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Conferință națională de tineret la sfârșitul proiectului Voluntar Urban 

 

Asociația pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere- D.E.I.S. a organizat vineri 11 

martie evenimentul ,,YOUTH TALKS- un fel de conferință”, care a marcat sfârșitul proiectului 

,,Voluntar Urban – Lucrătorul de tineret un sprijin în dezvoltarea comunității”, finanțat prin 

granturile SEE 2009- 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania. Conferința s-a desfășurat la 

Millenium Business Center și a adus împreună actori importanți ai domeniului de tineret din 

Romania, tineri și lucrători de tineret, punând în prim-plan meseria de lucrător de tineret și rolul ei 

în dezvoltarea comunității.  

Evenimentul național de tineret  ,,YOUTH TALKS – un fel de conferință” a fost organizat de către 

Asociația D.E.I.S. cu scopul de a disemina rezultatele proiectului ,,Voluntar Urban – Lucrătorul de 

tineret un sprijin în dezvoltarea comunității”. De asemenea, evenimentul și-a propus să promoveze 

lucrătorul de tineret și să aducă în discuție rolul său în dezvoltarea comunității și a tinerilor în mod 

special. Deși a purtat numele de ,,conferință”, activitățile s-au desfășurat într-un cadru non-formal, 

specific lucrului cu tinerii. Printre cei peste 100 de participanți s-au numărat atât tineri și 

reprezentanți ani ONG-urilor din Baia Mare, cât și persoane interesate de sectorul de tineret din 

Suceava și București.   

Evenimentul i-a avut ca invitați speciali pe secretarul de stat pentru politici de tineret în cadrul 

Ministerului Tineretului și Sportului Andrei Popescu, președintele Consiliului Tineretului din Romania 

Mihai Dragoș, reprezentanta Teach for Romania Mădălina Ursu, Asistentul Universitar de la Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare Raul Drența, prefectul Băii Mari Anton Rohian și directorul executiv 

al Direcției Județene pentru Tineret și Sport Maramureș Cornel Săvoiu. Atât Andrei Popescu, cât și 

Mihai Dragoș au accentuat în discursurile lor importanța implicării tinerilor în viața civică, în special 

în procesul democratic, prin prezența la vot în număr cat mai mare.   

 Proiectul ,,Voluntar Urban – Lucrătorul de tineret un sprijin în dezvoltarea comunității” s-a 

desfășurat pe parcursul ultimului an în Baia Mare, în urma lui fiind acreditați ANC și specializați 16 

lucrători de tineret. Pe parcursul celor 2400 de ore de voluntariat ale celor 16 lucrători de tineret, 

aceștia au oferit servicii de educație non-formală sub forma a 12 activități pentru 320 de tineri 

băimăreni, precum și servicii de consiliere pentru 80 de tineri. Proiectul a fost desfășurat de către 

Asociația D.E.I.S. în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș si 

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și a fost finanțat prin granturile SEE 2009- 2014, în cadrul 

Fondului ONG în România.  

 


