
Instrucţiunile etice ale serviciului civil regional 
Regiunea Emilia-Romagnia, în conformitate finalităţilor ale L.R. 20/03, promovează 
serviciul civil regional intr-un spirit de colaborare cu statul italian şi instituţile italiene, şi 
organizează această oportunitate de a participa la viaţa din comunitatea locală, după legea 
impusă de Serviciul Civil Naţional care  propune pentru cetăţenii străini un ajutor a 
integraţiei lor, a coeziunii sociale si a păcii.  
Structura regională pentru Serviciul Civil şi societatea care participă la proiectele pentru 
Serviciul Civil Regional: 
 
- sunt conştienţi de a participarea la concretizarea unei legi care are ca si subiect implicarea 
tinerelor generaţii pentru apărarea Patriei fară gesturi violente şi fară arme, prin servicii de 
utilitaţi sociale, gesturi de solidaritate şi gestiuni/transformările conflictelor, fie în conteste 
locale sau internaţionale. Unele servicii de teză încercă să compună şi întărească legăturile 
care ţin de societatea civilă, şi care menţin relaţiile în comunitate, măresc categoriile mai 
slabe şi dezavantajate, participării lor la viaţa socială, vizavi de acţiunile de soliedaritate, de 
incluziune, de implicare şi participare, care promovează un avantaj faţă de patrimoniul 
cultural si ambiental ale comunitaţii, şi care realizează legări între persoanele din viaţa 
colectivă şi dintre instituţiile la nivel local, naţional, european şi internaţional. 
 

- se consideră că Serviciul Civil Regional propune tinerilor să investească timp de un 
an din viaţa lor, într-un moment critic la trecerea de la o varstă fragedă la 
responsabilitatea de adult, deci a face ca propunerea să ajungă intr-un mod 
neechivoc, declarând ce se propune tânărului să facă şi ceea ce tânărul ar putea lua în 
timpul anului de la Serviciile Civile, luate lent, în aşa fel ca să se poată pune între 
cele mai bune condiţii pentru a evalua şansa de a alege. 

- Se afirmă că Serviciul Civil Regional presupune ca şi medotă de lucru “ a invăţa 
făcând”, lângă persoane mai esperte care sunt în stare să transmită ceea ce ştiu 
tinerilor, lucrand împreună, făcându-i să crească în experienţă şi capacitate, 
valorizând la maxim resursele personale ale fiecăruia; 

- Recunosc dreptul voluntarilor de a fi implicaţi pentru finalitatea proiectului şi nu 
pentru beneficiul societăţii de a fi incluşi în diferite faze de activitate şi de muncă a 
proiectului, de verificare critică şi reproducere a acţiunilor, de a nu fi implicaţi în 
activităţi neîmpărtăşite cu alte persoane din organizaţie până să pornească de la 
modul lor de a prezenta in organizaţie, să împărţească momente de formare, 
verificare şi discuţii despre proiect, propuse în mod clar coerent. 

- Le cer tinerilor să accepte îndatoria de a invăţa, să participe responsabili la 
activităţiile din organizaţie, indicate în proiectul de la Serviciul Civil Regional, 
deschizându-se cu incredere la persoane implicate în organizaţie, exprimându-se în 
raport cu altcineva şi în proiect să se implice cu propia energie, cu propia capacitate, 
cu propia inteligenţă, disponibilitate şi sensibilitate, valorificând proprile doze 
personale, iar cu dozele acumulate s se implice să-l facă să crească şi şă se găţescă; 

- Se implică pentru a face parte dintr-o serie de subiecte care la nivel naţional şi 
regional acceptă şi împărtăşesc aceleaşi reguli pentru a ajunge la lucruri comune, sunt 
disponibili s confrunte şi să verifice nişte experienţe şi nişte rezultate, în spiritul celor 
care ţin de un serviciu a ţării şi care încearcă să împrtăşească propiul mod de a se 
implica cu cei mai tineri; 



- Împărtăşesc ideea unui Serviciu Civil, ca şi “binele public”, care implică persoana în 
tot arcul din viaţa sa, fie ca şi protagonist a experienţei sau ca şi beneficiar a unei 
specifice formaţiuni civică. între realitatea care constituie “binele comun” care trebui 
regenerat şi reanimat în teritorii si pentru întreaga comunitate locală. Pentru a ajunge 
la acest obiectiv la regiune, vizavi de Legea Regională 20 din 2003, care a promovat 
legaturile provinciale ale organizaţiei din serviciul civil (CO.PR.E.S.C.), care sunt 
asociaţii mixte public-private şi originale sisteme de participare pentru a creşte în 
cunoştinţe, competenţe şi demnitate în propunerea Serviciului Civil; 

- Promovează experienţa Serviciului Civil Regional propunându-o cetăţenilor străini, 
lafel ca şi adulţilor, bătrânilor şi minorilor, cu obiectivul comun de sprijin al 
integrării, de a se realiza, fie la un nivel interinstituţional(nivel regional, nivel 
provincial şi districtural), fie între generaţii, tinerii italieni şi străini, persoană 
individuală şi propria comunitate locală. O propunere a Serviciului Civil înrădăcinată 
în comunitate care să ajute tinerii italieni şi străini pentru a semăna o viziune comună 
a nevoilor şi a resurselor existente în acest teritoriu, iniţiând procese de asumare a 
responsabilităţii civice şi de implicare în favoarea dreptăţii. Un parcurs care se 
propune şi pentru a valoriza tinerii străini ca şi protagonişti ai unor acţiuni de 
întrajutorare, de sensibilizzare şi de mediere culturală şi linguistica;  

- Colaborează la construirea unui Serviciu Civil îndreptat către o promoţie a unui 
“drept de pace”, ca şi un rod al unui “drum de pace”, care se naşte din experienţa cu 
persoanele specializzate. In fine, o experienţă care urmăreşte un tot amplu de alegeri 
şi practici nonviolente care împreună contribuie la a construi un viitor de pace în 
Emilia – Romagna şi în lume. O experienţă de o cetăţenie care îmbrăţişează 
responsabilităţi şi datorii publice, în legătură cu o complexă dimensione educativă şi 
formativă. 
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