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”Schimbarea începe cu tine”   

 
 

                                                 
           In data de de 22.08.2019  Asociatia Grup de Actiune Locala Municipiul Vulcan a 

organizat intalnirea ”Schimbarea începe cu tine”  cu membrii comunitatilor care fac 

parte din zonele urbane marginalizate din Municipiul Vulcan. Activitatea s-a desfasurat  

la Centru Sansa, in cadrul proiectului ”GAL  municipiul Vulcan - implementare strategie 

locala”, Activitatea: A2. Informarea, instruirea si indrumarea beneficiarilor şi 

potenţialilor beneficiari POCU/ POR si a membrilor comunitatii, Subactivitatea A2.3 

Activitate orizontala de inovare sociala. 

     Activitatea va duce la indeplinirea obiectivului specific OS2 - Facilitarea participarii la 

implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan a comunitatilor carora li se 

adreseaza si a potentialilor beneficiari ai proiectelor necesare implementarii acesteia prin 

actiuni specifice de informare , instruire si indrumare. 

 

  ”Schimbarea începe cu tine” a atins, grupurile țintă reprezentate de populația din mai multe 

cartiere din municipiul Vulcan. Conștientizarea importanței individuale  într-un grup social – 

nevoia de schimbare a fiecărui individ în parte, importanța cultivării / descoperirii / promovării 

unor lideri de drept, buni cetățeni, pentru grupul social, dar și importanța înțelegerii noțiunii 

de voluntariat au reprezentat trei obiective clare urmărite în acțiunea care a avut loc, joi, la 

Centrul Șansa. Participarea cetățenilor la acest eveniment i-a ajutat să înțeleagă ce 

înseamnă inclusiv voluntariatul, în forma lui legalizată, care sunt priroităților instituțiilor 

statului din comunitatea lor, dar și ce așteptări are comunitatea de la ei.  

 

       A doua parte a activitatii a avut loc in ZUM Colonia de Jos. Locuitorii de aici au fost 

factori activi în cadrul unui dialog privind voluntariatul si implicarea activa in problemele 

comunitatii. Viziunile eterogene asupra vieții, dar și diferențele dintre implicare, nevoie sau 

pur și simplu dorința de creștere a statului social sunt elemente clare care fac diferența între 

”vreau și pot”. 

 


