împreună de toate lucrurile frumoase pe care 

Centrul a reuşit anul acesta să le realizeze şi cu ajutorul vostru, unele mai ales cu ajutorul vostru. 

Această gală a voluntarilor este prima din activitatea Centrului şi chiar a Bibliotecii, însă cu siguranţă 

nu va fi ultima”, a mai spus aceasta. În cursul acestui an, CED Gorj a reuşit să atragă zeci de voluntari 

iar cei mai activi dintre aceştia au primit premii şi diplome. Aceştia sunt: Iulia Vlădoianu, Iulia 

Dumitraşcu, Bianca Albăstroiu, Radu Filip Cârciumaru, Teodora Ciupag, Şerban Mădălina, Denise 

Lavinia Stoian, Daria Foanene, Adelina Andriţoiu, Ştefan Cioc, Andrada Maria Corbescu şi Ştefania 

Adelina Csolti. Toţi aceşti voluntari au acumulat între 30 şi 120 de ore de voluntariat, participând la 

diversele activităţi organizate în cursul acestui an de CED Gorj. „Pe aproape tot parcursul anului 

acesta voluntarii au fost alături de noi. Anul acesta am desfăşurat foarte multe activităţi. Am debutat 

cu un curs intitulat „Voluntar în Europa”; au urmat „Ziua Europei”, „Europa, joacă-te cu noi”, „Alerg 

pentru Europa”, „Gustaţi Europa”, „Vreau să mă angajez”, activităţi în organizarea cărora voluntarii 

ne-au sprijinit foarte mult. Tot cu ajutorul lor am organizat cursuri de limba engleză şi cursuri de 

Facebook pentru seniori”, a precizat Mariana Angheluţă, coordonatorul CED Gorj. 
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