
 

Nr. 32/ 19.05.2015 

COMUNICAT DE PRESĂ 

În perioada 7 mai - 26 iunie 2015 Ong. CELISEA Tulcea derulează proiectul ”Tineret 

Activ”, cu finanțare de la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea. 

Scopul proiectului este promovarea unui stil sănătos de viață prin activități în aer liber și 

promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor prin implicare în activități publice cu caracter 

civic. Pentru atingerea obiectivelor propuse, proiectul este structurat pe diverse activități: 

- marcarea Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) – 11-17 mai 2015: s-a făcut 

prin a) organizarea și participarea la ”Târgul ong-urilor tulcene” cu rolul de a promova 

voluntariatul și a face vizibilă prezența voluntariatului la tinerii din Tulcea. Cu aceeași 

ocazie în Piața Civică tineri ce reprezintă diverse structuri de tineret din municipiu au 

desfășurat vineri, 15 mai, activități socio-recreative. b) sâmbătă, 16 mai, la Liceul Teoretic 

”Grigore Moisil” s-a derulat metoda non-formală ”De-Bate” c) Tot sâmbătă, membrii 

organizației au fost prezenți ca voluntari în muzeele tulcene pentru a oferi sprijin derulării 

acțiunii ”Noaptea muzeelor”. d) duminică în zona Parcului Tineretului, împreună cu 

reprezentanți ai ong. Cercetașii României – Centrul Local Lotus au avut loc activități de 

joc pentru copii de la Centrul Maternal din Tulcea.  

- Pe 1 iunie, între orele 10,00 și 12,00 vă invităm, cu mic cu mare, toți cei care sunteți, 

dar și cei care păstrați încă copilăria în suflet, la distracție, dans, bună dispoziție la 

Carnavalul ”Călătorie prin lumea magică a Basmului” care se va desfășura în Piața 

Civică din municipiu. În program: parada costumelor (70 locuri), 2 ateliere de desen      

(15 locuri fiecare), atelier ”cu mingea printre obstacole” (15 locuri). Momente artistice vor 

oferi copii din Trupa ”Voiniceii” (Școala Gimnazială ”Elena Doamna” iar momentele de 

distracție și de surpriză vor fi oferite de ”Clubul Veseliei”. Tot atunci în Piața Civică vor fii 

prezenți și voluntarii Filialei Județene Crucea Roșie.  

Biletele pentru participare la probe se vor procura (gratuit) de la recepția Centrului 

Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (acvariu),  str. 14 Noiembrie, nr. 1 bis, începând de 

miercuri 20 mai 2015, orele 10,00 - 18,00. 

 

Parteneri și cofinanțatori în proiect: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Fundația 

Județeană pentru Tineret Tulcea. 

Alți parteneri: Filiala Tulcea a Crucii Roșii Române, Biblioteca Județeană Tulcea. 

 

Convinși de faptul că activitățile organizate de noi sunt atractive (având ”în spate” o 

experiență de 17 ani de activitate), vă invităm să ne fiți alături și, prin promovarea de către 

dumneavoastră, lansăm invitație către toți tulcenii: ”gustați voluntariatul”. Nu dăunează sănătății! 

                                                             

   Coordonator proiect,                                                       Coordonator programe ong, 

    ing. Mariana Cuzic                                                            ing. Simionescu Carmen 

 

                                                                               


