
COMUNICAT 

”VOLUNTAR & MANAGER ” 

 

   Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă 
de calitate, prioritate a Programului național de susținere a acțiunilor de tineret 
al Ministerului Tineretului și Sportului, este o prioritate și pentru Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea. În perioda 15 iulie – 10 septembrie 
2021, instituția tinerilor organzează proiectul de tineret ”Voluntar & manager”, 
pentru formarea ca manageri de proiect, a 15 tineri dintre cei ce au voluntariat în 
proiectele de tineret ale DJT/DJST Vrancea, în perioada 2006-2020.  

   Înainte de a forma profesional tinerii voluntari, DJST Vrancea a organizat 
proiectul pentru tineret, on line, ”Formatorii”, în care a promovat 87 de lucrători 
de tineret, specialiști, traineri și formatori, voluntari, care constituie corpul 
resurselor umane din proiectele de tineret ale instituției, în ultimii 15 ani. 
Expertul responsabil de proiect, Lia Cazacu, a organizat activitățile principale 
ale cursului ”Voluntar & manager”, atât la sediul DJST Vrancea cât și în grădina 
Bibliotecii de Weekend din Șerbești, Vidra. Activitățile au reunit tineri vrânceni, 
licențiați în cele mai importante centre universitare românești. 

   ”Învățare, magie, autocunoaștere sau ingredientele unui proiect de tineret 
organizat într-un paradis terestru. Pentru a fi mai ''tasty'', Cursul de Manager de 
Proiect trebuia musai consumat în natură, pe o pajiște, cu o priveliște care să 
creioneze viziunea sau să o ajusteze în funcție de obiective” a afirmat doamna 
Carmen Prodan, trainerul cursanților DJST, care a descoperit în tinerii 
participanți ”oameni frumoși, cu energie benefică, plăcere de a fi și a lucra 
împreună, dorința de a învăța și a împărtăți, alegerea întrebărilor corecte, 
fascinația de a te pune în slujba celor care au nevoie de tine, tineri cu sufletul 
curat și dedicați semenilor lor...” Așteptările și temerile tinerilor voluntari s-au 
risipit repede, misterele comunicării manageriale au fost dezlegate, nici nu era 
greu, fiindcă ei au lucrat câte 6-12 ani, ca voluntari la Tineret. Piramida 
obiectivelor în viziunea ierarhică la ”Voluntar & manager” a fost realizată, cu 
toate tipurile de raționamente, în liniștea garantată a naturii, la poalele Măgurii 
Odobeștiului.  

    DJST Vrancea este onorată de participarea unor tineri deosebiți, la un proiect, 
unicat, și dorește ca noii manageri de proiecte să fie inspirați în acțiuni, pe viitor, 
să creeze noi oportunități de dezvoltare pentru tineri, chiar și alături de instituția 
care i-a implicat în fenomenul voluntariatului tinerilor. 

 



 

 

 



 


