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Gala Voluntarilor Constanţa 2016
Gala Voluntarilor Constanţa 2016, eveniment anual de celebrare a voluntariatului, va avea loc peste
numai trei zile, în sala de festivităţi a Forţelor Navale, începând cu orele 17 şi va reuni douăzeci şi două
de asociaţii şi fundaţii locale, Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, instituţii de
învăţământ din judeţ, autorităţi, companii, parteneri străini, sute de voluntari de toate vârstele şi invitaţi
de onoare din ţară.
Pe data de 5 decembrie, organizaţiile nonprofit constănţene le mulţumesc celor mai implicaţi voluntari
pentru ajutorul acordat de-a lungul anului, premiindu-i în cadrul Galei Voluntarilor.
ONG-urile participante sunt: Asociaţia Împreună pentru Viitor Constanţa - coordonatorul evenimentului,
Organizaţia Neguvernamentală Mare Nostrum, Fundaţia Giovanni Bosco, Centrul de Zi „ARCA’’ pentru
persoane cu dizabilităţi, Asociaţia Sweet Land, ADAPTO – Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între
Tineri, Asociaţia Speranţa, Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret- Filiala Constanţa, Comitetul Naţional
Român pentru Drepturile Copilului, APP PROCIVITAS, Asociaţia Semicercul Artei, Asociaţia Logopezilor
din Romania Filiala Constanţa, Asociatia pentru Promovarea Educaţiei Creativ-Ecologice şi Abilităţilor
Inovative, Subfiliala Mangalia a „Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Centrul Regional de
Resurse pentru Organizaţiile Neguvernamentale CENTRAS Constanţa, Asociaţia de Caritate din Armata
Română “Camarazii”, Asociaţia România-Dacia Casa Noastră, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi
Retragere Mangalia, Asociaţia Studenţilor şi Medicilor Voluntari, Asociaţia Art-Music For People,
Asociaţia Civilă de Prim Ajutor şi Intervenţie la Dezastru, CREPS Constanţa.
Sponsori ai evenimentului sunt Procivitas şi Clubul Amicii, iar parteneri AZG Romania, Forţele Navala
Române, Radio Constanţa. Invitat de onoare, Anca ....., preşedinte al Federaţiei VOLUM.
Ca o noutate, anul acesta a fost introdusă secţiunea „Viitori voluntari”, pentru copiii cu vârste cuprinse
între 5-14 ani, care fac voluntariat şi reprezintă un exemplu formidabil pentru întreaga societate. Scurte
momente artistice vor înveseli atmosfera între momentele de premiere la secţiunile voluntarul junior al
anului, voluntarul senior, unitatea de învăţământ, compania anului, jurnalişti care au promovat
iniţiativele de voluntariat, două premii speciale si cei mai buni voluntari ai anului, locurile III, II şi I.
Naţiunile Unite au desemnat în anul 1985 data de 5 decembrie, ca Ziua Internaţională a Voluntarului.
Această zi este dedicată efortului tuturor persoanelor care au adus o contribuţie importantă societăţii
prin voluntariat şi este celebrată în întreaga lume.
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