Conferinta de presa "Voluntariat pentru incluziunea copiilor si
tinerilor strazii"
Locul desfasurarii: Sala XXI , situata la parterul Palatului Administrativ din Satu Mare
Organizator: Asociatia Stea

Acest eveniment marcheaza finalul stagiului de voluntariat al Yleniei Perrottelli, voluntar SEV
(Serviciul European de Voluntariat) care timp de 9 luni a activat la Satu Mare in cadrul
proiectului ,,Voluntariat pentru inlcuziunea copiilor si tinerilor strazii"pe careAsociatia Stea il
desfasoara in calitate de partener in perioada ianuarie - decembrie 2013. Acesta este un
proiect finantat de catre Comisia Europeana prin intermediul Programului "Tineret in
Actiune" - Actiunea 2 : Serviciul European de Voluntariat, avand ca promotori organizatia
Popica Onlus din Italia cu rol de Organizatie de Trimitere si Organizatie de Coordonare si
Asociatia Stea cu rol de Organizatie Gazda La baza acestei initiative se afla oportunitatea
de a permite tinerilor sa desfasoare activitati de voluntariat pana la 12 luni intr-o alta tara
decat tara lor de resedinta. Acesta promoveaza solidaritatea intre tineri si este un adevarat
,,serviciu de invatare". Dincolo de beneficiile aduse comunitatilor locale, voluntarii deprind
noi abilitati si limbi straine si descopera alte culturi, principiile si practicile invatarii
non-formale guvernand intreaga lor activitate. In cadrul conferintei de presa Ylenia Perrottelli
va prezenta principalele rezultate al proiectului si beneficiile obtinute in urma acestei
experiente in cadrul Serviciului European de Voluntariat.

Despre Asociatia STEA
Asocia?ia STEA este o organizatie neguvernamental? înfiin?at? în anul 2004 a c?rei
misiune este aceea de a contribui ?i de a milita pentru respectarea drepturilor fiec?rui copil
?i tân?r, pentru ca acesta s? se dezvolte ca parte a unei societ??i responsabile. Asocia?ia
Stea lupt? împotriva cer?etoriei ?i a exploat?rii copiilor ?i tinerilor sus?inându-i s? devin?
independen?i prin educa?ie ?i ob?inerea unui loc de munc?.
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