CONCURSUL „CEL MAI DEVOTAT VOLUNTAR 2016”
DIN PROIECTUL „GALA VOLUNTARILOR!”
1-10 DECEMBRIE 2016
Ziua internațională a voluntarilor
(International Volunteer Day) este celebrată în
fiecare an, la data de 5 decembrie și oferă
voluntarilor și organizațiilor ocazia de celebra
munca în folosul celorlalți, de a împărtăși
valorile voluntariatului și de a le promova în
cadrul
comunităților,
al
organizațiilor
neguvernamentale, al agențiilor ONU, al
autorităților guvernamentale
Activitatea de voluntariat în România
este reglementată prin Legea nr. 78/2014,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469
din 26 iunie 2014. Art. 2. al acestei legi
stabilește faptul că ''Statul Român recunoaște
valoarea socială a activităților de voluntariat ca
expresie a cetățeniei active, a solidarității și
responsabilității sociale, precum și valoarea
profesională ca expresie a dezvoltării personale,
profesionale, interculturale și lingvistice a
persoanelor care desfășoară aceste activități''.

In acest an pe 5 decembrie, Ministerul
Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret Prahova, în parteneriat
cu Casa de Cultură Vălenii de Munte, a
organizat în perioada 01 – 10 decembrie 2016,
Concursul „Cel mai devotat voluntar 2016” din
proiectul „Gala Voluntarilor!” care se
adresează tinerilor voluntari din Centrul de
Tineret Vălenii de Munte, cât şi voluntarilor care
au desfăşurat activităţi în oraşul Vălenii de
Munte şi în localităţile limitrofe, tineri cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 35 ani. Scopul proiectului a
fost „ Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor
privind
implicarea
tinerilor
în
viaţa
comunităţii”

Profesorii coordonatori din Visoschi Ioan ṣi
Mircea Mihaela Carmen de la Colegiul Naţional
„Nicolae Iorga” Vălenii De Munte alături de
doamana Diniţă Mihaela –responsabil proiecte
pentru tineret ȋn cadrul Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret Prahova au premiat cu

diplome ṣi medalii, elevi selecţionaţi ca fiind cei
mai devotaţi voluntari ȋn anul 2016
Elevii voluntari au desfăşurat mai multe ore
voluntariat ȋn cadrul organizaţiei „CURBA DE
CULTURĂ –Izvoarele, Prahova, la ṢCOALA
GIMNAZIALĂ SPECIALĂ din Vălenii De Munte, în
cabinetele medicale, la Spitalul Orăṣenesc, ȋn
cadrul organizaţiei „UN STROP DE FERICIRE”,
dăruind un un strop de dragoste, fericire,
bucurie oamenilor,
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