
 

 

 

 

Comunicat de presă seminar de lansare proiect 
 
 

În data de 26 iulie 2018 a avut loc seminarul de lansare a proiectului cod SMIS 2014 – 111320 DAP 

Voluntar „Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în 
interesul copilului”. Activitatea s-a desfășurat la sediul Asociației Centrul de Resurse și Informare pentru 
Profesiuni Sociale CRIPS din București, Bd. Mareșal Al. Averescu 17, Complexul de Servicii Sociale "Sf. 
Ecaterina" Bl F et.2.  
 
Tematica seminarului a fost prezentarea proiectului ”DAP Voluntar Dialog, Acțiune și Profesionalism în 

promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului”. Proiectul este co-finanțat prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă, bugetul total fiind 906.118,53 lei, din care 887.996,17 
lei finanțare nerambursabilă acordată de AM PODCA, echivalentă cu 98% din valoarea eligibilă a 
cheltuielilor efectuate de către Beneficiar, restul de 2% fiind contribuția CRIPS.  
Proiectul are ca scop creșterea capacității ONG-urilor active în sectorul social – protecția copilului - și în 
sectorul educației de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile 
publice. Grupul țintă este format din reprezentanți ai ONG-urilor, personal din autorități și instituții 
publice. Perioada de implementare: 16 luni, în intervalul 07.06.2018 - 07.10.2019. 
 
La seminar au participat, alături de echipa CRIPS, reprezentanți atât ai DGASPC-urilor, cât și ai ONG-
urilor din județele Alba, Ialomița și Buzău,  reprezentanți ai ANPDCA, DGASPC sector 1, dar și 
reprezentanți ai FRDS si CMBRAE. 
 
Seminarul de deschidere a fost prilej de prezentare a obiectivelor proiectului, a activităților și a 
calendarului de lucru. Reunind atat reprezentanti ai institutiilor publice din domeniul protectiei 
copilului, cat si reprezentanti ai ONGurilor, activitatea a favorizat dialogul public-privat si colaborarea 
interinstitutionala, valori care sunt la baza proiectului „DAP Voluntar”.  
 
S-au prezentat obiectivele strategice ale proiectului, rezultatele urmărite și activitățile prevăzute în 
cadrul proiectului. Prezentările susținute de către echipa CRIPS au fost urmate de o sesiune de întrebări 
din partea participanților, care s-au dovedit implicați activ în desfășurarea seminarului.  
 
Echipa CRIPS mulțumește tuturor instituțiilor și organizațiilor non-guvernamentale care au răspuns 
invitației de participare și își exprima încrederea în buna desfășurare a proiectului, cu atingerea tuturor 
obiectivelor.  
 
Pentru mai multe informații despre proiectul ”DAP Voluntar Dialog, Acțiune și Profesionalism în 

promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului”, vă invităm să accesați site-ul 
www.crips.ro sau să ne contactați la mail: crips1@crips.ro și la telefon 021.225.00.84. Persoana de 
contact: Mirela Turcu, Manager proiect. 
 


