
                                                  

 

 

Dragi apropiaţi ai Asociaţiei Millennium Center,  

     

  Vă invităm alături de un număr de 10  voluntari EVS Express din Georgia, Italia, Franta, 

Lituania, Iordania, Uruguay şi Austria, tineri cu vârste între 19 şi 28 de ani, găzduiţi de Asociaţia 

Millennium Center  pentru a desfăşura activităţi în Centrul de Tineret, stabilit de Millennium 

Center şi voluntarii transnaţionali pe strada Căpitan Ignat, nr. 10 la Şcoala „Alianţa pentru 

Copii”.  

  

În cadrul Centrului de Tineret, cei care au mai demarat activităţi de voluntariat se pot 

alătura în desfăşurarea de activităţi destinate copiilor cu dificultăţi de integrare în societate din 

diferite cauze precum: apartenenţă la un grup minoritar, tineri dezavantajate economic şi social, 

tineri cu probleme de sănătate (dezabilităţi), ş.a.m.d. 

Activităţile pe care le desfăşurăm sunt concentrate pe: 

 

 

 

 

Ateliere de pictură; 

Ateliere de lucru manual; 

Sesiuni de formare cu privire la oportunităţile oferite de educaţia non-formală; 

Organizarea de piese de teatru; 

Activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber; 

Activităţi de ecologizare şi protecţia mediului înconjurător. 

 

 

 



                                                  

 

 

 

În cadrul activităţilor ni se alătură cadre didactice, elevi şi studenţi .  

 

Activităţile Centrului de Tineret se desfăşoară în cadrul zilelor de LUNI, MIERCURI şi 

VINERI începând cu orele 16:00 pe o durată de 2 ore.  

Prezenta informare se doreşte a fi o invitaţie pentru cei care doresc să facă diferenţa în 

comunităţile lor.   

 

Candidatul ideal pentru desfăşurarea de activităţi în Centrul de Tineret: 

- Disponibil;  

- Motivat; 

- Orientat către învăţare; 

- Lipsit de prejudecăţi şi stereotipuri; 

- Abilitate de a lucra cu tineri aflaţi în dificultate; 

- Răbdător; 

- Responsabil.  

 

 

Activităţile pe care le desfăşurăm sunt o sursă ilimitată de învăţare şi puteţi beneficia de 

îmbunătăţirea unor abilităţi şi competenţe precum urmează: 

- Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare; 

- Creşterea gradului de sensibilitate culturală;  

- Îmbunătăţirea abilităţilor de gestionare a situaţiilor în contexte interculturale lărgite;  

- Creşterea sensibilităţii civice;  

- Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice;  

- Creşterea stimei de sine şi a încrederii de sine; 

 



                                                  

 

Dincolo de aceste aspecte, experienţa pe care dvs. poate constitui o resursă valoroasă pe care 

o puteţi pune în folosul tinerilor aflaţi în dificultate şi care poate fi completată, dat fiind contextul 

de învăţare.  

 

Veniţi alături de noi pentru o formare aplicată pentru viaţă! 

 

Pentru informaţii şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi pe: localfacilitator@gmail.com sau pe 

telefon la 0733 682 091 până în data de: 8 mai 2010, orele 17:00. 

 

TE AŞTEPTĂM SĂ NE AJUŢI SĂ FACEM DIFERENŢA… 

ÎN COMUNITATEA TA!  

 

 

 

MILLENNIUM CENTER & VOLUNTARII EVS EXPRESS 
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