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Tinerii au diseminat
rezultatele printr-o
Broşură de promovare!

 Data de 25 august a reprezentat un punct 
important în strategia de diseminare a 
proiectului mai sus menţionat. Acţiunea de 
diseminare specială realizată a constat în 
realizarea unei Conferinţe de lansare a Broşurii 
proiectului.

 Structurată într-o formă amplă Broşura 
vizează promovarea Programului Tineret în 
Acţiune, a conceptului de democraţia 
participativă, conţine Articole, interviuri, 
Scopul şi obiectivele proiectului, Rezultatele 
obţinute de către grupul ţintă în urma 
implementării, Scurte impresii ale 
participanţilor din timpul implementării.

 Conferinţa de presă derulată în ambele 
comunităţi a vizat aducerea în mod comună a 
factorilor locali în vederea promovării 
proiectului şi a modului tinerii celor două 
comunităţi au fost implicate în mod active în 
prezentul proiect de democraţie participativă. 
Conferită a evidenţiat totodată beneficiile 
tinerilor în procesul lor de dezvoltare socio – 
profesională, precum şi reacţia comunităţii de 
susţinere a implicării tinerilor în procesul de 
luare a deciziilor.

 În timpul conferinţei a fost distribuită 
broşura, mapa de prezentare a promotorilor, 
proiectului şi programului TIA şi DVD-ul cu 
filmuleţele proiectului.

 Finalul lunii iulie şi luna august, a fost 
aşadar una de lucru intens în vederea obţinerii 
materialelor de diseminare specială, tinerii din 
grupul ţintă aducându-şi aportul la obţinerea 
unui proces de diseminare deosebit, un rezultat 
al propriilor viziuni de diseminare şi 
multiplicare a efectelor proiectului 
implementat. Năstase Corneliu,

Participant în proiectul “Media facets in youth policies and democracy” 
Finanţat de Comisia Europeană prin “Programul Tineret în Acţiune”

Adresa: Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu nr. 20, jud. Buzău cod 125300
Telefon: 0763246068, E - mail:  o�ce@atcesr.ro

Site:  www.atcesr.ro, Blog: http://atcesr.wordpress.com
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 “Being a participant in this project, I understood that in our lives, the 
facets of media mean more than I thought. I learned about mass-media, social 
media and how to make a di�erence between them. Not only that it helped me 
through my di�culties of understanding the importance of media in our 
society, but it made me consider a good career for my future : to become a 
journalist.”
      Maria Constantinescu - ROMANIA

 “I was fascinated of journalism and writing since I was a child. This 
project improved my communication skills, my abilities of writing and the 
capacity of understanding ideas. It was like an entrance in the “media world” 
for me. I met real, well-known journalists, I discussed with them about what 
really means mass-media and social media and after this project, I want more 
than ever to follow my childhood dreams.”
      Elena Denisa Mateevici - ROMANIA

 “We are young and we don’t care about our rights, our policies, and above 
everything else, about democracy. This project taught me that it matters and that I need 
to care about democracy and youth policies because it will help us through life, through 
our future. During this project I learned that I am very important to my society, that my 
opinion matters and that I can change something, even if is small. Now I can say that I 
know everything about democracy, my rights and youth policies and it changed me 
somehow. I care more about my society, about my future, about what will happen with 
democracy in my country. This project made me a true democratic citizen!”
        Alin Valentin Coman - ROMANIA 

 “I never thought that our culture would be so di�erent of other cultures. I never 
thought that it will change my opinion about the vision of Europe. It is true that during 
youth exchanges you can really �nd out more about intercultural di�erences and 
common ideas. I participated in this project because I wanted to learn more about media 
facets and I was curious about youth policies and what would mean democracy for us, 
youngsters. Regarding the thematic of the project, we accomplished every task we had! I 
am proud to say that it helped me more to understand that nowadays, we need media 
and we need to know what to expect and what we don’t need to ask for. What can I say 
about the location? Unbelievable! It was the �rst time for me abroad, so I’m speechless! I 
will never forget the friends I made in Sicily and the time that we spent here!”
           Mariana Gheorghe - ROMANIA 

 “I am a social person so when it comes to youth exchanges I get so excited every time because I 
know that it will be a project of communication. When I found out that is about mass-media and social 
media, I couldn’t resist and I applied! It was the most incredible feeling for me when the President of 
our Association told me that I will be a participant! As I knew, it was a project of communication. We 
exchanged so many ideas, so much information, so many thoughts and di�erent opinion during this 
project because when the project was �nished, one week I couldn’t stop talking about it to my friends! 
It was also interesting because it was a bilateral project and we could discover �rst of all Sicily, and 
after that I could show them my town! It was what I expected and I couldn’t ask for more!”
             Corneliu Năstase - ROMANIA

“Media Facets in Youth Policies and Democracy ““Media Facets in Youth Policies and Democracy “

 “I have never been a participant in youth exchanges and I didn’t know what non formal 
education means. Two weeks of activities, discussions and workshops totally changed my point 
of view. I think non formal education is so important for us that I want to learn more! The �rst 
week, in Sicily, we discussed about mass media and social media, youth policies and about 
democracy in our society and we also had meetings with very important local people, writers 
and newspaper creators. I know that I misunderstood media and because of my lack of 
information, I thought wrong of it! The second week, in Romania, in our town, we created this 
wonderful blog of us! It is incredible how small things matter so much! I am proud of our work 
and I would do it again if I would have the chance!”
         Alexandru Tudor - ROMANIA

 “I was glad when I found out that we will be partners with Romania in a 
project here, in Sicily. I think that we learn all the time during our life so I was 
prepared for learning new things! From the �rst that, we all behaved like we knew 
each other for a long time before, everything was the way that we wanted to be, and 
I tried to help as much as I could. It was a new experience for me to be in a bilateral 
project, mostly because the week we spent in Romania was so di�erent than our 
lives here in Sicily. I learned more than I thought I will, I even discovered things about 
local people around my town that I didn’t even know! It was a great experience for 
me and I’m sure that in our future we will meet again!”
       Trimarchi Santi Damiano - SICILIA

 “I was interested in the topic of the project so I was very excited to learn 
about media and youth policies. I can say that about media I knew some things, 
but about youth policies I had no idea. Now that I know, I tell everybody what I 
learned. I think is very important for each teenager or youngster to know their 
rights, to know their policies and that they have an unbelievable power in their 
hands. After this project, I am determined to write a project for my country to 
inform all the youngsters about youth policies and to continue what this 
wonderful project started!”
Rizzo Giulia - SICILIA

 “I think that our intercultural di�erences attracted us more than we 
thought to become friends. We connected so fast, I mean Romanians with Italians 
and I knew that we will become friends. This helped us a lot to work together 
better, to improve our skills and to learn from each other lots of things. It was so 
great that it was a two weeks project because we could create together memories, 
ideas, and future plans. I am sad that is over and I would like to start it again! The 
experience I had in Romania was clearly the best learning process I’ve ever had! 
The simplicity of things, the wonderful people, the warmth of the Romanian 
participants brought me close to them and closer to this project!”
Cannistra Mariangela - SICILIA
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 "Media Facets-in youth policies and democracy" a reprezentat un proiect multicultural, dezvoltat între patru promotori 
din România şi Italia, finanțat de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, cu suma de 24880,01 euro. 
 Proiectul a fost coordonat de către Comuna Podgoria și a constat într-un schimb de 24 de tineri și 7 însoțitori, pe parcursul 
a 10 zile de activități, în perioada 05 – 15 aprilie 2013, susținut la Monforte San Giorgio și Comună Podgoria.
 
 Obiectivele realizate de către grupul tintă, pentru atingerea scopului propus și pentru realizarea unui impact sustenabil, sunt 
următoarele: 
 O 1. Creşterea nivelului de informare a celor 24 de tineri participanţi din România şi Italia, pe parcursul a 10 zile de 
activităţi, susţinute în Monforte San Giorgio şi Podgoria, privind importanţa perceperii corecte a mesajelor din domeniul politicilor 
de tineret, transmise prin media/social media.
 O 2. Creşterea gradului de percepere a diferenţelor dintre mesajele transmise de către media/social media în privinţa 
politicilor de tineret, cu ajutorul celor 24 de tineri participanţi din România şi Italia, pe durata a celor 10 zile de activităţi ce vor avea 
loc în Monforte San Giorgio şi Râmnicu Sărat.
 O 3. Creşterea nivelului de implicare activă a celor 24 de tineri, din România şi Italia, în democraţia participativă la nivelul 
comunităţii europene, utilizând canale de informare media/social media, pe timpul desfăşurării celor 8 luni de proiect.
 O 4. Creşterea gradului de conştientizare a celor 24 de tineri din România şi Italia privind politicile de tineret transmise la 
nivel European prin intermediul media/social media, utilizând canale media şi o platformă de comunicare social media, pe parcursul 
a 8 luni de activităţi

 Activitățile derulate prin metode și instrumente de educație nonformală au fost următoarele:
 prezentări, seminarii, workshop-uri tematice (discriminare și diversitate; 
teatru forum, photovoice;
 jocuri de cunoaştere, jocuri de rol, energizere, secret friend;
 cafenea publică, open circle, dezbateri, debrifing;
 vizite culturale, întâlniri tematice, seri interculturale, seri tradiţionale; 
 maraton cultural, treasure hunt;
 grup reflection, youthpass reflection, evaluări non-formale, evaluare formală;

 Promotorii proiectului au fost următorii:

 România – Comună Podgoria
 România – Podgoria Active Youth
 Italia – Monforte San Giorgio Municipality
 Italia – Associazione Culturale, Artistica e Musicale “Stefano Tuccio”

Youth in Action Programme
Action 1.3 Participatory democracy

Comunicat de presă de închidere a proiectului:
05 septembrie 2013

Comuna Podgoria, jud. Buzău, România

Marius Chiru 
Primar Comuna Podgoria

 Activitatea de lobby aferentă proiectului EUROPEAN 
UNION REPUBLIC AND MONARCHY reprezintă în acelaşi 
timp un demers de diseminare şi multiplicare a rezultatelor 
proiectului şi mai mult decât atât o declaraţie de interes în procesul 
accesării de către tineri a vieţii comunitare prin asumarea 
implicării voluntare în luarea deciziilor la nivel local. Pentru 
aceasta, după întâlnirea tinerilor din România şi Spania şi 
derularea conferinţelor tematice, categoria de elită a fost provocată 
pentru a-şi afirma poziţia faţă de cele două sisteme, cel Republican 
şi Monarhic, în faţa tinerilor şi în relaţia de comunicare cu aceştia, 
astfel încât să fie conturată imaginea completă şi reală, sub 
impactul învăţării experienţiale şi a comunicării cu autorităţile 
publice locale. Pentru aceasta, Primăria Podgoria şi Primăria 
Râmnicu Sărat, în calitate de autoritate de susţinere şi partener 
strategic în proiect au fost factorii de suport care au pus experienţa 
acestora în conturarea concluziilor tematice.
 Din partea Primăriei Râmnicu Sărat au participat la 
întâlniri Dl. Primar Viorel Holban alături de Dl. Viceprimar Sorin 
Cîrjan în timp ce din partea Primăriei Podgoria, Dl. Primar Chiru 
Marius a fost cel care a răspuns prezent invitaţiei.
  Întâlnirile au demarat în luna septembrie a acestui an, mai 
exact în data de 2 septembrie. Activitatea de lobby a vizat printre 
altele realizarea unor comparaţii benefice între cele două sisteme 
pe fundamentul modului în care fiecare dintre acestea permit 
tinerilor să se implice în viaţa administrativă precum şi a 
oportunităţilor de implicare pe care relaţia cu administraţia le 
produce pentru tinerii monarhici şi republicani. Astfel, dacă în 
cazul sistemului republican, valoarea umană este aceea care 
decide, influenţată nu de puţine ori de culoarea politică şi de gradul 
de implicare a tinerilor în viaţa politică în sistemul republican 
lucrurile sunt puţin diferite, atât timp cât descendenţa regală nu 
produce o relaţie directă cu tinerii. Astfel sistemul descentralizat în 
care democraţia este înţeleasă până la urmă în mod diferit de la o 
autoritate locală la alta, însă este implementată prin metode şi 
mijloace de stat relativ egale, în sistemul monarhic, impactul 
regalităţii asupra cetăţenilor este unul mult mai mare, fapt ce 
produce atât beneficii: identitate istorică, conservarea a 
obiceiurilor şi tradiţiilor, precum şi a unui mod de viaţă încetăţenit 
de-a lungul sutelor de ani, mult mai relaxat, fundamentat pe 
principii latine, respect faţă de societate şi căldură faţă de membrii 
acesteia, transmisă pe principii puternice şi formalizate, respect 
faţă de autorităţile locale însă cu un „sânge fierbând” faţă de 
noutăţile sistemului Republican şi libertatea pe care modul de 
utilizare a principiilor şi libertăţilor democraţiei le aduce în mod 
continuu.
 Particularizând sumarul la discuţiile purtate în cadrul celor 
două autorităţi locale mai sus menţionate, pe fundamentul 
comparaţiei atât în ceea ce înseamnă interior cât şi exteriorul 
puterii şi a sistemului de conducere, concluziile obţinute au fost 
acelea că ambele autorităţi, atât Primăria Râmnicu Sărat cât şi 
Primăria Podgoria susţin implicarea tinerilor în actul decizional şi 
mai ales în administraţie şi în structurile deconcentrate la nivel 
local, însă sistemul legislativ este acela care îngreunează accesul 
tinerilor în administraţie, producând în acelaşi timp nu de puţine 
ori o imagine distorsionată a realităţii.
 Realizările însă sunt cele care vorbesc. Primăria Râmnicu 

EUROPEAN UNION
REPUBLIC MONARCHYan

d

Sărat, cu 3 proiecte de tineret finanţate de C.E prin 
Programul TiA şi Primăria Podgoria cu 2 proiecte, 
declară şi susţin participarea tinerilor la viaţa 
comunităţii, voluntariatul fiind instrumentul care de 
cele mai multe ori îi promovează pe tinerii din cele 
două comunităţi în ochii autorităţilor că adevăraţi 
purtători de cuvânt şi iniţiativă a tinerilor, 
demonstrând în acelaşi timp că tinerii îşi cunosc 
nevoile, vor şi pot să îşi aducă aportul la conturarea 
unei societăţi care să pornească în înţelegerea sa de 
la baza temeinică a colaborării dintre factorii de 
decizie şi tinerii voluntari.

Articol realizat în cadrul proiectului “European Union 
Republic and Monarchy”, finanţat de Comisia 
Europeană prin Programul “Tineret în Acţiune”, 
Acţiunea 1.3. Democraţie Participativă.

Constantinescu Maria Alexandra
participant

Lobby pentru un sistem mai bun!
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 For me, it all started on a chilly night, in Buzău. 
I couldn’t sleep because excitement was floating all 
around. At about 2 o’clock in the morning we departed 
from our meeting point and so, a great adventure had 
begun. Until we passed the border with Bulgaria we all 
took a little “morning nap”. The following hours had 
found us all cranky and in need of some coffee, but it all 
worked out as we stopped at a gas station, somewhere 
along the way.
 As we passed the border with Turkey, we all 
started to leave the tiring bus trip behind and make room 
for excitement. It took as a while to find our hotel but 
sometime around 10 p.m. we got to meet our Turkish 
friends. We didn’t had much of a chance to socialize in 
the first night because of our long bus trip but as soon as 
the sun came up the following day, we started our work.
 Since the first activity, we all got along just fine, 
even though we’re part of different cultures. What I 
enjoyed the most was the Turkish hospitality and their 
great behavior with what concerns tourists. In the first 
few days we had a chance to come to know each other 
and then we started spending our breaks on the beach, 
playing frisbee or volley. We also started every day with 
a warm-up program and afterwards a great jogging 
session.
 In the second part of our stay in Turkey we had a 
chance to meet the mayor of Sakarya and exchange some 
ideas with him regarding the problem of drug abuse and 
how to treat it through sports. In my opinion, the fact that 
we met a representative of the Turkish authorities  was a 
great way to raise awareness of this very important 
problem which concerns young people all around the 
world.
 Last but not least, we got to spend an entire day 
in Istanbul, where each of us had the chance to 
experience the local culture and the culinary delights. 
Trying new things is always a good thing and in my 
opinion that is what travelling is all about. You have to 
break out of you comfort zone and enjoy whatever the 
world has to offer. After all it was just a great opportunity 
for us to promote our project and to accumulate some 
more international experience.
 I’ve met lots of people on the road, some of 
which I even consider great friends. The inconvenient is 
that the nature of travel doesn’t lend to long term 
relationships. What I’ve learned is that you simply have 
to enjoy your time together and live the moment.

 The second part of our great journey started again on 
the road, on our way back to Romania. This time though, the 
group had doubled in size, having our Turkish friends with us 
on the bus. The trip back was as long as the other one but less 
tiring because having to spend 20 hours on the bus only meant 
that we can socialize even more.
 As we arrived in Costineşti, Romania, we checked in 
and went out for a walk on the beach. The next morning, we 
started our activities according to the schedule and this time it 
was our foreign friends turn to taste our culture and traditional 
delights. We had lots of fun in our 3 days spent in  Costineşti, 
including a treasure hunt, lots of sports and long walks along 
the shore line.
 Our time at the seaside was limited so we tried to make 
the best of it. We hanged out each night as long as we could 
and we tightened our relationships. I realized that you meet 
some of your closest friends while traveling. Even though you 
may not see them for years, distance and time cannot break the 
bound you formed.
  The final part of our adventure took place in Rîmnicu 
Sărat, where we had our final activities, a meeting with the 
vice-mayor and a tennis championship. In our last evening 
together we organized a little closing ceremony, where we 
awarded each participant and leader with a medal and an 
honorific title. The 2 weeks spent together were full of work 
and meaningful activities but the most important thing was that 
the time we had spent together created not only friends from 
abroad, but ever-lasting relationships between cultures and 
individuals. 

 Aveam să particip la al doilea proiect European al meu.Cu entuziasm 
şi bucurie am plecat la drum pe data de 8 septembrie alături de o echipă 
puternică spre Turcia, Sakarya pentru a lupta şi a găsi împreună cu 
participanţii Turciei, soluţii împotriva consumării drogurilor, mai ales în 
rândul tinerilor.
 Am ajuns târziu în noapte obosiţi după un drum lung parcurs cu 
autocarul. Acolo am fost aşteptaţi de nişte oameni extraordinari ca şi noi de 
altfel, care ne-au oferit ce aveau ei mai bun pentru o şedere plăcută.
 Începând din 9 septembrie am început să desfăşurăm activităţi 
sportive (fotbal, volei) dar şi workshopuri în care ne făceam cunoscute ideile 
şi le cunoşteam pe ale celorlalţi pentru combaterea consumării drogurilor. Şi 
am reuşit şi am implementat noi idei pentru o lume mai sănătoasă. Într-una 
dintre seri a fost meciul România - Turcia şi l-am vizionat împreună. A fost o 
seară plină de amuzament şi ne-am bucurat împreună de Victoria lor. Ziua 
tradiţională turcească a fost una foarte interesantă în care s-a desfăşurat o 
seară de henna. O importantă tradiţie ce se face înainte ca fata să se mărite. A 
fost o seară minunată.
 Demersurile noastre împotriva consumării drogurilor continuau în 
fiecare zi, fiecare dimineaţă începând cu jogging pe malul mării.
  O experienţă unică, o experienţă în care m-am bucurat din 
plin că pot vorbi şi limba turcă şi am profitat de acest lucru, mulţumirea că 
mi-am reprezentat cu succes ţară şi iniţiativa combaterii consumului 
drogurilor mă fac un voluntar împlinit. Dacă un singur tânăr va renunţa la 
droguri datorită mie înseamnă că eu sunt un voluntar de succes.

 SPORT
HighGet through
Turkey – 08.09-14.09 2013

Alexandru Grecu

Romania – 14.09-20.09 2013

 After 13 days of hard work, great fun and 
ridiculously long bus trips I believe I have the right 
advice to conclude this whole story with: find a way to 
travel as often as you can to all the destinations you 
dream about. They will change your life! 

Împreună împotriva drogurilor

Dania Mahagna

Alex Grecu
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 Proiectul «PsihoArt Gallery» a continuat săptămâna 
aceasta cu atelierele de împletituri. Sfori, ațe, biluțe, mărgele, 
firişoare de toate culorile, cărți şi fişe cu modele au dat viață sălii 
în care ne-am întâlnit pentru a face cele mai frumoase brățări şi 
coliere. Am avut şansa de a învăța de la persoane cu experiență în 
domeniu, care ne-au arătat, practic, cum se face o brățara 
personalizată cu numele nostru sau cum se fac diferite alte modele, 
care mai de care mai artistice.
 Participanții la atelierele de împletituri au descoperit cu 
bucurie cât de important este ca cineva să îți împărtăşească din 
cunoştințele şi îndeletnicirile sale, pentru ca la rândul tău să faci 
ceva de care să fii mândru. Am constatat apoi cum numai câteva 
fire de ață şi 2, 3 mărgeluțe îți pot pune în valoare talentul, 
creativitatea şi îndemânarea, iar satisfacția lucrului făcut de tine 
este impresionantă. Lucruri mărunte, dar care pot să îți dea 
încredere în tine şi în propria capacitate de a învăţa şi altceva. 
Mulți dintre noi am făcut brățări pe care urmează să le oferim 
cadou celor dragi. Alții au făcut coliere în care mărgeluțele de 
diferite culori au căpătat diverse semnificații. Spre exemplu, roşul 
este culoarea dragostei sau albul culoarea purității, verdele 
culoarea prosperității şi albastrul culoarea păcii şi a seninătății. 
 Lucrările noastre pot fi admirate pe pagina noastră de 
Facebook şi la viitorul târg al tinerilor meşteşugari din luna 
decembrie. Sperăm să fie o invitație la descoperire şi frumos.

 Iată că şi proiectul bilateral Vice Versa în care am participat a fost un 
adevărat succes pentru echipa de voluntari ATCE Speranţa Râmniceană. 
Proiectul care a avut ca temă combaterea dependenţei de droguri prin sport, a 
reuşit să aducă din nou grupuri de tineri români şi turci care şi-au unit 
gândurile şi forţele pentru a găsi soluţii împotriva acestei probleme actuale.
 Experienţa pe care am trăit-o în acest timp m-a făcut să înţeleg 
dimensiunile culturale care trăiesc şi în care trăim noi toţi. Chiar dacă 
provenim din diferite spaţii socio-culturale vedem că toţi ne confruntăm cu 
aceleaşi probleme, cum ar fi dependenţa de droguri.
 Împreună cu grupul de tineri din Turcia, am reuşit să punem punctul 
pe "I", să ne facem auziţi şi văzuţi prin activităţile sportive pe care le-am 
întreprins. Sper că am putut să transmitem un mesaj de avertizare asupra 
acestor probleme şi că tinerii şi nu numai, vor fi mai receptivi la lucrurile 
pozitive şi benefice pentru viaţa lor, evitând lucrurile negative care fură din 
opţiunile bune pe care le au.

 Janus este zeul roman al schimbării, transformării, începuturilor 
și încheierilor, al porților de trecere spre nou și al timpului. Ne-am 
întâlnit în perioada 2-9 august în Londra câțiva mușterii, circa 70, din 
vreo 22 de țări și vreo 30 de organizații diferite cu scopul de a arunca o 
privire în trecut și a împărtăși experiențele noastre în proiectele 
organizate cu ajutorul programului Tineret În Acțiune dar și pentru a afla 
noutăți despre viitorul program ce va viza segmentul de tineret, anume 
Erasmus+. Acesta a fost “The Janus TCP”, un proiect sub patronajul 
zeului transformării.
 ATCE-Speranța Râmniceană a fost reprezentată de un lucrător 
cu tinerii și un tânăr la acest seminar pentru a avea o dublă perspectivă: 
cea a experienței și cea a participanților. Am mers împreuna cu Gy 
(Giorgiana Grozea) având așteptări ridicate de la eveniment și de la 
bogăția de resurse oferită de grupul de proiect de dimensiuni 
considerabile.
 Am descoperit că impactul proiectelor cu tinerii este mai mult 
decât vedem noi pe durata unei săptămâni de întâlnire internațională, că 
au fost tineri a căror direcție în viață a fost efectiv salvată de participarea 
la astfel de activități, că sunt încă posibili beneficiari care pot accesa 
astfel de oportunități. Era o opinie unanimă potrivit căreia utilitatea 
acestui tip de program nu poate fi pusă la îndoială și nu poate fi 
cuantificată economic în multe cazuri.
 Am aflat că Erasmus+ încă este în dezbatere în cadrul Comisiei 
Europene. Totuși promite lansarea unor noi provocări și deschideri 
pentru cei care vor să se dezvolte, să crească armonios, pozitiv, proactiv 
și vor să contribuie și la creșterea celor din jur. Perioada 2014-2020 va 
continua istoria scrisă de programele anterioare, dar va și construi mult 
mai eficient, având deja o experiență sănătoasă din care toate structurile 
implicate (Comisia Europeană, Agenția Executivă, agențiile naționale, 
organizațiile, școlile, tinerii) au avut de învățat în ceea ce privește 
implementarea unui proiect cu o finalitate educațională desăvârșită.
 ANPCDEFP, British Council și asociația Momentum World 
ne-au facilitat participarea la seminar și activitățile evenimentului în 
sine. Urmează și implementarea unor proiecte în parteneriat cu o parte 
din organizațiile cunoscute acolo și cu care am stabilit deja bazele unor 
potențiale parteneriate.
 Pentru a vedea mai multe impresii publicate la cald pe durata 
activităților, puteți intra pe blogul oficial al proiectului, 
http://janus2013.blogspot.ro/.
 "Youth in Action" are ultimul termen limită pe 1octombrie când 
mai putem depune proiecte. Erasmus+ ne așteaptă peste câteva luni. 
Cert este că efortul și lobby-ul susținut desfășurat la nivel european 
pentru continuarea programelor de educație non-formală au dat roade. 
Acum este responsabilitatea noastră să folosim oportunitățile care ni se 
deschid cu mai mult entuziasm, spor şi simț de răspundere.
 Ne vedem în proiectele viitoare.

PsihoArt
Gallery

Alexandra Dumitrache
Pãrerea mea subiectivã

VERSAVICE in the EUmobilityYouth
proiect �nanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune

 Proiectul "Vice 
versa" pentru mine a 
însemnat începutul în 
organizaţia ATCE 
Speranţe Râmnicene. 
Întotdeauna când 
începutul este frumos, 
continui. Aşa este şi pentru 
mine proiectul "Vice 
versa" este un început care 
mi s-a părut promiţător 
din care cu siguranţă o să 
continui să particip la 
aceste tipuri de proiecte.

Stan Cristina Oana Toma

JANUSîntre ieri şi mâine
Între (Tineret în) Acțiunea de ieri

și (Erasmus) +ul de mâine

Daniela Strâmbei
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 În perioada 02-10 septembrie 2013 în oraşul nostru s-a desfăşurat proiectul “RuReality”, proiect în care 
au fost angrenaţi tineri din patru ţări: România, Italia, Turcia şi Bulgaria, cu scopul de a promova patrimoniul 
cultural al ţărilor participante, de a elimina discriminarea şi de a găsi noi oportunităţi pentru tinerii din mediul 
rural.
 Acest proiect a avut ca obiectiv pe lângă cele de mai sus, informarea comunităţii locale despre valorile 
promovate de proiect dar şi despre subiectul acestuia. Impactul pe care l-a avut acest proiect asupra comunităţii 
locale a fost unul pozitiv oamenii fiind interesaţi de proiect, de temă să, de ceea ce promovează şi ceea ce vrea 
să schimbe în gândirea oamenilor, mediul rural fiind un subiect ce prezintă interes pentru majoritatea 
persoanelor. Lupta anti discriminare a continuat şi în acest proiect care a transmis tuturor că toţi oamenii sunt 
egali în drepturi şi că discriminarea deşi este una dintre marile probleme ale lumii contemporane este un 
concept greşit, ce ar trebui eliminat din gândirea fiecăruia. Frumoase şi emoționante pentru fiecare din 
voluntari sunt momentele când anumite persoane pe care înainte nu le cunoşteai te opresc pe stradă în diferite 
momente ale proiectului şi te întreabă ce se întâmplă şi ce vrei să promovezi prin astfel de acţiuni. Astfel apare 
o strânsă legătură între grupul de voluntari şi comunitate, dar principalul beneficiu al acestei discuţii este acela 
de informare a cetăţeanului într-un mod non-formal. Acesta este unul dintre modurile în care voluntariatul 
schimbă în bine comunitatea locală demonstrându-se din nou că voluntarii sunt un lucru extraordinar pentru 
societate.
 De la începutul proiectului au fost prezentate câteva idei de antreprenoriat ce au succes în mediul rural 
pentru a observa încă o dată că posibilităţile de dezvoltare a tinerilor în mediul rural există cu adevărat şi ar 
trebui promovate. Participanţii au adus noi idei pentru antreprenorii rurali iar apoi au vizitat un exemplu de 
afacere în mediul rural şi binele pe care acesta îl produce asupra comunităţii locale, lucru ce a avut un impact 
deosebit asupra grupului de tineri implicaţi în proiect deoarece aceştia au văzut un exemplu practic şi au primit 
informaţii despre realizarea acestuia, iar în acelaşi timp ei au putut să sugereze diferite idei viitorilor 
antreprenori.

 Graţie implicării mele în diverse proiecte şi activităţi 
împreună cu alţi voluntari m-am confruntat cu situaţii şi probleme 
care m-au ajutat să dobândeşti noi abilităţi. În plus, am învăţat cum 
să reacţionez când am fost pusă în faţa unor întâmplări mai puţin 
obişnuite. Dezvoltarea personală prin voluntariat include activităţi 
şi experienţe prin intermediul cărora mi-am îmbunătăţi calitatea 
vieţii şi am contribuit într-o mică sau mare măsură la schimbarea 
vieţii altor persoane, prin implicarea mea în proiectele desfăşurate.
 Acum probabil vă întrebaţi un lucru. Ai vreun beneficiu de 
pe urma acestor acţiuni? Se ştie că în urma voluntariatului nu poţi 
obţine satisfacţii materiale, însă poţi avea parte de alt tip de 
beneficii. 
 Pe mine proiectul RUReality m-a ajutat foarte mult, am 
dobândit experiente în ceea ce priveşte comunicarea în altă limbă, 
totodată am învăţat tehnici de cooperare, am învăţat să îmi asum 
responsabilitatea şi să lucrez contratimp. În plus, faptul că am fost 
voluntar în acest proiect mă învăţat ce înseamnă munca în echipă şi 
comunicarea interculturală. Întrucât am intrat în permanenţă în 
contact cu oameni din diverse medii sociale, am reuşit să mă adaptez 
şi să dezvolt noi atitudini faţă de cei din jur, dar şi faţă de mediul 
înconjurător. Poţi cunoaşte foarte multe persoane care împart 
aceleaşi pasiuni şi îţi poţi face foarte mulţi prieteni noi. Respectul de 
sine şi încrederea în propriile tale forţe au crescut considerabil 
deoarece voluntariatul presupune multă responsabilitate şi spirit de 
echipă, iar unele provocări trebuie depăşite şi rezolvate cu mult tact.
 Am fost întâmpinaţi cu materialele de promovare ale 
proiectului, anume: flyere, afişe, pliante, roll-up şi banner, acestea 
producând un impact vizual de creare a unei identificări în imaginea 
fiecăruia dintre cei care au luat parte la eveniment. Ţările 
participante au fost România, Turcia, Bulgaria şi Italia şi s-a 
desfăşurat în perioada 02-10 septembrie 2013.
 Mă bucur că am avut şansa să iau parte la acest proiect, am 
dobândit foarte multe cunoştinţe şi am devenit o persoană mult mai 
sociabilă. A fost o experientă de neuitat!
Articol realizat în cadrul proiectului „RUReality”, finanţat de 
Comisia Europeană prin Programul „Tineret în Acţiune”

Nu fii privitor, implică-te!

Gavrilă Aurelia
participant RUReality Troscot Silviu

 Activităţile şi tema proiectului au fost benefice atât pentru grupul de participanţi al proiectului aceştia 
dezvoltându-şi spiritul de lucru în echipă, competenţele lingvistice şi interculturale, dar şi spiritul de 
antreprenor şi capacitatea de comunicare, socializare şi integrare într-un grup dar şi pentru comunitatea 
beneficiară, comuna Podgoria, care a primit ajutorul participanţilor în combaterea problemelor existente la 
nivelul comunei.
 În loc de concluzie aş dori să comunic cititorilor şi nu numai că voluntariatul e una dintre principalele 
valori promovate de UE dar în primul rând cel mai mare bine pe care îl pot face comunităţii din care fac parte 
şi nu numai şi că în acelaşi timp ei se dezvoltă din punct de vedere socio-profesional. Un voluntar care vede că 
ceea ce promovează are un impact puternic asupra societăţii, impact pe care acest proiect l-a avut din plin, e 
fericit pentru că ceea ce a făcut el a schimbat ceva în bine, un om implicat fiind un om mai bogat spiritual.
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 Cum pentru mulţi septembrie e luna în care se 
culeg roadele pământului, şi pentru voluntariat lucrurile 
stau cam la fel. După o vară plină de proiecte, de 
evenimente, de oameni şi de trăiri unice, a venit etapa în 
care nu numărăm bobocii, dar numărăm realizările.
 Una din poveştile frumoase ale acestei veri a 
început pe 26 iulie şi s-a numit Tastes like European 
Culture, sau TEC cum l-am alintat noi. A durat 9 zile, a 
implicat 36 de tineri din Râmnicu Sărat şi comunităţi 
locale din Spania, Croaţia, Turcia, Bulgaria şi Letonia şi a 
dezbătut prin metode non-formale cultura, tradiţiile, 
antreprenoriatul dar mai ales gastronomia, şi cum acest 
aspect poate aduce ţări diferite pentru a lucra împreună.
Acum însă, alături de alte trei proiecte desfăşurate în 
Râmnicu Sărat, TEC este la final de drum, căci a intrat în 
etapa de diseminare, etapă pe care o marcăm prin cât mai 
multe evenimente, pentru a promova rezultatele 
proiectului cât mai mult în oraşul nostru.
 Prima activitate de diseminare pe care am 
întreprins-o luna aceasta a fost o campanie stradală. Aici, 
cei 8 tineri care au reprezentat România în proiect, au ieşit 
alături de alţi voluntari în Râmnicu Sărat pentru a împărţii 
pliante şi pentru a discuta cu cetăţenii despre ce rezultate 
şi ce impact a avut TEC asupra lor, dar şi despre planurile 
viitoare în materie de proiecte şi voluntariat în oraşul 
nostru.
 Pasul următor l-am făcut “în direct”. Mă refer aici 
la emisiunea televizată “Presa - Liberă trecere” la care 
participanţii TEC, voluntarii locali dar şi îndrumătorii 
noştrii Volodea Mateevici şi Florin Ceparu au participat. 
Totul s-a întâmplat pe 26 septembrie când echipa TVSAT 
a acceptat invitaţia de a veni în “casa” noastră, la Centrul 
de tineret FORTES pentru a le transmite mai departe 
spectatorilor din comunitatea locală ce am făcut până 
acum, ce planuri avem pentru viitor dar şi cum aceştia la 
rândul lor se pot implica, intrând în marea familie a 
voluntariatului râmnicean. 
 Primul la microfon a fost Volodea Mateevici, 
preşedinte FORTES iar mai apoi Florin Ceparu, preşedinte 
ONIX care au prezentat imaginea în ansamblu a 
voluntariatului şi activităţilor pe care noi le desfăşurăm în 
mod continuu încă din decembrie 2011, când ne-am 
stabilit în Centrul FORTES, la subsolul Casei de Cultură 
“Florica Cristoforeanu”; fără a avea însă un program de 
opt ore pe zi, ci adaptându-ne permanent la nevoile 
tinerilor.
 În paralel cu discuţiile noastre se desfăşurau şi 
ultimele activităţi ale proiectului “Energy Management”, 
una dintre ele contând într-un marş pro-ecologie în oraş, la 
care erau invitaţi toţi tinerii sau cetăţenii interesaţi.

ulture

astes Like
uropean

Voluntariatul
râmnicean

în lumina
reflectoarelor

IMPRESII

După o trecere în revistă a tuturor proiectelor derulate în 
această vară, internaţionale, locale, a activităţilor din 
cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, a 
Săptămânii Europene a Tineretului şi a Zilei Educaţiei 
Nonformale, ştafeta a revenit tinerilor voluntari. Aceştia 
s-au prezentat, totodată vorbind despre proiectele la care 
au participat şi răspunzând la întrebarea “de ce au ales să 
fie voluntari.”
 De la elevi de clasa a noua, până la studenţii din 
“brigada veche”, am încercat pe cât posibil să le 
transmitem râmnicenilor ce înseamnă să fii voluntar, cum 
ne-au schimbat aceste activităţi şi cu ce am rămas după 
proiectele în care ne-am implicat. Fie că am ajuns în 
această mare familie datorită unor profesori ce ne-au 
recomandat aceste activităţi comunitare, fie că am ajuns la 
invitaţia unor prieteni sau din proprie iniţiativă, cu toţii 
suntem de acord că nu am putea renunţa prea uşor la ceea 
ce facem, la voluntariat, care este parte din noi.
De la cea mai tânără voluntară prezentă alături de noi, 
Dania Mahagna am aflat că a decis să se implice în 
voluntariat pentru că vrea să schimbe minţi, să facă 
oamenii să zâmbească şi vadă lumea altfel, ceea ce nu 
poate decât să ne bucure pe toţi. Am aflat de la ceilalţi 
voluntari că au legat în cadrul proiectelor prietenii ce încă 
durează, ţinând legătura cu unii din participanţii străini pe 
care i-au cunoscut.
 Către finalul emisiunii am împărtăşit publicului şi 
faptul că ATCE - “Speranţa Râmniceană” a obţinut 
acreditarea pentru Serviciul European de Voluntariat, ceea 
ce pe scurt, înseamnă că vom găzdui în orăşelul nostru 
pentru 6 luni/1 an voluntari străini ce vor lucra alături de 
echipa voluntarilor râmniceni în proiecte, dar vor organiza 
şi activităţi non-formale în şcolile din oraş.
 Nu putem să nu menţionăm şi ajutorul primit din 
partea autorităţilor locale, care ne-au susţinut în diferite 
proiecte internaţionale, ba chiar au asistat la unele 
activităţi, dar ne-au ajutat şi prin aprobarea de proiecte 
locale ce au susţinut multe nevoi ale tinerilor din 
municipiul Râmnicu Sărat. Totodată trebuie să le 
mulţumim şi domnilor profesori, care nu doar că ne-au 
înţeles şi au acceptat faptul că uneori am mai lipsit de la 
ore pentru a participa la diverse proiecte, dar ne-au 
încurajat în dezvoltarea noastră completă, fiind unii dintre 
dumnealor susţinători ai educaţiei non-formale.
 Aşadar, am încheiat prin a ne lua la revedere de la 
cei ce ne-au urmărit, însă nu pentru mult timp, căci vom 
reveni cât de curând cu informaţii şi cu invitaţii la 
viitoarele noastre activităţi. Aşa că, staţi cu ochii pe noi, 
căci viitorul sună bine!

Giorgiana Grozea

 I have an interest in exploring other cultures and I have 
read a lot of books concerning this matter. But “knowing about” 
another culture is not the same thing as experiencing it directly. 
The TEC project provided me with the opportunity to be for a 
while Romanian, Croatian, Latvian, Spanish and Turkish. I 
spoke (or at least tried to speak) the languages of the 
participants, I saw, I heard, I touched, I smelled, I tasted the 
different cultures. TEC was not an ordinary experience, for me 
it was a festival of the senses. What is more, the project was a 
walk through the cultural stereotypes each of us might have 
held about the others. I personally managed to rightfully adjust 
my opinion and hope that my foreign partners also succeeded in 
getting rid of their misconceptions about Bulgarian culture. Last 
but not least, I enjoyed being part of the project for the friends I 
made. 
 Cesar Chavez once said: “the people who give you 
their food give you their heart”. I completely agree with
him. The TEC friends let me into their hearts and
 so did I. 

 The period 24 July till 4 August takes a very special 
place in my life. This was the period when “Tastes like 
European Culture” project took place in Ramnici Sarat, 
Romania in which I participated and it became my 
dream-came-true. During this wonderful event I met a lot of 
interesting people from different countries and cultures, made 
many new friendships, learnt loads of new things about Cultural 
diversity, European mobility, Entrepreneurship, Intercultural 
Gastronomy.  
 My favorite activity during the project was Building a 
business plan because this I found most useful for me and my 
future development. It was very instructive to make such a plan 
having a fixed budget, tentative period for the plan to work, 
ecological factors which we needed to think about. And the 
opportunity that we could discuss our plans with authorities 
who showed us our mistakes and gave us very useful advices 
was once in a time. 
 Another favorite activity of mine was the World Café 
which I played for the first time and consider playing more in 
the future. During this game I made very interesting 
discussions, realized many things and again learnt a lot.
 I also liked that I had the opportunity to get to know 
better the whole Youth in action program and deeper in 
particular some parts of it. The chance to talk to people who 
have participated in different European programs and know 
them well was much useful and educational. 
The activity that I really loved was the Treasure Hunt because I 
had most fun, found it to be an amazing way to get to know the 
city, the people, the history, the culture better. It was a 
fascinating tour!
 But the thing I will never forget about this project is 
the Intercultural nights. The combination of having such a great 
fun with such wonderful people, eating this delicious cuisine… 
I have never ‘tasted’ such a diversity of food and culture.  Also 
cooking for the Bulgarian night and presenting our country was 
one of the greatest challenges I have faced. It was not so easy 
but it was fun, instructive and absolutely satisfying in the end.    
 TEC is long ago over now but I still remember and use 
in my everyday practice what I have learned there – to manage 
my time, my resources, the social and civil competences I 
acquired, also the improvement I made on my team-working 
and problem-solving skills.  
 And most important of all I am grateful for the 
opportunity to meet these gorgeous people and made life-time 
long friendships. “Tastes like European Culture” is the
best thing that has happened to me and I will
never forget it!

Vanya Grozeva, 20, group leader

 If there is TEC 2 and I am invited, I will definitely go. 
I enjoyed very much my time in Ramnicu. I learnt a lot and 
made great memories. What is more, I was impressed by the 
work of the facilitators. Culture is an interesting topic. But even 
the most interesting thing can become boring if it isn’t 
presented in the right way. Well, this was not our case. The 
trainers used an interactive approach and through games, 
discussions, cookery workshops, etc. made the interesting topic 
even more interesting. TEC is simply the best project
I have recently taken part in.

Hristina Grozeva, 16

 This summer I had an unforgettable experience in 
Romania. It was the TEC project that I participated in. It was a 
wonderful possibility for me to enrich my knowledge about 
foreign cultures. During the project I have tasted different 
cuisines, danced different traditional dances and tried to learn 
some words from every language. In addition to these valuable 
experiences, I met awesome people with whom I became 
friends and I still keep in touch. In my opinion, the intercultural 
projects are excellent activities for young people because they 
provide us with the opportunity to explore new things and to 
meet new people and in this way to make our own lives
more colorful and exciting.

Maria Misheva, 20:

TEC was extremely useful experience which developed my 
personal qualities, I gained knowledges and learnt how to 
communicate better in multicultural environment. The most 
pleasant for me was finding very good friends,cooking and 
having fun together. Particularly, I rediscovered that we
have a lot of common in our cultures, habits and
daily life.

Lyubomira Georgieva, 19

Yoana Karadzhova, 17
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 TEC is the thing that will come to my mind when I 
think about summer 2013.Whenever I think of or talk about it, 
the memories of the project warm the cockles of my heart.
 Since TEC I regard myself as more open-minded, 
organized and ready to experiment. There is no shadow of doubt 
that it was the activities during TEC that contributed to my 
communication skills and time management skills. The project 
literally opened my eyes the world is much more colourful than 
I expected. The thing that can sum up the experience from
TEC is "Work hard, party even harder".

 I found there funny people, sweet people, talkative or 
a bit shy people (it was me), but every one was kind. I think 
about them as friends, and some of them are for me really 
important friends, even family.
 I didn´t implemented any activity because I had no 
more prejects since that, but I´m sure I´ll prepare one, and of 
course I´ll use some of them. Mainly the ice-breakers and the 
interactive presentations, and of course the intercultural 
evening, because is when I learnt most.
 I send you the best photos I have. 

Ivelina Mihaleva, 20

 Impresii în urma proiectului
 Văzut ca un prim pas în planul dezvoltării personale 
prin prisma interacțiunii cu tineri veniți din alte medii, 
proiectul” Tastes like European Culture”, primul proiect 
internațional din lungul șir ce sper că va urma, a reușit să își 
atingă scopurile propuse, mobilizându-ne pe toți, tineri cu 
stiluri de viață, concepții și idei diferite. Am avut oportunitatea 
să” gust” la propriu cultura fiecărei țări, să cunosc oameni care 
azi ocupă cu drag un loc bine meritat în inima mea. Experiența 
căpătată m-a făcut să-mi promit că nu mă voi opri aici; și nu o 
voi face.
 Impresii în urma activității de diseminare
 M-am bucurat să repet din nou experiența trăită în” 
Tastes like European Culture”, dar cu urme vădite de tristețe în 
lipsa chipurilor dragi ale prietenilor” din lumea-ntreagă”
făcuți în urma proiectului.

Ana Barbu

Miguel, Spania

 De când am aplicat pentru acest proiect am ştiut că voi 
avea de învăţat foarte mult despre arta gastronomică, atât din 
ţara mea dar şi din celelalte ţări participante. Am fost plăcut 
surprins de căldura şi calmul tuturor participanţilor, astfel am 
reuşit să creăm un grup compact de unde am avut fiecare ceva 
de învăţat de la ceilalţi şi am avut parte de nişte activităţi foarte 
plăcute şi interesante. În concluzie a fost o alegere foarte bună 
şi sunt foarte mulţumit de prieteniile pe care le-am legat şi 
îndeletnicirile pe care le-am deprins pe perioada acestui proiect.

 Opinie în urma proiectului: Consider această primă 
experiență din cadrul proiectului” Tastes Like European 
Culture” o oportunitate de dezvoltare și îmbunătățire personală. 
Încurajez tinerii râmniceni să ia parte la activitățile de 
voluntariat și schimburile de tineri pentru ca generația de astăzi 
să ne poată reprezenta cu succes pe viitor
 Impresie în urma activității de diseminare: Am retrăit 
pentru câteva ore atmosfera din cadrul proiectului” Tastes Like 
European Culture”, bucurându-mă de fețele cunoscute și
dragi a celor din marea familie” TEC”.

Toma Liviu Alexandru

 “Pentru mine TEC a fost un proiect complet, prin 
prisma căruia am învăţat ce înseamnă să fii voluntar. “
 “Asemănător cu numele său, proiectul TEC mi-a 
deschis pofta pentru voluntariat şi m-a motivat să particip în alte 
proiecte europene.”
 “Am descoperit că indiferent de naţionalitate, tineretul 
are în mare parte aceleaşi gusturi.”
 “Unul dintre cele mai mari avantaje ale voluntariatului 
este că formezi prietenii cu oameni din toată lumea. “
 “Cei din peninsula balcanică şi Turcia formează din 
punct de vedere gastronomic un mic regat, foarte multe din 
mâncărurile lor fiind asemănătoare.”

un pas către cunoașterea interculturală, 
UN PAS SPRE CONȘTIENTIZARE!

 Oportunităţile tinerilor în Uniunea 
Europeană reprezintă calea prin care tinerii pot 
înțelege mult mai ușor și direct rolul activ pe care 
noile standarde europene le aduc în calea dezvoltării 
lor, proiectele repetate și rezultatele continue 
anunțând în mod continuu e evoluție în mentalitate 
ce trebuie de fiecare dată sprijinită. Astfel, proiectele 
finanțate de către Comisia Europeană prin 
Programul “Tineret în Acțiune”, destinate în mod 
exclusiv tinerilor de până în 30 de ani constituie în 
mod clar o rampă de lansare și cunoaștere, o resursă 
de formare și informare, un izvor continuu de 
COMPETENȚE, un concept ce este sprijinit din ce 
în ce mai mult și de educația formală, fără însă a 
oferi o rețetă general valabilă de succes pentru 
valorificarea cunoștințelor și abilităților tinerilor, 
accentul picând doar pe informație în detrimentul 
experienței.
 Astfel, învățarea experiențială, atât de 
importantă în procesul de definire a oricărui tânăr 
tinde să cadă de multe ori în plan secundar, mai cu 
seamă atunci când tinerii ies de pe băncile școlilor, 
din specializări reale, lovindu-se de durerosul zid al 
întrebării:” Ce știți să faceți?”
 Nu pot susține și nici demonstra că DOAR 
non – formalul, proiectele europene de tineret, 
proiectul ENERGY MANAGEMENT, va putea 
schimba situația în ceea ce privește învățarea ori 
percepția generală a acestui proces la nivelul 
întregului sistemului de învățământ, însă SUSȚIN cu 
încredere și exemple evoluția tinerilor către o 
mentalitate mai sănătoasă, prin interculturalitate, 
prin rezultate, exemple palpabile și noi perspective.
 Raportându-ne la proiectul nostru, tuturor 
tinerilor din comunitățile partenere, provenind din 
România, Italia, Lituania, Bulgaria, ori Turcia le-a 
fost prezentată situația mediului înconjurător în 
propriile state, însă doar cei selectați pentru a face 
parte din grupul țintă au avut șansa de a trece la 
următorul nivel, acela experiențial, valorificându-și 
odată cu această ocazie drepturile cetățenești 

europene la mobilitate, liberă exprimare, învățare, 
formare și alte drepturi conexe, descoperind prin 
propria implicare faptul că informația obținută în 
școală poate fi utilizată la un nivel mult mai ridicat, 
acesta fiind cel experiențial. 
 Tinerii din dorința de a cunoaște lucruri noi, 
motivați de ocazia de a face comparații, statistici, 
echivalări ori de a trece prin propriile simțuri 
experiențe de mediu, au reușit pe parcursul celor 8 
zile de activități (16-24 septembrie) derulate în 
Râmnicu Sărat să ofere un exemplu de 
responsabilitate și interes față de mediul 
înconjurător, un model antreprenorial în ceea ce 
privește propriile interese de dezvoltare, un sens 
dovedit al vieții care în ciuda tuturor încercărilor 
vremii, oferă în mod aproape gratuit oportunitatea 
tinerilor de a se dezvolta, de a învăța și de a face un 
„upgrade” calitativ, de impact și susținere propriei 
evoluții socio – profesionale.
 Așa cum majoritatea tinerilor au afirmat, 
legăturile create pe parcursul proiectului, 
descoperirea interculturală, legătura de colaborare 
continuă dintre comunitățile partenere și mai ales 
competenţele dobândite concretizate în înmânarea 
unui Certificat Youthpass, reprezintă adevărate 
rezultate de impact ale proiectului ENERGY 
MANAGEMENT, un impact ce a creat tineri mai 
non – formali dar și mai responsabili, mai pregătiți și 
totodată mai conștienți de propriile oportunități de 
dezvoltare.

Florin Ceparu
Președinte A.T. ONIX
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 Odată cu sosirea zilelor lui septembrie, au ajuns şi 
participanţii proiectului “Energy Management” la Râmnicu Sărat, 
astfel încât nici nu am mai simţit răcoarea zilelor, ci doar bucuria şi 
căldura unor clipe de poveste..
 Mi-aş dori să vă povestesc despre aceste clipe minunate, pe 
care eu, personal, nu le voi putea pierde niciodată din amintire, însă 
nici din suflet.
 În primele două zile aş putea spune că ne-am acomodat cu 
atmosfera proiectului, ne-am cunoscut mai bine, mai ales că 
participanţii din proiect erau atât din România, dar şi din Lituania, 
Italia, Turcia şi Bulgaria. Jocurile de cunoaştere, energizerele şi 
toate momentele dintre acestea ne-au ajutat foarte mult să ne 
depăşim temerile şi să ne împrietenim cât mai repede unii cu alţii.
 Ce s-a întâmplat de fapt în proiect?
  În acest proiect am învăţat foarte mult. Iniţial, nu am 
crezut că voi dobândi atât de multe cunoştinţe despre energia 
regenerabilă şi toate ramurile acesteia, însă cu cât activităţile despre 
această temă erau mai profunde, cu atât ne-am deschis mai mult 
asupra subiectului şi asupra învăţării. 
 Ce NU s-a întâmplat în proiect?
 În primul rând, nu s-a pierdut timpul. Fiecare zi de proiect a 
fost plină, şi chiar dacă aveam timp liber scris în program, ne 
ocupăm de pregătirea celorlalte activităţi, mai ales că noi, românii 
eram şi organizatorii proiectului şi ne doream DOAR feedback 
pozitiv.
 În altă ordine de idei, nu ne-am rezumat doar la a participa la 
activităţi, ci şi la a deveni prieteni apropiaţi, pentru a menţine 
legătura chiar şi peste ani. Cred că este incredibil sentimentul care te 
încearcă atunci când eşti participant cu alte persoane din Uniunea 
Europeană.. La început eşti timid, retras, rezervat, plin de temeri, 
însă când vezi optimismul tuturor şi voia bună, începi uşor uşor să te 
deschizi noilor situaţii apărute şi să te încrezi în adevărata prietenie.
 Ce am învăţat din acest proiect?
 Nu cred că am îndeajuns de multe cuvinte să-mi exprim 
părerea despre tot ce am învăţat în acest proiect. De la cunoştinţe 
legate de energia regenerabilă, un stil de viaţă ECO, sau cum să 
gestionez energia şi resursele naturii, până la partea spirituală, în 
faţa căreia am evoluat şi mi-am făcut mult mai mulţi prieteni.
 Ce pot recomanda viitorilor participanţi în schimburile de 
tineri?
 Fiţi optimişti! Nimic altceva nu mai contează, mai ales că 
schimburile de tineri te învaţă tot ce trebuie să ştii despre 
interculturalitate, cetăţenia europeană sau a fi un adevărat 
participant la viaţa Uniunii Europene. Dar cel mai important sfat pe 
care eu, drept participant, vi-l pot oferi, este acela de a-ţi depăşi 
propriile limite! Ştiţi şi voi vorba aceea “Sky îs the limit!”
 Aşadar, nu vă opriţi nicicum, niciunde, niciodată! Profitaţi 
de orice şansă ce vi se oferă, iar satisfacţia de pe urma acesteia va fi 
surprinzător de plăcută!

Seri interculturale
 În cadrul proiectului ENEMA au avut loc 3 
seri interculturale, prima fiind a bulgarilor, a doua a 
românilor și a turcilor, iar a treia fiind seară 
lituanienilor şi a italienilor, toate aceste seri au fost 
pline de veselie, muzică, mâncare bună și distracție, 
totodată prezentările din cadrul acestora au fost pe 
de-o parte amuzante dar şi educative.
 În seara tradițională a românilor, am avut 
brânză cu smântână şi mămăligă, sarmale, o salată și 
clătite, feluri care chiar au fost apreciate de 
participanții străini ai proiectului, deși unii au avut 
mici neînțelegeri cu mămăligă. Au urmat dansurile 
tradiționale, unde am avut participanți din țara 
noastră mândrii îmbrăcați în costume populare, 
pentru a invita şi pe restul la horă, horă ce a captat 
atenția și ne-a distrat. A urmat o prezentare video a 
țarii noastre, după care am supus străinii la un QUIZ 
cu răspunsuri din prezentarea urmărită anterior, 
premiul costând în onoarea de a gusta puţin din 
băutura tradiţională a românilor. După a urmat şi mai 
mult dans în horă și voie bună. Consider că după 
această seară, au ajuns să înţeleagă mai bine țara 
noastră şi cum noi ne distrăm, ba chiar și o parte din 
tradițiile noastre.
 În următoarea seară, am fost serviți cu salată 
bulgărească, cu o plăcintă foarte delicioasă specifică 
lor, banița, iar turcii ne-au servit cu dulciuri (rahat, 
bomboane, mai mult rahat) și un fel de mâncare ce 
conținea iaurt cu bucăţi subțiri de castravete. După 
fiecare țara a avut câte o prezentare, și alte QUIZ-uri, 
bulgarii oferind drept răsplată din băutura lor 
tradițională (Raki), iar turcii, care au avut o 
prezentare foarte amuzantă au oferit cadou un breloc 
foarte frumos, şi diferit unul de altul, pentru fiecare 
participant. După au urmat şi dansuri, unde am aflat 
că bulgarii au niște dansuri asemănătoare cu ale 
noastre, oarecum puțin mai mult ca un joc, dar la fel 
foarte frumoase și captivante.
 Pot spune, că ultima seară culturală a fost o 
combinație reușită, astfel încât italienii și lituanienii 
au avut o oarecare sinergie, şi o înţelegere aparte, 
mai competitivă. Italienii au avut cum era de așteptat 
paste și bruscheţe, iar lituanienii ne-au oferit o supă 
rece specifică și niște clătite din cartofi foarte 
gustoase. Pe urmă ca și în restul serilor au urmat 
prezentări ale ţărilor. Restul serii fiind distracție și 
socializare.
 În urma acestor seri interculturale, consider 
că s-au îmbunătăţit relațiile dintre participanți, şi 
înţelegerea reciprocă dintre toate aceste diferite dar 
nu foarte mult, culturi.
 Articol realizat în cadrul proiectului 
„Energy Management”, finanţat de Comisia 
Europeană prin Programul „Tineret în Acţiune”
Coşerea Valentin – participant ENERGY 
MANAGEMENT Coșerea Valentin

Concluzii ale unor amintiri de neuitat!

Constantinescu Maria Alexandra
Participant
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 Televiziunea regională TV SUD EST, alături de TVSAT 2002, reprezintă partenerii media unici cu 
care Asociaţiile de Tineret râmnicene, în general, şi Asociaţia de Tineret Onix, în mod specific, colaborează 
în vederea promovării etapelor de implementare ale activităţilor specifice, legătura de colaborare datând încă 
din anul 2009 - 2010, atunci când ATCE Speranţa Râmniceană implementa primele proiecte destinate 
tinerilor, finanţate de Comisia Europeană prin Programul TiA, şi anume “Educaţie Ecologică prin Teatru” ori 
“Micul Jurnalist”. De atunci şi până în prezent, TV SUD EST, respective TV SAT 2002, s-au dovedit a fi 
factori ce au stat alături în mod determinant şi continuu proiectelor de tineret derulate de către organizaţiile 
râmnicene, în mod gratuit, ori mai bine spus voluntar, în mod apreciabil, conform contextului proiectelor 
derulate.
 Este şi cazul proiectului “Energy Management” al A.T. ONIX derulat cu finanţare din partea Comisiei 
Europene prin Programul TiA, în promovarea căruia reprezentanţii organizaţiei au fost invitaţi spre a lua parte 
în data de 04 septembrie la Emisiunea PRESA LIBERĂ TRECERE, o emisiune de o importantă notorietate 
locală şi regională moderată de Loredana Bălan, un adevărat pilon de rezistenţă al colaborării şi comunicării 
dintre mediul ONG râmnicean şi comunitatea locală. Invitaţii, Ceparu Florin, Volodea Mateevici şi Giorgiana 
Vlăsceanu, au avut astfel ocazia de a promova scopul şi obiectivele proiectului “Energy Management” 
precum şi ale celorlalte proiecte derulate cu finanţare comunitară implementate la Râmnicu Sărat: 
“Edu Performing”, “Trăieşte poezia prin teatru TRUP” şi “Youth trotter- jurnal pe bicicletă” – A.T. 
ONIX, “European Union Republic and Monarchy EURAM” şi “Tastes like European Culture TEC” – 
FORTES, “Solidarity and Understanding between neighbours SUN” şi “Vice Versa - Youth mobility în 
the EU ” – ATCE Speranţa Râmniceană, “Tradiţii în Balcani” şi” Get high through sports” – A.T. 
Youth Xperience, “RUReality” şi “Media facets în youth policy and democracy” – Primăria Podgoria.
 Emisiunea integrală poate fi vizionată prin accesarea următorului link: 
http://www.jurnal.tvsatrm.ro/2013/09/05/presa-%E2%80%93-libera-trecere-%E2%80%93-4-sept/, aceasta 
fiind distribuită şi pe paginile de facebook ale organizaţiile beneficiare.

 Săptămâna 16 – 24 septembrie 2013... Pentru majoritatea tinerilor din oraşul nostru aceasta a echivalat 
cu începutul anului şcolar şi liceal, dar pentru 7 tineri această săptămână a reprezentat deschiderea unei noi şi 
frumoase poveşti care a creat nişte amintiri pe măsură.
 Proiectul, Energy Management‘‘ a reprezentat un proiect european comun între românia şi alţi patru 
parteneri ai acesteia (Bulgaria, Turcia, Italia şi Lituania).
 Pe durata proiectului cei 30 de participanţi au comunicat între ei făcând astfel schimb de experienţe, 
schimb cultural şi au fost activi în timpul activităţilor. 
 Fiind cu toţii din medii sociale diferite şi având fiecare o situaţie materială diferită, aceste diferenţe nu 
s-au simţit deloc, ba mai mult, familiaritatea şi colegialitatea de care noi am dat dovadă a făcut ca această 
echipă mare să poată fi unită, foarte veselă, plină de viaţă şi care s-a descurcat foarte bine în toate activităţile 
propuse prin bună cooperare dintre echipele care aveau mai mulţi tineri de naţionalităţi diferite.
 Ceea ce am realizat noi în timpul acestei săptămâni a fost să ne cunoaştem fiecare, să socializăm, să ne 
distrăm, să descoperim ce probleme de mediu avem în ţările noastre şi cum ne putem noi implica pentru a găsi 
soluţii, dar am avut parte şi de momente umoristice şi de momentele speciale din timpul serilor interculturale 
ale ţărilor participante. 
 Personal povestea, Energy Management’’ care a adăugat încă un alt capitol frumos din viaţa mea, a 
reprezentat un moment în care n-am (mai) simţit că ceilalţi mă văd diferit, în care mi-am schimbat părerea 
despre anumiţi oameni ai unor ţări, în care am învăţat noi lucruri despre cultura ţărilor participante şi mi-am 
dezvoltat comunicarea în limba engleză, deoarece ştim cu toţii că fără aceasta nu vom putea comunica eficient 
atunci când vom dori să plecăm în afara graniţelor. 
 Întotdeauna e mai greu la început, până ne cunoaştem fiecare, dar pe urmă totul vine de la sine. Pentru 
mine şi cei care au fost noi în astfel de proiecte şederea în camere cu un participant sau cu mai mulţi 
participanţi din alte ţări a avut scopul acesta de eliminare a emoţiilor, de eliminare a stereotipurilor şi de a crea 
o legătură între participanţi.
 Astfel am văzut că nu suntem prea diferiţi şi că-n ciuda meridianelor diferite, de care aparţinem, facem 
parte din acest vechi continent care ne este casa.
 Ceea ce doresc să subliniez prin acest articol este faptul că, repet, în acest proiect ca-n multe alte 
proiecte de acest tip (schimb de tineri) diferenţele de orice fel sunt trecute cu vederea, nu există discriminarea, 
se realizează o integrare şi-n urma acestuia se crează relaţii frumoase între participanţii ţărilor, iar întotdeauna 
momentul plecării este cel mai emoţionant moment din timpul proiectului/proiectelor.
Aşteptăm noi proiecte, noi şanse de a ne reevalua, de a ne schimba pe noi şi pe ceilalţi şi de a ne face noi 
prieteni cu scopul de a deveni mai uniţi şi de a elimina astfel stereotipurile pe care le aveam cândva unii faţă 
de ceilalţi.
  A fi activ produce o societate activă care devine una fericită!

vizibil datorită
TV SUD EST şi 
TVSAT 2002!

Florin Ceparu,
Preşedinte A.T. ONIX

 Folosim acest prilej spre a transmite televiziunilor TVSAT 2002 şi TV SUD EST mulţumirile şi 
aprecierile întregilor echipe de implementare ale proiectelor promovate, pentru susţinerea necondiţionată a 
voluntariatului râmnicean şi pentru rolul activ pe care aceştia îl au în promovarea valorilor şi iniţiativelor puse 
în slujba tinerilor din comunitatea locală.

DESPRE INCLUDERE

Baciu Ionuț



Micul Jurnalist, Nr. 36 Septembrie 2013Micul Jurnalist, Nr. 36 Septembrie 201322 Micul Jurnalist, Nr. 36 Septembrie 2013Micul Jurnalist, Nr. 36 Septembrie 2013 23

 Discriminarea în Republica Moldova este de origine istorică și 
începe o dată cu anexarea Basarabiei la Rusia. Prin Pactul 
Molotov-Ribbentrop, Moldova își pierde, pentru o lungă perioadă, 
independența. Pământul românesc este populat” artificial” cu ruși. Ei au 
discriminat populația băștinașă, considerându-se superiori. Discriminarea s-a 
manifestat prin impunerea limbii ruse, ideologii comuniste și falsificarea 
istoriei. 
 Actualmente, inscripții graffiti discriminatorii, refuzul de a învăța și 
vorbi limba română, bannere publicitare în limba rusă, numeroase 
monumente ale personalităților ruse (care nu au avut nicio tangență cu istoria 
și cultura Moldovei) mărturisesc despre atitudinea discriminatorie a rușilor.
 Soluții propuse de echipa de voluntari:
- a obliga autoritățile să angajeze la serviciu numai persoanele ce cunosc 
limba română;
- a interzice inscripțiile de orice tip în limba rusă în locurile publice;
a aplica amendă persoanelor ce nu respectă această interdicție;
- a demonta monumentele personalităților ruse și a le înlocui cu monumente 
ale personalităților românești;
- a obliga autoritățile locale să ia măsuri pentru a lichida toate inscripțiile 
discriminatorii.

 In Albania there are different types of discrimination but in this 
presentation we are focused in Roma community and LGBT 
discrimination . According to Roma and LGBT they are not treated in 
the same way by  society. Even if we have a legislation which protects 
them the discrimination still exists. Roma’s rights are abused regarding 
to their employment,education,shelter and participation in social issues.
According to LGBT community they are isolated from the other part of 
society. Being a new phenomenon for albanian society they are usually 
excluded and that brings negative effects in their lives such as : 
self-isolation , depression, suicide etc.. 
 Since  4.2.2010 Albania has a law  ON PROTECTION FROM 
DISCRIMINATION.
 This law regulates the implementation of and respect for the 
principle of equality in connection with gender, race, colour, ethnicity, 
language, gender identity, sexual orientation, political, religious or 
philosophical beliefs, economic,education or social situation, 
pregnancy, parentage, parental responsibility, age, family or marital 
condition, civil status, residence, health status, genetic predispositions, 
restricted ability, affiliation with a particular group or for any other 
reason. 
• How can we help this community? 
• Working that many Roma children from the street to return to 
school 
• Supporting their families with financial assistance 
• Also can be given free and professional courses. 

 Ziua de Duminică a fost o zi importantă în desfăşurarea 
deschiderii Clubului Bicicliştilor Onix din oraşul nostru.
 O serie de tineri, voluntari ai oraşului nostru, au trecut pe 
la ceea ce am cam uitat în ziua de azi: la casa Domnului şi anume 
Bisericile oraşului nostru.
 Odată promovată ideea de sănătate atunci când folosim 
bicicletele, a venit timpul ca şi spiritualitatea să fie promovată.
 Poate nu ştiaţi dar avem nişte biserici foarte frumoase (în 
număr de 11 plus Catedrala) care merită vizitate şi de ce nu să 
participăm la sfintele slujbe care se desfăşoară în zilele de 
Duminică şi-n zilele de sărbătoare.
Tot în ziua de duminică oamenii se aflau la biserică, la sfânta 
slujbă.
 Ceea ce nu mă aşteptam eu la această întâlnire a fost 
impactul emoţional pe care mi l-a transmis. Altfel spus, m-am 
simţit bine, am râs, am pedalat, am descoperit ceva nou şi am fost 
alături de persoane dragi.
  Aşa cum am spus în începutul articolului, în oraşul nostru 
s-a deschis în acest sfârşit de săptămână un club al bicicliştilor.
 Sperăm din tot sufletul că vom avea participanţi mulţi şi că 
vom deschide un nou capitol frumos în Rm. Sărat.
Mersul pe bicicletă are avantaje şi-n acelaşi timp dezavantaje. Dar 
atunci când acest mers îl faci într-o echipă, în care sigur nu te vei 
plictisi şi vei putea vedea locuri frumoase şi noi în acelaşi timp 
(pentru cei care nu le-au vizitat).
 A te plimba cu bicicleta va putea reprezenta o experienţă 
frumoasă şi nouă în acelaşi timp, dacă te simţi pregătit şi vei putea 
cultiva roadele unei sănătăţi mai bune, unor privelişti incredibile 

 Totul a început din dorinţa de a cunoaşte alte culturi, 
alte tradiţii şi alte mentalităţi. Printr-o simplă aplicaţie pentru 
proiectul “Road to the stars”, derulat prin programul “Tineret 
în acţiune”, am ajuns să fiu unul dintre cei 14 participanţi ce 
s-au bucurat de o adevărată experienţă în staţiunea montană 
Smolyan din Bulgaria.
 Drumul anevoios de 12 ore ne-a cam spulberat 
entuziasmul de început, dar când ne-am văzuţi înconjuraţi de 
frumuseţea munţilor Rodopi şi de bunătatea celor care ne-au 
întâmpinat în miez de noapte, oboseala parcă s-a risipit.
 Fiind primul meu proiect în afara ţării, în prima zi, 
m-am simţit un pic stingheră pentru că nu eram sigură pe 
abilităţile mele de a comunica în limba engleză. Dar toate 
temerile mele au fost spulberate de o turcoaică foarte 
simpatică pe nume Fatma, cu care am început să vorbesc de la 
cele mai simple lucruri din viaţa de zi cu zi, până la tradiţiile 
şi legendele din ţările noastre. Astfel încet, încet am început 
să-i cunosc pe toţi şi să învăţ cuvinte noi în turcă, greacă sau 
bulgară.
 Fiecare zi începea inevitabil cu un zâmbet şi cu un 
Dobro utro/Gunaydin/Kalimera sau cu un Bună dimineaţa, 
apoi eram ocupaţi cu coregrafii sau repetiţii pentru 
spectacolul ce a avut loc la teatrul din Smolyan pe data de 28 
august 2013. 
 Dar să nu credeţi că ne-am petrecut toată ziua în sala 
de activităţi! Am vizitat oraşul, ce la început mi s-a părut 
foarte mic, dar care treptat şi-a arătat farmecul prin catedrala 

olidarity andolidarity and

eighbourseighbours
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nderstanding betweennderstanding between
Spiritualitate la puterea bicicleteiSpiritualitate la puterea bicicletei

road to the stars

“Sfântul Vissarion”, lacurile cunoscute ca “ochii de 
smarald ai munţilor Rodopi”, interesantă combinaţie 
dintre arhitectura veche şi cea modernă, Planetarium, 
unde a avut loc un adevărat drum către stele şi 
bineînţeles magazinele din care ne-am cumpărat cât mai 
multe suveniruri.
 Serile au fost însă cele mai atractive căci ne-am 
distrat cu toţii şi ne-am prezentat portul, mâncărurile 
tradiţionale şi dansurile specifice fiecărei ţări. Muzica şi 
voia bună s-au împletit cu atmosfera destinsă, plină de 
energie pozitivă şi presărată cu surprize plăcute. 
 Cred că frumuseţea proiectului a constat tocmai 
în diferenţele dintre culturile prezente în proiect şi 
plăcerea de a te vedea înconjurat de un tumult de idei, 
concepte, credinţe şi personalităţi formate de medii 
culturale cu totul şi cu totul diferite.

Aura- Florina Grigoraş

dar vei putea fi mai activ în această comunitate care 
doreşte să se dezvolte... dacă nu cei vechi, măcar 
cei noi.
 Viitorul sună bine, bicicletele trebuiesc şi 
ele ajustate şi scoase de oriunde ar fi ele.
 A AVEA VOINŢĂ ŞI A TE IMPLICA 
ESTE PRIMUL PAS. TU ALEGI.
 Articol realizat în cadrul proiectului 
YOUTH TROTTER – JURNAL PE BICICLETĂ, 
finanţat de Comisia Europeană prin Programul 
“Tineret în Acțiune”. Baciu Ionuţ
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 Hey!
 Mă numesc Poeană Alexandru şi am 17 
ani. Sunt elev în clasa a XI-a A, profil real 
Matematică-informatică intensiv engleză la 
Colegiul Naţional “Alexandru Vlahuţă” din 
Râmnicu Sărat.
 Sunt o persoană plină de energie şi îmi 
place să-mi folosesc timpul în scopuri 
constructive; astfel vara trecută m-am decis să 

 Din ochii tânărului voluntar

           Voluntar.. voluntariat când am întâlnit 
prima dată termenii aceştia mi se păreau nu 
abstracţi dar poate necunoscuţi. Apoi am început 
să mă familiarizez cu termenul să practic cu 
adevărat voluntariatul să ajut, să dăruiesc şi să 
primesc zâmbete, să cunosc şi s a fiu cunoscută.
            În primul meu proiect la care am participat 
şi anume "Road to the stars" am avut 
oportunitatea să cunosc metode ce le folosim în 
proiectele europene. Şansa de a cunoaşte oameni 
noi, mentalităţi noi şi de a-mi face buni prieteni 
mă face să mă simt norocoasă că am intrat în 
"familia" voluntariatului la o vârstă încă fragedă, 
zic eu. Bucuria cea mai mare este atunci când 
realizezi că ţi-ai făcut treaba cu interes până la 
capăt, când participanţii dintr-o altă ţară sunt 
impresionaţi de cât de bine mi-am reprezentat 
ţara împreună cu ai mei colegi de echipă români 
ce bineînţeles îmi sunt buni prieteni.
         Un al doilea proiect din care am din care am 
făcut eu parte s-a desfăşurat în Turcia şi a avut ca 
temă îndepărtarea drogurilor faţă de tineri. Am 

 Pentru mine proiectul “You Live Only Once” care 
a avut perioada de implementare 26 iunie – 4 iulie 2013 în 
oraşul Izmir, Turcia a fost primul proiect în care am 
participat. Am aplicat imediat cum am găsit proiectul pe 
site-ul asociaţiei, cu speranţa în suflet că voi fi ales în ciuda 
faptului că nu aveam experienţă în educaţia non-formală. 
După terminarea perioadei de aplicaţii am fost foarte fericit 
văzându-mi numele pe lista participanţilor am fost foarte 
bucuros, şi am început să mă gândesc cum va fi acest 
proiect şi în general, cum se desfăşoare aceste proiecte.
 Mă aşteptam ca în acest proiect persoanele să 
interacţioneze mai mult în grupurile naţionale şi să nu 
existe o relaţie foarte apropiată între toţi participanţii, 
credeam că am să văd un mod de viaţa mult diferit de traiul 
nostru obişnuit, speram să văd monumentele şi locurile 
turistice ale zonei, dar şi să îmi fac prieteni noi.
 Când am fost chemat pentru a pregăti seara 
tradiţională am fost plăcut surprins că putem prezenta ceea 
ce ne reprezintă din punct de vedere culinar, muzical, 
cultural şi nu numai, dar în acelaşi timp eram forate 
nerăbdător să văd ceea ce vor pregăti celelalte ţări 
participante iar cu ocazia pregătirii serii interculturale am 
avut ocazia să cunosc grupul nostru şi să observ că sunt 
oameni de la care am ce învăţa, tineri cu mare potenţial.
 În perioada dintre finalizarea selecţiei şi plecarea 
către locaţia de implementare a proiectului am fost foarte 
nerăbdător şi emoţionat. După ce timpul s-a scurs foarte 
greu a venit şi ziua cea mare, ziua plecării. Fiind primul 
meu zbor cu avionul eram puţin speriat însă cei care au mai 
zburat m-au încurajat şi mi-au spus că nu am de ce să mă 
tem, lucru ce s-a adeverit în timpul zborului. La sosirea în 
Izmir am fost întâmpinaţi de doi participanţi ai ţării 
organizatoare pe care liderul nostru îi cunoştea din alte 
proiecte iar ei s-au îmbrăţişat şi erau foarte bucuroşi de 
această revedere, ca nişte buni prieteni despărţiţi doar de 
câteva mii de kilometri. Am făcut cunoştinţă cu ei, cu 
emoţie şi puţin timorat dar apoi i-am simţit ca pe nişte buni 
prieteni şi am vorbit mult, lucru la care nu mă aşteptam 
înaintea proiectului, şi am observat că deşi ne cunoşteam 
de foarte puţin timp aveam multe lucruri în comun. Pe 
drumul către locaţia unde eram găzduiţi am văzut peisaje 
foarte frumoase şi oraşul impresionant în jurul nostru.
 La sosirea la hotel am găsit grupul ţării gazdă dar 
şi grupul polonez, care deja se contopiseră formând acea 
mare familie care se formează în cadrul proiectelor, care 
aşteptau nerăbdători să ne întâlnească şi să ne cunoască, 
lucru pe care şi noi îl aşteptăm cu nerăbdare. După 
cunoaşterea tuturor participanţilor ne-a fost prezentat şi 
programul de activităţi, eu întrebând la fiecare activitate ce 
se face acolo şi cum acea activitate mă va ajuta să îmi 
dezvolt diferite competenţe.
 Prima zi de proiect şi-a propus să întărească 
relaţiile între participanţi şi cunoaşterea reciprocă prin 

“You Live Only Once”un proiect de suflet
primul în care am participat!

icebrekere, jocuri de nume şi diferite energizere, în care 
deja toţi erau prieteni iar grupurile naţionale dispăreau. În 
după-amiaza acelei zile ne-a fost prezentat pe îndelete 
subiectul proiectului, energia regenerabilă şi diferite 
informaţii legate de acest subiect, ce vrea proiectul să 
implementeze şi cum va ajuta asta grupul ţintă dar şi 
comunitatea.
 În următoarele zile am învăţat foarte multe despre 
educaţia non-formală dar şi despre topicul proiectului prin 
diferite metode utilizate: debate, wrokshop, treasure hunt, 
teambuilding, etc. Un moment aparte în fiecare zi era seara 
tradiţională pentru că aveai ocazia să afli informaţii şi 
curiozităţi despre ţară care avea seara respectivă dar şi 
cuvinte şi expresii în alte limbi, iar totul culmina cu o 
petrecere care avea elemente tradiţionale ţării respective. 
Am avut ocazia să vedem locuri minunate în cadrul 
vizitelor tematice, care aveau scopul de culturalizare a 
grupului ţintă dar şi de prezentare a proiectului la nivelul 
comunității locale.
 Ultima zi de proiect a fost ziua despărţirii zi în care 
fiecare regreta că timpul a trecut atât de repede dar mai ales 
era înfiorat de perspectiva despărţirii de oamenii minunaţi 
pe care i-a cunoscut în cadrul acestui proiect, însă am în 
suflet şi eu, şi cred că toţi participanţii au, momentul acela 
al revederii acestei mari familii. Momentul despărţirii ne-a 
găsit savurând ultimele clipe împreună iar când fiecare ţară 
a părăsit hotelul toţi încercam să mai rămânem puţin cu 
dragii noştri prieteni iar lacrimile nu se puteau opri.
 Acest proiect m-a schimbat mult în bine, mi-a dat 
multe idei în privinţa viitorului şi am dobândit multe 
cunoştinţe în legătură cu educaţia non-formală dar şi 
despre ţările participante şi subiectul proiectului.
 Această perioadă de implementare a fost mult 
peste aşteptările mele din toate punctele de vedere iar 
amintirile îmi vor rămâne întotdeauna în suflet alături de 
persoanele pe care le-am cunoscut.

Silviu Troscot
participant YOU ONLY LIVE ONCE, Izmir, Turcia

Profil de voluntar

lucrat mult şi eficient pe baza acestei teme alături de 
participanţii din ţară prietenă cu care ne-am înţeles foarte 
bine.
         Am mai urcat o cărămidă pe treapta construirii unei 
societăţi mai sănătoase acum şi în viitor. Dacă lucrezi din 
suflet cu siguranţă poţi realiza ceea ce ţi-ai propus ba chiar 
mai mult. Important este să îţi doreşti cu adevărat, să ai 
încredere în tine şi în propriile forţe.
         Pentru a sfârşi aceste rânduri pe care le-am scris cu 
emoţie şi interes, aş mai avea ceva de adăugat.. TOTUL 
ESTE SIMPLU ATUNCI CÂND ÎŢI DOREŞTI CU 
ADEVĂRAT! Dania
mă înscriu în primul meu proiect de voluntariat, TEC. 
Acesta a fost organizat de Centrul de tineret Fortes şi s-a 
desfăşurat în perioada 26 iulie-4 august 2013. Am avut 
ocazia să întâlnesc oameni din alte 5 ţări (Bulgaria, Croaţia, 
Turcia, Letonia şi Spania), foarte sociabili şi dornici să 
lucreze în echipă. 
 În acest proiect am învăţat foarte multe lucruri 
interesante despre tradiţiile ţărilor lor, în special despre 
latura gastronomică a acestora şi totodată am avut ocazia să 
gust reţete făcute chiar de ei în timpul workshop-urilor din 
fiecare seară. În decursul celor 10 zile am legat prietenii 
strânse cu membrii proiectului şi ţinem legătura aproape 
săptămânal; astfel pot spune că proiectul nu s-a încheiat 
încă.
 Atmosferă plăcută şi primitoare din cadrul 
proiectului şi oamenii minunaţi care te întâmpină cu braţele 
deschise sunt un motiv pentru care te întorci cu drag să 
aplici pentru noi experienţe. De aceea vă sfătuiesc şi pe voi 
cu toată încrederea să vă înscrieţi şi să fiţi voluntari în 
timpul liber. Tot ceea ce veţi face va fi doar pentru 
dezvoltarea voastră! Alex
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E rece...
Totu-n jurul meu e 
rece,
Nimic nu mai e viu;
Totul e pustiu.
Totul e rece.

Soarele apune,
Nu mai am ce spune;
E rece afară,
Chiar dacă e vară.

În suflet o răcoare,
Vrea să mă doboare;
Mă uit la soare;
Dar nu apare.

Mă uit la stele -
Şi aş vrea să fiu ca ele
Dar eu sunt rece -
Şi noaptea – trece.

Elenna Sht
ASCE-PP

“Judeţul Slam Râmnic,
Un colţ de Tara Românească”
O carte ajunsă la ediţia a V-A, Valeriu Nicolescu, 2013

Florin Ceparu

 “Pagini de istorie culturală” este denumirea 
primului capitol care, aşa cum sugerează titlul, este o 
cronică a evenimentelor culturale din fostul judeţ 
Râmnicu Sărat şi detaliază întreaga paletă de activităţi 
într-un domeniu sensibil în care au activat şi s-au 
remarcat oameni de talent, dornici să contribuie la 
înnobilarea sufletească a semenilor, prin o serie de 
publicaţii, prin muzică şi teatru, prin muzeu şi 
biblioteci, prin căminele culturale înfiinţate peste tot 
acolo unde aceeaşi învăţători, preoţi şi gospodari 
fruntaşi au organizat asemenea aşezăminte. Şi nu 
numai, după cum se va vedea. (în prezenta carte)
 Cel de-al doilea capitol are ca obiect eforturile 
administraţiei de a rezolva o serie de probleme 
edilitar-gospodăreşti ce ţineau de alimentarea cu apă, 
iluminat, sistematizare, canalizare, piaţa şi abatorul, 
străzile oraşului.
Următorul capitol se referă la asistenţa sanitară, cu 
detalii privind activitatea Serviciilor sanitare judeţean 
şi orăşenesc, Serviciul Sanitar-Veterinar şi Institutul 
de Igienă Publică, Spitalele Judeţean şi Bagdat, 
instituţiile de asistenţă socială, farmacii şi staţiuni 
balneare.
 Urmează alte câteva capitol despre: sport, 
etnografie şi folclor şi, în final, o serie de consideraţii 
despre municipiul Râmnicu Sărat în secolele 
XX-XXI.
 Pentru fiecare dintre acestea există anexe, cât 
şi ilustraţii semnificative care întregesc şi susţin 
lucrarea”
 Aceasta este prefaţa cu care autorul, Valeriu 
Nicolescu, vine în întâmpinarea cititorului, stârnind 
interesul, atenţia şi aprecierea încă înainte de a intra în 
actul lecturii. Conţinând fotografii din colecţiile 
autorului, a Muzeului Judeţean Buzău, Muzeului 
Municipal Râmnicu Sărat, ale domnului profesor 
Răzvan Chirac precum şi din colecţiile C. Atanasiu şi 
P. Nicolescu şi avându-l ca lector al cărţii pe 
Directorul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, dl. 
Marius Neculae, editarea cărţii a fost posibilă urmare 
a unei finanţări acordate de către Consiliul Local al 
Mun. Râmnicu Sărat, prin intermediul Asociaţiei de 

Tineret Onix, astfel încât tradiţia oraşului nu se pierde, 
ea fiind menţionată, în mod atent şi minuţios.
 Lansarea cărţii a fost realizată în sala de 
consiliu a Mun. Râmnicu Sărat, într-un eveniment 
derulat cu ocazia zilelor Municipiului, într-un cadru 
festiv în care printre altele a fost menţionată 
promisiunea unui nou număr, pentru anul viitor în 
care va fi acordată o atenţie specială, de această dată, 
în mod extraordinar, personalităţilor marcante din 
istoria veche şi cea recentă a Râmnicului, care să 
consemneze modul în care trecerea anilor nu a rămas 
neobservată chiar şi în această mică urbe, plină, de 
altfel, de cultură şi oameni de seamă.
 Fotografii de la evenimentul de lansare sunt 
încărcate pe site-ul A.T. ONIX la următoarea adresă: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7185423
74829228.1073741837.157345220948949&type=3 

Plouă,
Afară plouă,
Totul e pustiu.
E ora nouă
Şi tot scriu.

Geamul e rece,
La fel e şi afară.
Nimeni nu trece,
Plouă ... şi e vară.

Afară plouă,
E ora două.
Totul e pustiu,
Eu stau şi scriu.

Telefonu-mi sună,
Cine? Ce-o mai vrea să-mi 
spună?
E noapte. Nu răspund
Mâine, poate 
să-mă-sune-oricând.

Şi mai tare plouă-afară,
Plouă, plouă fiindcă-i vară.
Dar mai bine-era aseară.
Era o noapte caldă de vară.

Elenna Sht
ASCE-PP

D’ale voluntarilor...


