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Începând de săptămâna trecută, o parte din 

voluntarii Centrului Europe Direct Gorj iau lecţii de croşetat. Ideea organizării acestui curs îi 

aparţine unuia dintre participanţii la cursul de limba engleză pentru seniori, organizat la Centru, 

care a dorit ca astfel să le mulţumească voluntarilor. 

Curs inedit la Centrul Europe Direct Gorj. Unul dintre seniorii participanţi la cursul de limba 

engleză, desfăşurat la Centrul Europe Direct Gorj şi predat de voluntarii Centrului, a devenit de 

curând profesor pentru voluntari. „Doamna Violeta Hirean s-a oferit să ne înveţe tainele lucrului 

manual şi a început un curs de croşetat cu voluntarele şi reprezentantele Centrului Europe Direct 

Gorj. Cursul se va desfăşura în fiecare joi, timp de două ore, pe perioada verii. Voluntarii au fost 

încântaţi să participe la acest curs, mai ales după ce au văzut ce fel de obiecte pot fi realizate. La 

prima lecţie au participat 6 voluntari dar ne aşteptăm ca numărul acestora să crească”, a declarat 

Marinela Csolti, consilier comunicare Centrul Europe Direct Gorj. Cursul de croşetat nu este 

singura activitate ce se desfăşoară vara aceasta la Centrul Europe Direct Gorj. Pe lângă cursul de 

limba engleză pentru seniori, curs ce se desfăşoară de luni până joi, pe toată durata verii, la 

Centru se mai desfăşoară şi un curs de utilizare a reţelelor de socializare pentru seniori. 

Voluntarii Centrului Europe Direct Gorj s-au implicat şi în organizarea atelierelor de vacanţă ce 

se desfăşoară în această perioadă la Filiala pentru Copii a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”. 

De asemenea, în fiecare marţi, în sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” sunt 

organizate jocuri de cunoaştere şi socializare, activitate la care pot participa toţi cei interesaţi. 
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