
Oana Vîlceanu, tânăra care practică voluntariat 

din anii de liceu, succes inedit la primul său 

curs organizat! „Am avut un public minunat” 
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Cursul „Identitate națională vs. Identitate europeană” a fost organizat pentru 

tinerii din Târgu-Jiu, fiind un training interactiv, amuzant, ușor de înțeles. Activitatea a fost realizată în 

cadrul Civic Leadership, Program ediția a II-a, iar cursul a fost susținut de Oana Vîlceanu, absolventă a 

Colegiului Național „Spiru Haret” și proaspăt student în anul I la Comunicare și Relații Publice în 

București. 

La Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, s-a desfășurat, 

miercuri, activitatea „Identitate națională vs. Identitate europeană”, în cadrul Programului Civic Leadership, 

ediția a II-a și cu sprijinul Centrului Europe Direct Gorj și al Bibliotecii Județene Gorj. Activitatea s-a adresat 

tinerilor și a fost susținută de Oana Vîlceanu, voluntara CED Gorj și studentă în anul I la Comunicare și Relații 

Publice la București. „Pentru mine abia o oră târzie s-a pus punct acelei zile extraordinare. O zi plină de 

zâmbete, de emoții, de oameni frumoși și săritori. Am ținut cursul și am plecat cu niște impresii îmbucurătoare: 

există tineri implicați, curioși, activi în societatea în care trăiesc. Am avut un public minunat, activ, care a 

răspuns prompt provocărilor mele. Țin să mulțumesc Bibliotecii Județene și Europe Direct Gorj pentru susținere 

și găzduire, dar mai ales oamenilor din spatele acestor instituții. Proiectul este realizat în cadrul Civic 

Leadership, ediția a II-a”, a spus studenta Oana Vîlceanu. 

Cine este Oana Vîlceanu 

Gorjeanca Oana Vîlceanu practică voluntariatul din anii de liceu și spune că este activitatea care îi aduce 

nenumărate satisfacții. În anii de liceu, Oana a activat, ca voluntar, în cadrul Bibliotecii Județene Gorj și al 

Centrului „Europe Direct”. „Vreau să continui cu voluntariatul, mai nou sunt voluntară într-o asociație de 

studenți ESN ASE Bucharest, care se ocupă cu reprezentarea studenților străini veniți în România cu Erasmus+. 

Am ales să fac asta, deoarece aș vrea să plec cu Erasmus+ și să studiez pentru un an în altă țară. Nu am nimic 

plănuit, nu știu exact când voi pleca, singurul lucru pe care îl știu e că încerc să fac ceva productiv în fiecare zi și 

să învăț din fiecare experiență pe care o am. Sunt la început, iar acum este perioada să experimentez și să 

descopăr ce pot să fac cel mai bine, cum pot să ofer valoare celor din jur și ce mă face să mă simt împlinită. Mi-

am ales și o facultate care îmi deschide mai multe uși”, a spus studenta Oana Vîlceanu. 
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