
COMUNICAT DE PRESĂ 

PROIECT DE TINERET 

”ATUURI PENTRU UN JOB VERDE” 

 

    Entuziasm, informare, creativitate și dorinta de a lucra profesionist, din partea 

celor care coordonează voluntari și programe de voluntariat! Aceste calități, și 
mai mult decât acestea, aparțin tuturor coordonatorilor de tineri implicați în 
activitățile principale ale proiectelor DJST Vrancea. Astăzi, 5 noiembrie 2021, 
de Ziua Internațională a Coordonatorilor de Voluntari, îi felicităm și le urăm 
succes, tuturor celor care coordonează grupuri informale, în proiecte de tineret! 
Cea mai recentă implicare a coordonatorilor de voluntari s-a desfășurat la 
”Atuuri pentru un job verde!” (1-22 oct.), când voluntariatul și mediul s-au 

împletit în 3 seminarii organizate de către DJST Vrancea. Astfel, 4 grupuri 

informale de la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea”, Liceul ”Simion Mehedinți” 
din Vidra, Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” și voluntari ai asociației 
DARES au identificat zeci de probleme provocate mediului, mai ales prin 

intervenția omului. Tinerii au folosit informațiile privind starea naturii și 
experiența de voluntariat în activități de mediu, pentru a ajunge la propuneri de 

noi joburi în domeniu - joburi verzi, care să vindece natura. Au fost discutate 

probleme globale de mediu, a fost analizată conduita omului față de natură și a 

fost abordată tema responsabilităților instituțiilor și a practicilor poluatorilor.  

     Echipa numeroasă de la Colegiul Economic ”M. Kogălniceanu”, coordonată 
de către dna prof. Marilena Găucan, a lucrat în echipe pentru dezbaterea situației 
mediului, concluziile vizând, cu preponderență, conduita omului față de mediul 

înconjurător. Acest aspect merită analizat sociologic, pe viitor, concluzia 

grupului fiind aceea că suntem datori împreună, să respectăm natura și să 
încurajăm atitudinile prietenoase față de aceasta! 

     O implicare realistă, a echipei coordonate de către dna Marina Vasilof, 
președintele Asociației DARES, s-a realizat sub formă de ”postere caricaturale”. 
Concluzia lor: avem instituții, avem responsabili, avem legi, .... ce lipsește? Au 

identificat instituții naționale, ca având responsabilități în raportarea stării 
naționale a mediului, inspecție, control și sancționare, care să vindece 
problemele de mediu! 

      Lucrările tinerilor de la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” și Liceul 
”Simion Mehedinți” din Vidra au pus în discuție ”probleme globale” pe care le 
suferă mediul înconjurător, coordonați fiind de către doamnele profesoare Oana 
Săcăluș și Doina Andrieș-Stratton. Tinerii au dat și soluții, șirului dificultăților 



în care se găsește natura, care pot fi reparate ... cu inocentă speranță! Iată ce ”noi 
preocupări” sunt necesare, în opinia domniilor lor, pentru a repara problemele 
naturii: poliția acustică, organizatori de târguri informaționale pentru prevenirea 
poluării, zânele pădurii, poliția pădurilor, plantatorul copacilor noi, asistentul 
pădurii, paznicul pădurii, colector de gunoaie, artiști pentru reciclarea 
gunoaielor, sortator de deșeuri, veterinarul pădurilor, voluntarii de mediu, garda 
aerului din satelit, dresori de câini care să detecteze toxinele și deșeurile, 
profesorul pentru educație de mediu, medicii aerului, pompierii vremii. 

     Implicarea tinerilor în cât mai multe activități de tineret sau în cele organizate 

de către adulți, pentru tineri, constituie atuuri în favoarea dezvoltării personale și 
profesionale. Considerăm că tinerii pot realiza schimbări pozitive în 
comunitățile lor, având termenii de comparație și experiețele acumulate, numai 
prin implicare în proiecte dedicate lor, din toate domeniile de activitate. 
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