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Ce rezultate ne propunem să obţinem?
Care este scopul proiectului?
Proiectul SenVol urmăreşte să promoveze procesul de
îmbătrânire activă şi să trezească interesul faţă de importanţa
voluntariatului. De asemenea, prin evidenţierea voluntariatului

Printre produsele finale ale proiectului vor fi:
 rezultatele cercetării despre voluntariat şi îmbătrânirea
activă în ţările partenere;

persoanelor în vârstă care provin din diferite medii, proiectul se

 ghid pentru voluntari şi organizaţii;

va concentra pe procesul de învăţare, care are loc în timpul

 un set de bune practici privind voluntariatul.

activitatii de voluntariat.
Acesta îşi propune:
 schimbul de competente si experienţe;
 adoptarea şi adaptarea de bune practici;
 evidenţierea voluntariatului şi a îmbătrânirii active.
De ce credem că proiectul este util?

Cine sunt beneficiarii proiectului?
Grupul ţintă include:
 organizaţiile care lucrează cu voluntari
 voluntarii în vârstă.
Contact:

Oamenii de toate vârstele au o contribuţie pozitivă asupra

Liceul Pedagogic Tulcea

comunităţii şi societatea noastră ar putea fi diferită fără

Prof. Petre Monica

voluntariat. De asemenea, pentru seniori voluntariatul este o

Tel: 0040722534260

cale de a rămâne active şi de a-şi însuşi noi deprinderi şi

Str. Comertului Nr.11C

competenţe. Este timpul să reflectăm asupra acestui fapt şi să

Email: monicaxyzpetre@yahoo.com

preţuim beneficiile pe care le aduce voluntariatul în întreaga

Web: http://pedagogic.licee.edu.ro

Europă.
Cât timp durează proiectul?
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