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CURSURI PENTRU REPREZENTANTII ONG-urilor FINALIZATE CU SUCCES 

 

În data de 15 aprilie 2019, a avut loc la Alba Iulia colocviul de evaluare finală a cursului „POLITICI 

PUBLICE - informare, participare și dialog pentru voluntariat în interesul copilului”, organizat de Asociația 
Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS în colaborare cu DGASPC Alba. 

Activitatea de formare s-a derulat în cadrul proiectului cod SMIS 2014 – 111320 DAP Voluntar 

„Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul 
copilului cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă” .  

Din județul Alba au participat la curs 24 de persoane din partea a 17 organizații neguvernamentale 
active în domeniul social - protecția copilului și educație, toți cei 24 de cursanți finalizând cu bine cele 
trei module și colocviul de evaluare. 

În opinia celor direct implicați – formatori locali și cursanți, activitatea de formare a fost de succes, 
contribuind atât la îmbunătățirea capacității ONG-urilor de a se implica în elaborarea și promovarea de 
propuneri de politici publice alternative, cât și la consolidarea parteneriatului public-privat în acest 
județ.  

Prin implicarea în acest proiect a specialiștilor care activează în domeniul neguvernamental, alături 
de specialiștii din cadrul DGASPC Alba au analizat și clarificat aspecte referitoare la dialogul social și 
civic, atitudinea participativă a ONG-urilor, procesul de elaborare a politicilor publice în România,  
cadrul legislativ al voluntariatului cu și pentru copii, metodele folosite în procesul de formulare a 
politicilor publice în România și s-au pus bazele unor colaborări viitoare privind implicarea în activități 
de voluntariat și elaborarea unor documente cu caracter strategic la nivel județean. 

Activitățile practice din cadrul cursului au facilitat participarea activă a ONG-urilor la consultarea 
inițiată de CRIPS, în cadrul aceluiași proiect, pentru elaborarea unei propuneri de politici alternative 
vizând cadrul metodologic de implementare a Legii voluntariatului pentru respectarea drepturilor 
copilului. Asociația CRIPS mulțumește cursanților și echipei locale de formatori pentru interesul 
acordat proiectului și va avea în vedere opiniile exprimate de colegii de la Alba Iulia în definitivarea 
propunerii alternative ce va fi lansată în câteva luni. Mai multe informații despre proiectul DAP 
Voluntar se găsesc pe pagina web dedicată proiectului www.dap-voluntar.crips.ro 
 

 


