Asociatia de Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila

“Agenda 21”
Str Mircea Vulcanescu nr 2-4, Sector 1
Bucuresti – Romania
Tel/fax: 0213114076
E-mail: office@agenda21.org.ro
Web: http://www.agenda21.org.ro

Targul voluntariatului
Bucuresti, mai 2009
Asociatia Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21 a participat, in cadrul
Saptamanii Nationale a Voluntariatului desfasurate in perioada 11 – 17 mai 2009, la Targul
Voluntariatului.
Asociatia a participat pe 16 mai la targul din parcul Cismigiu din capitala cu un stand interactiv
la care si-a prezentat activitatea, membrii si proiectele trecute si pe cele aflate in derulare. Cei
doi reprezentanti ai organizatiei au oferit informatii despre domeniile principale de actiune ale
organizatiei si despre schimburile de tineret, pliante si materiale realizate in cadrul proiectelor
anterioare, precum si detalii despre proiectele aflate in derulare.
Cele mai atractive pentru public au fost proiectele despre educatia civica a tinerilor si copiilor
cu focalizare pe drepturile copilului, dintre care Avocatul Elevilor a fost de departe cel mai
interesant pentru cei care s-au oprit la standul asociatiei.
Avocatul elevilor este un proiect pilot care si-a propus crearea si functionarea in scoli, in
conformitate cu angajamentele asumate de statul roman prin Conventia Drepturilor Copilului, a
oportunitatilor reale de implicare a copiilor si a tinerilor in elaborarea politicilor educative si a
strategiilor de implemetare a acestora si cel mai longeviv proiect al asociatiei.
Alte proiecte importante derulate de asociatie sunt cele in domeniul administratiei publice
realizate in cadrul programului PHARE care vizeaza reforma in administratiei publice.
Schimburile de tineret si campaniile de atragere a voluntarilor au fost ilustrate prin poze de la
diferitele evenimente la care a participat asociatia.
Saptamana Nationala a Voluntariatului (SNV) este un eveniment initiat si coordonat de catre
Pro Vobis - Centrul National de Voluntariat incepand cu anul 2002 si implementat in colaborare
cu Reteaua Nationala a Centrelor de Voluntariat si partenerii locali ai SNV. Contact Pro Vobis:
tel/fax: 0264-412897, e-mail: programe [at] provobis.ro,www.provobis.ro

