DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului
Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa

Comunicat de presa
În cadrul proiectului: cod SMIS 2014 – 111320 DAP Voluntar „Dialog, Acțiune și Profesionalism
în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului”, în zilele de 21 și 22 ianuarie
2019 a avut loc la Alba Iulia, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului,
primul modul al cursului „POLITICI PUBLICE - informare, participare și dialog pentru
voluntariat în interesul copilului”.
Proiectul, implementat de Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale
CRIPS din București, în intervalul 07.06.2018 - 07.10.2019, este co-finanțat prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (bugetul total fiind de 906.118,53 lei, din care un procent de 98% - suma de
887.996,17 lei finanțare nerambursabilă acordată de AM POCA, restul de 2% fiind contribuția CRIPS).
Proiectul are ca scop creșterea capacității ONG-urilor active în sectorul social – protecția copilului și în sectorul educației de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile
publice.
La cursul de formare, organizat în colaborare cu DGASPC Alba, au participat 24 de persoane,
reprezentanți ai următoarelor organizații neguvernamentale:
1. Asociația „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia
2. Filiala „Filantropia Ortodoxă” Războieni Cetate
3. Filiala „Filantropia Ortodoxă” Ocna Mureș
4. Filiala “Filantropia Ortodoxă” Sebeș
5. Asociația “Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud
6. Filiala „Filantropia Ortodoxă” Totoi
7. Filiala „Filantropia Ortodoxă” Aiud
8. Asociația „Izvorul Tămăduirii” Alba Iulia
9. Asociația „Sf. Veronica” Dumbrava
10. APVCD „Familia 2004” Blaj
11. Asociația „Împreuna pentru Abrud” Abrud
12. Asociația „Un pas înainte Alexandra” Aiud
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13. Asociația ”Sf. Apostol Petru” Teiuș
14. Asociația „Rita Tita” Alba Iulia
15. Fundația „Sanctuary” Ocna Mureș
16. Organizația “Caritas” Alba Iulia
17. Asociația „Steaua Speranței” Alba Iulia
Apreciem interesul participanților pentru tematica politicilor publice și strategiilor în domeniul
protecției drepturilor copilului, precum și oportunitatea de dialog public-privat oferită de aceasta
activitate.
Primul modul de curs derulat la Alba Iulia s-a încheiat cu succes – felicitări formatorilor și
cursanților, deopotrivă!
Pentru mai multe informații despre proiectul ”DAP Voluntar Dialog, Acțiune și Profesionalism în
promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului”, vă invităm să accesați
site-ul http://dap-voluntar.crips.ro/

sau să ne contactați prin email: crips1@crips.ro și la telefon

021.225.00.84
Introducere in politici publice si strategii
•

•

Cresterea accesului la informatie si imbunatatirea participarii personalului din ONGuri la dialog
social si civic pe tema voluntariatului cu si pentru copii, in randul a peste 50 de ONGuri pana la
finalul proiectului
Formularea si promovarea unei propuneri alternative la politicile publice referitoare la voluntariat
având in vedere asigurarea unui cadru metodologic bazat pe respectarea si promovarea drepturilor
copilului, atât in cazul voluntarului copil, cât si a copilului beneficiar al actiunilor efectuate de
voluntari, pâna la finalul proiectului.

