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Comunicat de presă 

proiecte de și pentru tineret organizate de Centrul de Tineret Focșani 

in saptamana 12-18 iulie 2021 
 

În perioada 12-18 iulie 2021 s-au desfășurat patru activități de tineret. Două dintre acestea au fost din cadrul 

proiectului „ Educație pentru siguranța și sănătatea tinerilor” realizat în parteneriat cu Școala Postliceală 

Sanitară „Hippocrate” Focșani și două activități au fost din cadrul proiectului „Voluntariatul văzut de aproape” 

realizat în parteneriat cu Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” Focșani și firma Validsoft. 

Activitățile proiectului „Educație pentru siguranța și sănătatea tinerilor” au fost coordonate de doamna 

profesoara Mihaela Vîlcu și doamna consilier educativ Andreia Mădălina Cîcu,  și s-au desfășurat astfel: 

- La Centrul de Tineret Focșani, în data de 13 iulie 2021 au participat 22 de tineri, din care 17 tineri de la 

Colegiul Tehnic „Valeriu D.Cotea”, însoțiți de doamna profesoară Elena Micu Iliescu; 

- La Asociația „Lumea lui Pinocchio” din Panciu, în data de 14 iulie 2021 au participat 14 voluntari români 

și străini, alături de copiii și tinerii din acea locație.  

Scopul acestor activități a fost formarea unui stil de viață sănătos și a unui comportament preventiv. 

Activitățile de voluntariat din cadrul proiectului „Voluntariatul văzut de aproape” s-au desfășurat astfel: 

- Pe data de 15 iulie 2021 la Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focșani, 6 voluntari 

cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani au sprijinit și au fost alături de elevii unei clase de la CSEI „Elena 

Doamna”, coordonați de domnul profesor Gabriel Ciribașa; 

- Pe data de 16 iulie 2021, la firma Validsoft din Focșani a participat 1 voluntar de la Centrul de Tineret 

Focșani.    

Scopul acestui proiect a fost promovarea voluntariatului și conștiinței civice în rândul tinerilor. 

Datorită colaborării DJST Vrancea – Centrul de Tineret Focșani cu Serviciul de Probațiune Vrancea, la activități 

au participat și 3 tineri care au fost sancționați cu măsura educativă neprivativă de libertate a Stagiului de formare civică.   

 

Următoarele trei activități organizate de Centrul de Tineret Focșani în perioada imediat următoare vor fi: 

- Joi, 22 iulie 2021 o acțiune de ecologizare în Crângul Petrești, din cadrul proiectului „Voluntariatul văzut 

de aproape” realizat în colaborare cu Consiliul Județean Vrancea și cu sprijinul sponsorilor Coca Cola 

România și Decathlon Focșani; 

- Marți, 27 iulie 2021 prima activitate „Muguri de versuri” din cadrul proiectului „Tinerii în CENTRU”, 

colaboratorul nostru în acest proiect fiind scriitorul Adrian MATEI; 

- Joi, 29 iulie 2021 activitatea „Tandem” din cadrul proiectului „Tinerii in CENTRU”, realizată în 

parteneriat cu Asociația Voluntariat pentru Viață din Mărășești, la care vor particpa tineri de la Centrul 

Școlar Pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” Focșani, coordonați de doamna pedagog Lenuța Iancu și 

de domnul secretar Sorinel Iancu. 

Centrul de Tineret Focșani-Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea mulțumește tinerilor participanți 

la proiecte, școlilor și liceelor partenere, coordonatorilor acestora, precum și colaboratorilor si sponsorilor nostri! 
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