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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Asociația Vasiliada organizează vineri, 02 februarie, a.c., la ora 13.30, o 

conferința de presă în cadrul proiectului transfrontalier “Opoziție comunitară 

împotriva evenimentelor dezastruoase” (Community Opposition of Disastrous 

Events (CODE) derulat în cadrul Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria. 

Evenimentul va avea loc în Sala de Conferinte de la Hotel Lido din Craiova, strada 

Strada Constantin Brâncuși, nr. 10. 

În cadrul conferinței de presă se vor prezenta scopul, obiectivele, activitățile și 

rezultatele obținute ale proiectului derulat în România în județul Dolj și în Bulgaria, 

regiunile Vidin şi Montana. 

Asociația Vasiliada a avut calitatea de lider de parteneriat și a colaborat cu 

organizația  Free Youth Centre (Centrul de voluntariat pentru tineret) din Vidin - 

Bulgaria, Crucea Roșie Bulgară – Flilala Vidin, Crucea Roșie Română - Filiala Dolj 

pentru implementarea proiectului. 

Proiectul a urmărit cresterea capacitatii locale in zonele rurale de granite ale 

României  și Bulgariei de prevenire a dezastrelor prin dezvoltarea unitatilor de 

voluntari extinse. 

Grupul țintă vizat a fost constituit din :  

 200 de voluntari din unitatile de voluntari din unitatile de voluntari formate 

si pregatite pentru actiuni comune; 

 -120  ofiteri locali administrativi pregatiti pentru managementul riscului; 

 160 de experti locali relevanti implicate ca resursa aditionala si educati; 

 20 de comunitati locale bine pregatite pentru combaterea dezastrelor. 

 Asociația Vasiliada a implementat în județul Dolj 18 cursuri în 10 comintăți 

rurale: 
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 15 cursuri de intervenție în caz de dezastre pentru membrii unităților de 

voluntari (300 de participanți; 

 3 cursuri de managementul riscului destinate angajaților administrației locale 

(60 de participanți; 

 

Crucea Roșie Română – filiala Dolj a organizat în județul Dolj 5 cursuri de prim ajutor 

pentru unitățile de voluntari (100 participanți), 3 cursuri de prim ajutor pentru 

specialiștii care lucrează în servicii sociale în cadrul primăriilor( 60 de participanți), 

și un curs pentru psihologi în vederea acordării de sprijin specializat în situații de 

criză (20 de specialiști). 

Comunitățile cu care s-a lucrat în județul Dolj au fost: 

- Valea Stanciului; 

- Urzicuța 

- Ostroveni 

- Măceșu de Jos 

- Goicea 

- Cârna 

- Călărași 

- Giurgița 

- Bistreț 

- Negoi 

 

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 24 de luni în județul Dolj și în regiunile 

Vidin și Montana din Bulgaria, în perioada 02 februarie 2016 -02 februarie 2018, și 

este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 

 

Persoană de contact:  

Manager proiect – Sorin Boboc 

Tel/Fax. 0251.521.040  sau  0749402142 

e-mail: anamaria.voila@asociatiavasiliada.ro,  
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