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      INTRODUCERE  

 

 Voluntariatul este activitatea desfaşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă timpul, talentele şi 

energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul 

proiectului în care este implicată.  

 (definiţia Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat)  

  Prezentul document , Ghidul oportunităţilor de voluntariat din Tulcea, ediţia 2011, a fost realizat de către echipa Centrului 

Local de Voluntariat din cadrul Asociaţiei Centrul European pentru Diversitate,cu spriinul Asociaţiei PRO-VOBIS –Centrul Naţional 

de Resurse pentru Voluntariat, pentru a facilita contactul  între cei care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat şi entităţile 

care doresc să desfăşoare activităţi cu ajutorul voluntarilor. 

 Ghidul  este , de asemenea, un instrument de promovare a voluntariatului la nivelul municipiului Tulcea, prin prezentarea 

viziunii , misiunii şi principalelor obiective ale sectorului public şi nonguvernamental şi, sperăm , punctul de pornire pentru viitoare 

parteneriate. 

 Mulţumim organizaţiilor nonguvernamentale şi instituţiilor publice tulcene care au contribuit la realizarea acestei ediţii a 

ghidului . Lista oportunităţilor rămâne deschisă  

              

Echipa Centrului Local de Voluntariat Tulcea 
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Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul Eudivers) 

Misiunea organizaţiei: promovarea tinerilor ca factor activ al comunităţii , promovarea diversităţii etnice a municipiului şi 

judeţului Tulcea, promovarea voluntariatului ,suţinerea parteneriatului şcoală-public-privat,promovarea şi diseminarea 

metodelor de educaţie non-formală, ecologie şi protecţia mediului. 

Domeniul de activitate: tineret, multiculturalitate,implicare civică 

Activităţile organizaţiei: 

-iniţiere şi derulare proiecte „zero lei”pe teme de interes civic 

-promovare voluntariat şi metode de educaţie non-formală 

-iniţiere şi derulare  proiecte destinate tinerilor, cu sprijinul 

financiar al Programului Tineret în Acţiune 

-iniţiere şi derulare  proiecte multiculturale, în parteneriat cu 

organizaţiile minorităţilor din Tulcea 

-fundraising pentru acţiuni cu caracter social 

-training în management de proiect, dezvoltare personală, 

metode de educaţie non-formală  

-iniţiere şi derulare activităţi de suport pentru dezvoltarea 

caracterului intercultural al comunităţii tulcene 

 

 Activităţi voluntariat Perioada 

Cu caracter 

permanent 

-fundraising 

-traininguri 

 

Pe perioada 

determinată 

-proiecte TiA 

-proiecte „zero lei” 

-campanii promovare 

sau conştientizare 

Potrivit 

calendarului 

proiectului/ 

evenimentului 

Pe termen scurt -Festivalul de Film 

„Săptămâna Filmului 

Interetnic” 

Ultima 

săptămână din 

luna iulie 

Cerinţe speciale voluntari : +14 ani, seriozitate, spirit de echipă, 

sociabilitate 

Programul voluntarilor: training şi şedinţă săptămânală-2 ore pe 

săptămână; 8 ore pe săptămână – pe perioada proiectelor 

 

 

Date contact: 

Adresă:Tulcea,str. Isaccei nr. 24, camera 2, parter 

Tel.0745.019377 

e-mail : voluntar@eudivers.ro, office@eudivers.ro 

pagina web : www.eudivers.ro 

Program de lucru : sâmbăta, orele 

10.00-12.00 
Persoană de contact 

Maria Marin, 

 coordonator voluntari 
           4 
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Fundaţia Judeţeană  pentru Tineret Tulcea  

    

Misiunea organizaţiei elaborarea, organizarea şii finanţarea de programe specifice în domeniul formării, instruirii şi educării 

tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti 

Domeniul de activitate: tineret 

Activităţile organizaţiei: 

-colaborare şi sprijinin pentru organizaţiile de tineret din municipiu 

şi judeţ 

- derularea şsi promovarea de activităţi socio-educative, culturale 

- colaborarea cu unităţile şcolare din municipiu/ judeţ 

- activităţi de informare, cursuri de specializare, calificare, 

îndrumare profesională pentru tineri 

-activităţi administrative pentru menţinerea, reabilitarea, 

modernizarea patrimoniului deţinut (Casa Tineretului) 

 Activităţi voluntariat Perioada 

Pe perioada 

determinată 

-activitati socio-educative, 

culturale derulate 

unilateral sau în 

parteneriat cu organizaţiile 

de tineret / unităţi şcolare 

functie de 

calendarul 

proiectului 

-activităţi ecologice – în 

zona parcului Casei 

Tineretului 

- alte activitati 

administrative (birotica) 

la 2-3 luni 

Cerinţe speciale voluntari : seriozitate, punctualitate, simţ de 

răspundere, dorinţă de  implicare în activităţi cu şi pentru tineri  

Programul voluntarilor: functie de disponibilitatea  

 

  Date contact: 

   Adresă:Tulcea str. Isaccei, nr. 24, camera 9 

   Telefon: 0240-534.953 

    email : fjt_tulcea@yahoo.com 

    pagină web: www.cnft.ro 

 

Program de lucru :  

Orele10.00 – 17.00 

 

Persoană de contact 

ing. Simionescu Carmen 

presedinte 
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Asociaţia pentru promovarea multiculturalismului - Etnopolis  

   

Misiunea organizaţiei: Etnopolis oferă o şansă tuturor persoanelor care dau dovadă de unicitate, creativitate, interes pentru 

dezvoltare personală şi participare civică. În acest sens, echipa Etnopolis îşi propune: 

- dezvoltarea de programe adresate copiilor, tinerilor şi adulţilor, români sau de alte naţionalităţi, membrilor diferitelor grupuri 

etnice, care să promoveze multiculturalismul, dialogul intercultural, cercetarea ştiinţifică; 

- dezvoltarea de campanii de conştientizare a populaţiei privind valorile civice şi morale; 

- încurajarea tinerilor cu iniţiativă interculturală; 

- colaborarea cu alte organizaţii de profil în scopul încurajării participării civice; 

- promovarea conceptului de dezvoltare durabilă. 

Domeniul de activitate: educaţia adulţilor, cercetare ştiinţifică, promovarea multiculturalismului, protecţia mediului, protecţia 

patrimoniului material şi imaterial, promovarea turismului cultural, ş.a. 
 

Activităţile organizaţiei: 

-organizarea de campanii de conştientizare privind valorile civice şi 

morale 

- organizarea de cursuri de instruire şi perfecţionare în diferite 

domenii de interes 

-organizarea de cursuri de dezvoltare personală 

- consultanţă în domeniul managementului organizaţional, 

managementului proiectelor 

 

Cerinţe speciale voluntari : creativitate, unicitate, iniţiativă  

Programul voluntarilor conform programului agreat cu voluntarul 

 Activităţi voluntariat Perioada 

Permanent 

sau pe termen 

lung 

Echipa Etnopolis oferă consultanţă 

organizaţiilor neguvernamentale 

locale şi judetene, nou înfiinţate sau 

fără experienţă, care doresc 

dezvoltarea de cursuri adresate 

potenţialilor voluntari şi, implicit, 

membrilor organizaţiei, specialiştii 

Etnopolis având pregătirea 

necesară realizării unor materiale de 

curs cât şi susţinerii unor cursuri de 

dezvoltare personală, dezvoltare 

organizaţională şi management al 

proiectelor 

permanent 

Program de lucru : în intervalul 

orar 16  - 20.00  
 Persoană de contact 

     Veronica Ivanov 

          preşedinte 

Pe o perioadă 

determinată 

-Identificarea problemele civice 

locale şi crează campanii media de 

identificare a soluţiilor acestora 

-Promovarea patrimoniul material şi 

imaterial 

-Promovarea valorilor voluntariatului 

- Promovarea tinerele talente şi 

sprijinirea activităţilor în care sunt 

implicate 

Date contact: 

Tulcea,Str. Spitalului nr. 29, Bl. 22, Sc. A, Et. 1 Ap. 5 

Tel.0749054004 

Mail :office@etnopolis.ro, www.etnopolis.ro 
                                               6 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ – FILIALA TULCEA  

   

Misiunea organizaţiei Membra a Mişcării Internaţionale de Cruce Rosie şi Semilună Roşie încă de la înfiinţarea sa în 1876, Crucea 

Roţie Română este o organizaţie nonguvernamentală, de interes naţional, autonomă, apolitică şi fără scop partimonial, bazata în 

principiu pe ajutor voluntar. 

 Prin programele şi activităţile sale contribuie la alinarea şi prevenirea suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi 

viaţa, asigură respectul faţă de demnitatea umană, fără a face nici o discriminare legată de naţionalitate, rasă, religie, vârstă, 

apartenenţă militară, socială sau politică. 

Domeniul de activitate Pregatirea si interventia in situatii de urgenta si acordarea primului ajutor 
 

Activităţile organizaţiei: 

- pregătirea şi interventia în caz de dezastre    

- prim ajutor de bază 

-programe sociale     

- educatie pentru sanatate 

-actiuni de tineret / voluntariat   

-cursuri si concursuri  

 

Cerinţe speciale voluntari : disponibilitate la sarcini, buni lideri dar 

şi executati, dorinţă de a ajuta, mai ales atunci când este nevoie , 

seriozitate, conduita etică şi morală ireproşabilă 

Programul voluntarilor conform programului agreat cu voluntarul şi 

oricând este nevoie 

                          

 Activităţi voluntariat Perioada 

Cu caracter 

permanent 

*identificare şi ajutorare  

persoane aflate în dificultate 

* activiăţti cu caracter 

administrativ 

* colectă de fonduri 

* participarea la cursuri, 

seminarii, tabere de pregătire 

naţionale şi internaţionale şi 

diseminare informaţii 

Zile cuprinse in 

calendarul 

OMS 

 

Seminarii şcoli: 

februarie –

aprilie  

iunie si 

septembrie 

 

Paste, 8 

martie,1 iunie, 

Craciun-

proiecte sociale 
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Program de lucru zilnic, orele 

08.00-16.00 
Persoană de contact 

Marius Tărcatu 

 Lider de tineret 

Pe o 

perioadă 

determinată 

*acţiuni de informare – activităţi 

stradale, distribuire materiale 

informative 

*promovare şi difuzare valori 

umanitare 

*cursuri şi concursuri de prim 

ajutor 

*implicarea în proiecte sociale 

Date contact: 

Filiala Tulcea a Crucii Rosii Romane 

Aleea Crucii Rosii, nr.1 Tulcea – 820026 

Mail: crucearosie.tulcea@gmail.com 

Tel: 0240/512213  

Pagina web: www.crucearosietulcea.ro 

                                            

 

mailto:crucearosie.tulcea@gmail.com
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Asociaţia Umanitară “NOROC” Tulcea  

   

Misiunea organizaţiei protecţia socială a copiilor aflaţi în instituţiile de ocrotire ale statului 

Domeniul de activitate: sprijinirea autorităţilor publice în vederea îmbunătăţirii protecţiei sociale a copiilor aflaţi  în instituţiile de ocrotire 

socială, a copiilor cu aptitudini deosebite, precum şi asistenţa financiară pentru realizarea obiectivelor propuse. 
 

Activităţile organizaţiei: 

- programele intitulate sugestiv “Bunici Inimoşi”, 

“Invăţători şi Profesori Inimoşi” şi “Prieteni Inimoşi”, 

desfăşurate în Centrele de Plasament din judeţul 

Tulcea 

- programul “Şcoala te aşteaptă” , iniţiat în anul 2005 

pentru  tineri care au întrerupt studiile şcolare 

gimnaziale din diferite motive 

* donaţii de rechizite, cărţi, medicamente, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, calculatoare, pampers, 

jucării şi mobilier către centrele de plasament, secţia 

de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgentă şi 

grădiniţele din mediul rural 

 

Cerinţe speciale voluntari : stare de sănătate bună, 

toleranţă faţă de semeni, conduit ireproşabilă 

Programul voluntarilor conform programului agreat 

cu voluntarul, în special în week-end şi în vacanţele 

şcolare 

 Activităţi voluntariat Perioada 

Cu caracter 

permanent 

*asistenta cămin de bătrani 

* supraveghere persoanelor cu handicap fizic sau 

mental, împreună cu personalul specializat 

* însoţirea grupurilor de copii din centrul de 

plasament în excursie sau în drumeţie 

* supravegherea copiilor aparţinand mamelor din 

Centrul maternal (în timp ce acestea încearcă să-si 

găsească un loc de muncă sau o locuinţă 

În week-end 

sau pe 

perioada 

vacanţelor 

şcolare 

Pe perioadă 

determinată 

*  reconstrucţia unei case aparţinand unei familii 

nevoiaşe 

* pregătirea sălilor de joacă de la Centrul de 

plasament “Cocorii” 

*fundraising sau colecta de bunuri destinate unor 

categorii defavorizate 

*activităţi culturale sau sociale cu componentă de 

includere 
  

Date contact: 

Str. M. Kogălniceanu, Bl.26, scara F, apart. 14, 820002 TULCEA 

ROMANIA 

Tel/fax: +40-240 – 516431 

Mobil: +40-723-544363  

E-mail: noroctulcea@gmail.com.  Pagină web www.noroc.org.ro 
                                                                                                                            8 

Program de lucru: 

flexibil,potrivit necesităţilor 
Persoană de contact 

Prof. Petru Şolcă 

preşedinte 

                                             

 

mailto:noroctulcea@gmail.com
http://www.noroc.org.ro/


 

                                                                    

                                                                                                                                                                                     

Organizaţia Naţională Cercetaşii României-Centrul Local Lotus  

   

Misiunea organizaţiei Misiunea Cercetăşiei în societatea româneasca este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de 

valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă 

un rol constructiv în societate. 

Cercetaşii sunt acei oameni care mai cred în binele acestei lumi, în curăţenia mediului înconjurător, în educaţie şi în proiectele 

durabile. Pe plan mondial ei sunt foarte bine organizaţi, fiind prezenţi în 216 ţări, unde numără 28 de milioane de membri. În timpul 

Primului Război Mondial, cercetaşii români au dat o mână de ajutor în spatele liniei frontului, fiind prezenţi acolo unde era nevoie, 

înlocuind sanitari, curieri, telegrafişti" În memoria celor care au murit atunci, la Tecuci a fost ridicat un monument, singurul din lume 

dedicat cercetaşilor. 

Misiunea cercetăşiei este de a crea o lume mai bună, şi aceasta porneşte de la nivelul local. Pornind de la moto-ul „Gândeşte 

global, acţionează local!”, cercetaşii fac tot posibilul pentru a se implica în comunităţile în care trăiesc pentru a schimba lucrurile în 

bine. Implicarea tinerilor într-un proces educativ non-formal, pe toată durata anilor în care se formează ca indivizi  face din fiecare 

dintre ei principalul agent al propriei dezvoltări ca persoană încrezatoare, motivată, responsabilă şi deschisă. 

Domeniul de activitate: Activităţi de ecologie, “aventură”, proiecte comunitare şi sociale multe călătorii în ţara şi în lumea întreagă, 

interacţiune cu diferite culturi 
Activităţile organizaţiei: 

- Vizite periodice la azilul de bătrâni şi case de copii 

-Activităţi în aer liber cu tineri de diferite vârste 

-Promovarea metodei scout ca un exemplu de succes pentru 

implicarea activa in societate si dezvoltare personală 

-Crearea de oportunitati pentru dobandirea cunostintelor, 

abilitatilor, atitudinilor si valorilor necesare implicarii active in 

comunitate pentru sprijinirea dezvoltarii durabilă. 

- Organizarea de întâlniri locale şi naţionale de cercetaşi 

 

Cerinţe speciale voluntari : artisti tineri tulceni sau tineri cu multă 

voie bună si răbdare 

Activităţi voluntariat 

-Festivalul Luminii,care reprezintă un spațiu de manifestare 

artistică a tinerelor talente, o atmosferă creată timp de 2 ore, o 

idee, zeci de mii de lumânări. 

-Fundraising 

-Vizite la azilul de bătrâni şi case de copii 

 

Programul voluntarilor conform programului agreat cu voluntarul           Date contact: 
               Tulcea,Str. Isaccei nr. 24, camera 3, parter 

               e-mail : roxanne_trohmaniac@yahoo.com 
              pagina web : http://tulcealotus.wordpress.com/ 

 

Program de lucru Centru: 

sâmbăta, orele 12.00-14.00 

 

Persoană de contact 

Roxana Buturugă 
                                       9 

 

 



 

                                                                                                                                                                                           

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea  

  

 

Misiunea organizaţiei Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea are rolul de a asigura, la nivel 

judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice,persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în dificultate. 

Domeniul de activitate: protecţia copilului şi a familiei 
 

 

Activităţile organizaţiei: 

-găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau 

integrării familiale sau socio-profesionale 

-Prevenirea abandonului/instituţionalizării copilului 

-Dezinsituţionalizarea copilului 

-Spriin emoţional şi consiliere atât pentru copil cât şi pentru familia 

acestuia 

 

 

 

Activităţi de voluntariat cu caracter permanent 

 

-Sprijin pentru pregătirea temelor 

-Socializare şi petrecerea timpului liber 

-Acompanierea în diferite activităţi 

-Dezvoltarea abilităţilor 

-Desfăşurarea de acţiuni pe teme de interes 

Cerinţe speciale voluntari : stare de sănătate foarte bună, 

dovedită prin adeverinţe medicale, fără cazier judiciar, 

respectarea legii voluntariatului 

Programul voluntarilor În unităţile de ocrotire de luni până 

duminică, între orele 08.00-20.00 

 

 

Date contact: 

Str. Gavrilov Corneliu nr.120, Tulcea 

Tel./fax 0240.517.455 ;  0240.516.466 

e-mail  copiltl@tim.ro 

 
Program de lucru :în unităţile de 

îngrijire, progran non-stop 
Persoană de contact 

Ec.Dumitra Bădulescu, 

 director general 
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  Direcţia  de Asistenţă şi Protecţie Socială  Tulcea   

Domeniul de activitate: Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local Tulcea, are ca obiect de 

activitate acordarea de prestaţii şi servicii sociale cu caracter primar şi specializate, ce au ca scop prevenirea, limitarea sau înlăturarea 

efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului şi a familiei, protecţia persoanelor vârstnice, 

protecţia persoanelor cu handicap, protecţia persoanelor fără adăpost, protecţia persoanelor singure şi a familiilor fără venituri sau cu venituri 

mici, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 
Activităţile organizaţiei: 

- Centrul de zi pentru copii   « Paşi spre lumină », deschis de către Direcţia de Asistenţă si Protecţie 

Socială  Tulcea, cu scopul reducerii abandonului şcolar, stimulării finalizării învaţământului 

obligatoriu, îmbunătăţirii ratei succesului scolar, ameliorării condiţiilor de viaţă a copiilor ce fac parte 

din familii defavorizate. 

Beneficiarii programului centrului sunt copii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, proveniţi din familii 

aflate în dificultate din punct de vedere financiar şi material, familii cu probleme medicale, familii cu 

probleme privind educaţia copiilor. 

- Centrul Social de Urgenţă Phoenix este un serviciu comunitar aflat în subordinea Direcţiei de 

Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, înfiinţat cu scopul de a  sprijini persoanele fără adăpost care se 

află în stradă de o perioadă lungă de timp, precum şi persoanele şi familiile cu sau fără copii, care 

şi-au pierdut locuinţa din diverse motive. 

 Obiectul de activitate al centrului îl constituie acordarea în mod gratuit de servicii sociale 

specializate în conformitate cu standardele generale de calitate şi individualizate potrivit nevoilor 

specifice şi reale ale fiecărui beneficiar. 

- Compartimentul " Asistenţă Persoane cu Handicap " este un  serviciu acreditat conform legii, 

certificat privind îndeplinirea standardelor de calitate şi are ca obiect de activitate promovarea şi 

respectarea intereselor şi drepturilor persoanelor cu handicap. 

-Compartimentul "Asistenţă Persoane Vârstnice" asigură îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice 

dependente, cărora le este foarte greu să facă faţă necesităţilor vieţii cotidiene. 

 Prin efectuarea periodică de vizite şi anchete sociale la domiciliu, se urmăreşte şi se analizează 

impactul serviciilor acordate asupra calităţii vieţii persoanei vârstnice, a gradului de dependenţă, 

activitatea îngrijitorului, compatibilitatea dintre îngrijitor-persoană vârstnică, asigurându-se astfel o 

strânsă colaborare între asistent social - îngrijitor - persoană vârstnică.  

 

 Activităţi voluntariat 

 Asistenţă tineri centrul „Paşi spre lumină ” 

la pregătirea temelor, activităţi socio-

educative şi culturale 

 

Asistenţă la domiciliu persoane vârstnice 

 

Activităţi cu caracter social destinate 

beneficiarilor serviciilor Centrului de Urgenţă 

Phoenix 

 

Acompaniere activităţi persoane cu 

handicap 

 

Program de lucru :  

D.A.P.S  luni-vineri orele 8.00-16.00 

Centrul de zi pentru copii   « Paşi spre lumină »  orele 9.00-18.00 

Centrul Social de Urgenţă Phoenix- program  permanent 

 

Cerinţe generale voluntari : 

-aptitudini de comunicare, fără cazier juridic, stare de sănătate 

bună, respectarea legii voluntariatului 

 

Cerinţe speciale, funcţie de domeniul de activitate: 

-dorinţa de a lucra cu persoane vârstnice(Compartimentul 

Asistenţă PersoaneVârstnice) 

- toleranţă şi disponibilitate de a lucra cu persoane cu handicap 

(Compartiment Asistenţă Persoane cu Handicap) 

-disponibilitate de a lucra cu copiii                                            11                                                                                                                       

 

Date de contact sediu D.A.P.S.:   

Str. Isaccei nr. 36, loc. Tulcea, jud. Tulcea. 

Telefon : 0240/513641   Fax: 0240/536641  

e-mail  office. daps@primaria-tulcea.ro 

 

Director D.A.P.S.  

Ec. Ştefana Zibileanu 

Persoană de contact D.A.P.S 

Insp. Elena Cononov 

şef Serviciu Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale 

Adulţi 
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INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE TULCEA 
   

Misiunea organizaţiei •cercetarea, identificarea, conservarea şi restaurarea, în vederea protejării şi valorificării ştiinţifice, educative, 

culturale şi turistice, a patrimoniului natural şi cultural, cu precădere a celui nord-dobrogean; 

•depozitar de patrimoniu cultural, sursă de informare specializată, factor activ al vieţii culturale, cea mai importantă atracţie 

turistică din oraş 

Domeniul de activitate: instituţie publică cu profil ştiinţific şi cultural, persoană juridică română fără scop lucrativ, sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Tulcea 
Activităţile organizaţiei: 

- cercetarea pe domenii şi cu caracter interdisciplinar pentru 

identificarea, conservarea şi valorificarea ştiinţifică şi eco-muzeală a 

patrimoniului cultural şi natural 

- înregistrarea, evaluarea şi clasarea întregului patrimoniu cultural 

mobil şi imobil aflat în administrare 

- îmbogăţirea colecţiilor existente cu piese de patrimoniu colectate în 

teren sau obţinute prin donaţii şi achiziţii 

- conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural imobil şi mobil aflat 

în administrarea instituţiei în vederea valorificării eco-muzeale 

- organizarea de acţiuni ştiinţifice, culturale, de pedagogie muzeală şi 

informative 

 

Activităţi voluntariat 

                     *supraveghere sali de expozitie 

*asistenţă  activitati cu caracter socio-educativ si                

cultural, care implica un numar mare de copii 

* asistenţă activităţi organizatorice 

Cerinţe speciale voluntari : seriozitate, punctualitate, dorinţă de 

informare şi învăţare, aptitudini de comunicare 

Programul voluntarilor conform programului agreat cu voluntarul ,în 

special în week-end şi pe perioada verii - intervalul orar 9.00-17.00 

 

Date contact: 

Str. 14 Noiembrie, nr. 1 bis, Tulcea 

telefon: 0240-51.32.31 

 email : icemtl@icemtl.ro 

pagină web : www.icemtl.ro  
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Program de lucru : zilnic, începând 

cu ora 10.00 
Persoană de contact 

dr.ing. Cristina Dinu  

manager 

 

   

mailto:icemtl@icemtl.ro
http://www.icemtl.ro/


 

                                                                        

                                                                                                                                   

Centrul de Informare, Consultanta şi Promovare a Rromilor Tulcea 
   

Misiunea organizaţiei furnizarea de  informaţii, pe canale media sau direct,  etniei  rroma din Tulcea, acordarea de asistenţă 

pentru grupurile dezavantajate de rromi, precum şi promovarea, inclusiv prin educaţie (emitere de  recomandări pentru elevi de 

gimanziu şi liceu în vederea  admiterii în învăţământul liceal sau universitar) 

Domeniul de activitate: educaţie,cultură,  locuinţe, sănătate, ocupare a forţei de muncă, măsuri antidiscriminare, egalitate de 

şanse, măsuri antisărăcie, politici europene 

Activităţile organizaţiei: 

- educaţie, prin relaţia cu ISJ şi Ministerul Educaţiei 

-cultură, prin păstrarea tradiţiilor şi promovarea lor în mod autentic pe 

plan naţional şi internaţional 

- locuinţe, prin accesare de fonduri europene 

-sănătate, prin parteneriate cu DSP şi finanţatori  

-ocupare, prin relaţia cu angajatori, AJOFM şi finanţatori 

-Egalitate de şanse prin relaţia cu Romani Criss 

- antisărăcie prin relaţia cu instituţii publice locale şi centrale 

-politici europene prin accesare de fonduri 

 

Cerinţe speciale voluntari : +14 ani,seriozitate, punctualitate, dorinţă 

de informare şi învăţare,aptitudini de comunicare, toleranţă 

 Activităţi 

voluntariat 

   Perioadă 

 Permanent sau pe 

termen lung               

Promovarea educaţiei, 

sănătăţii, culturii în 

comunităţile rrome 

permanent 

Pe o perioadă 

determinată 

-proiecte de ocupare a 

forţei de muncă, 

atindiscriminare, pentru 

promovarea egalităţii 

de şanse 

-implementarea  politici 

lorde combatere a 

saraciei 

potrivit 

calendarului 

proiectului 

Programul voluntarilor în general-conform programului agreat cu 

voluntarul, pe proiecte –potrivit contractului de voluntariat 
 

Date contact: 

str. Păcii, nr. 20 (Primaria Tulcea, Biroul pentru Rromi  

tel. 0745115577,  fax 0340810510 

mail calinirinel@yahoo.com 

http://xoraxaj.blogspot.com 
13 
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Program de lucru : flexibil, cele mai 

multe activităţi presupun muncă pe 

teren 

Persoană de contact 

Irinel Călin 

preşedinte 

mailto:calinirinel@yahoo.com
http://xoraxaj.blogspot.com/


 

  

 

Asociaţia “Dincolo de Aparenţe” Tulcea  

 
Misiunea organizaţiei: Creşterea gradului de independenţă a persoanelor cu autism prin recuperare totală sau parţială 

Viziunea asociaţiei este o  comunitate incluzivă, bazată pe toleranţă şi sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale, cu 

deschidere către direcţii comune de activităţi din domeniul protecţiei sociale 

Domeniul de activitate: servicii sociale 

Activităţile organizaţiei: 

- organizarea şi practicarea activităţilor de promovare a copiilor 

cu autism din România   

-acordarea de  asisteţăi psihologică părinţilor şi rudelor copiilor 

autişti din România 

- editarea  de buletine informative 

-organizarea unor seminarii şi traininguri pentru asistenţi sociali, 

psihologi, logopezi, precum şi alte servicii ce ar facilita integrarea 

copiilor cu autism în societate. 

 

Cerinţe speciale voluntari : persoane cu o stare de sănătate 

bună, deschise, sociabile, cărora să le placă să  lucreze cu copiii 

Activităţi voluntariat 

*colaborarea la elaborarea şi distribuirea unor materiale de 

promovare 

*participarea la campanii de fundraising 

*asistarea terapeutului timpul activitatilor educativ-

terapeutice 

*activitati de joc si supraveghere a copiilor 

Programul voluntarilor: potrivit programului agreat cu acesta 

 
 

           Date contact: 

                Str. Frasinului, nr.2, Bl. 2, Sc. E, Ap. 4, Tulcea, 

                tel. 0747063043, tel. 0240.525.043,    

                mail  :office@dincolodeaparente-autism.ro 

                website : www.dincolodeaparente-autism.ro 

Program de lucru : flexibil Persoană de contact 

Florenţa Soare, 

preşedinte 
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Organizaţia pentru  Dezvoltare Socială şi  Administrativă  

Misiunea organizaţiei: dezvoltarea resurselor umane din sectorul public si privat, incurajarea antreprenoriatului., promovarea 

politicilor publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, stimularea colaborării societate civilă-public-privat 

Domeniul de activitate: social,administrativ, resurse umane 

Activităţile organizaţiei: 

-furnizare servicii formare profesionala  

-consultanţă management de proiect 

- organizarea de acţiuni de conştientizare a drepturilor 

cetăţeneşti 

- organizarea de conferinţe , work-shop-uri, seminarii 

 

 

 

Cerinţe speciale voluntari : +16 ani, cunoştinţe PC, seriozitate 

Programul voluntarilor: conform programului agreat cu 

 voluntarul 

 Activităţi voluntariat Perioada 

Cu caracter 

permanent 

* organizare evenimente 

publice 

* acţiuni cu caracter 

civic 

* acţiuni de monitorizare 

şi evaluare a activităţii 

instituţiilor publice 

Potrivit 

calendarului 

acţiunii 

Pe perioada 

determinată 

* fundraising 

* campanii promovare 

valori sociale 

permanent 

   

Date contact: 

Tulcea, Str. Gării nr.24 

e-mail  odsa09@yahoo.com 

website   www.odsa.ro 

 

Program de lucru : zilnic, orele 

09.00-17.00 
Persoană de contact 

Mihai Ioan 

preşedinte 

           15 
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   Asociaţia Umanitară Pro Eternitatea 

Misiunea organizaţiei: acordarea de  sprijin material şi spiritual unor categorii defavorizate: bătrâni,copii, persoane private de 

libertate   

Domeniul de activitate: asistenţă socială 

 

Activităţile organizaţiei: 

- promovarea valorilo sociale şi morale în 

 rândul tinerilor  

- combaterea abandonului şcolar 

-integrarea rromilor 

-acordarea de facilităţi persoanelor cu afecţiuni  

fizice grave 

-ajutoare în alimente  pentru familii sărace 

 

 

Cerinţe speciale voluntari :  nu este cazul 

    

 

 Activităţi de voluntariat 

 

 Acţiuni cu caracter social, 

funcţie de fondurile 

disponibile 

 

   

Programul voluntarilor: conform programului agreat cu voluntarul 

 
 

           Date contact: 

                 Adresă:Tulcea,Eternităţii nr.31 

                 Telefon :0744824877 

                  Email: preot.aurelian@yahoo.com 
 

Program de lucru : Flexibil, funcţie 

de necesităţi 
        Persoană de contact 

       Preot Aurelian Ciocan 

           16 
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   Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi din Romania (A.S.C.O.R) – filiala Tulcea  

Misiunea organizaţiei: promovarea spiritualităţii creştin- ortodoxe în rândul tineretului, in special la nivel  liceal şi universitar, 

urmând duhul filocalic al părintelui Dumitru Stăniloae 

Domeniul de activitate: promovare spiritualitate creştin ortodoxă, cultural 

 

Activităţile organizaţiei: 

- concursuri, simpozioane  

- asistenţă socială 

-conferinţe 

- pelerinaje la mănăstiri 

-cursuri de iconografie şi de muzică 

 

 

 

Cerinţe speciale voluntari :  creştin ortodocşi,  preferabil tineri cu 

vârsta cuprinsă între 15 şi 35 ani 

 Activităţi voluntariat Perioada 

Cu caracter 

permanent 

activităţi de asistenţă 

socială în centrele de 

plasament şi de 

bătrâni 

permanent 

Pe perioada 

determinată 

simpozioane si 

concursuri pe teme de 

spiritualitate si 

culturale intre 

institutiile de 

invatamant din 

municipiul Tulcea 

Bianual-aprilie şi 

noiembrie 

Programul voluntarilor: conform programului agreat cu 

voluntarul, în intervalul orar  9.00-13.00 

 

 

             
           Date contact: 

                 Adresă:Tulcea,str. Isaccei nr. 24 

                 Telefon 0721806910 

                  Email: ascortulcea@yahoo.com 

Program de lucru : orele 9.00-13.00      Persoană de contact 

           Cristian Cosma 

        preşedinte asociaţie 
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Centrul Local de Voluntariat Tulcea  

Misiunea organizaţiei: Înfiinţat ca o structură în cadrul Asociaţiei Centrul European pentru Diversitate, Centrul Local de Voluntariat 

Tulcea şi-a asumat misiunea de a dezvolta voluntariatul prin  promovarea oportunităţilor  existente la nivelul comunităţii, 

recunoaşterea valorii activităţii de voluntariat , punerea în contact a nevoii de voluntariat cu dorinţa de implicare în activităţi 

non-profit a cetăţenilor Tulcei, indiferent de vârstă,  sex, apartenenţă etnică sau religioasă. 

Viziunea organizaţiei : Viziunea Local de Voluntariat Tulcea este aceea a unei comunităţi multietnice solidară şi altruistă, care 

acordă importanţa şi recunoaşterea cuvenită activităţilor care nu presupun o finalitatea pecuniară. Ne dorim ca voluntariatul să 

devină o valoare socială şi componentă a educaţiei. 

Obiectivele centrului: 

-creşterea numărului de persoane implicate în activităţi de voluntariat la nivelul municipiului Tulcea 

-creşterea numărului de instituţii şi organizaţii non-profit care utilizează voluntari într-un cadru formal , cu drepturi şi obligaţii pentru 

ambele părţi, în conformitate cu Legea voluntariatului 

-creşterea gradului de vizibilitate a voluntariatului la nivelul comunităţii tulcene 

 

Servicii oferite de centru: 

 

Pentru organizaţii şi instituţii:  

-recrutare şi recomandare de voluntari 

-acordarea de consultanţă pentru dezvoltarea de programe de voluntariat proprii sau managementul voluntarilor 

-informare şi cooptare în acţiuni de promovare a voluntariatului la nivelul comunităţii 

 

Pentru voluntari: 

-plasare în instituţii şi organizaţii , funcţie de interese , abilităţi şi competenţe 

-organizarea de sesiuni de orientare 

-organizarea de evenimente în scopul promovării şi recunoaşterii activităţii de voluntariat 

 

Pentru comunitate: 

-Organizarea de acţiuni de informare şi promovare pentru recunoaşterea muncii voluntarilor                                                              
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 Activităţi Perioada 

Cu caracter permanent -recrutarea voluntari pentru organizaţii şi instituţii din 

municipiul Tulcea 

-menţinerea contactului cu organizaţiile şi instituţiile 

tulcene 

-administrarea bazei de date cu voluntarii înscrişi 

-organizare şi desfăşurarea sesiuni de orientare pentru 

voluntari 

-promovarea voluntariatului 

-informare şi consultanţă de specialitate 

Pe tot parcursul anului 

Pe termen scurt -organizare evenimente specifice de promovarea şi 

recunoaştere a activităţii de voluntariat 

-organizare de acţiuni de conştientizare şi sensibilizare la 

nivelul comunităţii 

 

Gala Voluntarului Tulcean- 5 decembrie  

SNV-lunile aprilie, mai, iunie 

   

 

 

 

Program de lucru :  

luni-vineri : orele 10.00-14.00 

sâmbăta : orele 10.00-12.00 

 

 

 

Persoane de contact 

Ana Lazăr 

coordonator centru 

Carmen Simionescu 

membru centru 

 

 

Date contact: 

Adresă: 

Fundaţia judeţeană pentru Tineret 

str. Isaccei nr. 24, camera 2, parter 

municipiul Tulcea 

Tel  0240-534.953 

 Mobil 0745.019377 

e-mail : office@eudivers.ro 

pagina web : www.eudivers.ro 
                                                                      19 
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Ghidul oportunităţilor de voluntariat din Tulcea -2011 a fost realizat de către Centrul Local de Voluntariat Tulcea  în cadrul 

proiectului „Centrul de Voluntariat - Resurse si Oportunitati pentru Comunitate" , iniţiat şi implementat de  Asociaţia PRO-VOBIS 

Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, cu sprijinul financiar al  Trust for Civil Society în Central and Eastern Europe. 

Această publicaţie reflectă doar vederile autorilor iar finanţatorul nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea informaţiei 

care o conţine. 

Centrul Local de Voluntariat Tulcea şi Asociaţia Centrul European pentru Diversitatea nu îşi asumă resonsabilitatea pentru 

informaţiile furnizate de organizaţiile şi instituţiile prezente în această publicaţie, aceasta revenind fiecărei organizaţii în parte. 

 

 

 


