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Persoanele interesate să se implice, în timpul liber, în activități prin care să-și ajute 

comunitatea, sunt așteptate să intre în rândul voluntarilor Centrului Europe Direct (CED) 

Gorj. Înscrierile au început deja și vor continua pe aproape tot parcursul anului. 

Reprezentanții Centrului Europe Direct Gorj au dat startul înscrierilor voluntarilor în luna 

ianuarie. Până ieri, numărul celor înscriși depășise deja cifra de 100. ”Începând cu data de 12 

ianuarie și până în prezent s-au înscris ca voluntari la Centrul Europe Direct Gorj 133 de 

persoane. Aproape toți sunt elevi de la licee din municipiul Târgu-Jiu. Foarte mulți au venit la 

noi pentru prima dată, dar avem și tineri care au desfășurat activități de voluntariat în anii 

trecuți și vor să continue și anul acesta”, a precizat Marinela Csolti, coordonatoarea 

voluntarilor CED Gorj. Luna aceasta, tinerii vor participa și la un curs de voluntariat, în 

cadrul căruia li se va explica ce presupune mai exact activitatea de voluntariat și vor fi ajutați 

să-și dea seama ce fel de activități li se potrivesc cel mai bine. 
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Acest ultim punct este destul de important, deoarece CED Gorj oferă voluntarilor săi ocazia 

de a se implica într-o gamă destul de largă de activități, de la barcodare la cursuri de limba 

engleză sau franceză, cursuri de utilizare a computerului sau a rețelelor de socializare pentru 

seniori. De asemenea, voluntarii mai participă și la atelierele de vacanță organizate în lunile 

de vară de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” la Filiala pentru Copii, o activitate foarte 

potrivită pentru cei cărora le place să lucreze cu cei mici. 

224 de voluntari în 2015 
Centrul Europe Direct, Gorj funcționează, începând cu data de 1 ianuarie 2013, în cadrul 

Bibliotecii Județene ”Christian Tell”. De atunci şi până în prezent, sute de tineri s-au implicat 

în activitățile organizate de Centru, punându-și astfel amprenta asupra comunității din care fac 

parte. În 2014, CED Gorj a avut în jur de 180 de voluntari, iar în 2015 numărul acestora a 

ajuns la 224. Împreună, aceștia s-au implicat în peste 100 de activități, acumulând în total 

5.411 ore de voluntariat. Șase dintre voluntari au acumulat peste 100 de ore de voluntariat. 
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