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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

 Dacă la termenul anterior numărul proiectelor �nanțate de Comisia Europeană prin Programul 
“Tineret în Acțiune” a fost de șapte, termenul acesta a readus în prim plan mediul ONG-is râmnicean prin 
alte noi șase proiecte care în perioada următoare vor � supuse procesului de contractare după răspunsul 
Agenției Naționale pentru Programe Comunitare din data de 18 aprilie.
 Conform grilei de �nanțări a�șate pe situl www.tinact.ro, Asociația de Tineret Onix (2 proiecte), 
ATCE “Speranța Râmniceană” (1), Federația FORTES (1), Primăria Podgoria (1) și organizația “Unity în Values” 
(1) vor avea ocazia de a aduce în atenția tinerilor din liceele râmnicene proiecte cu o tematică și structură 
diversi�cată, pornind de la promovarea mersului pe bicicletă și a valorilor culturale râmnicene, lupta anti 
discriminare și identi�carea de oportunități antreprenoriale ori de lucru pentru tinerii din grupul ce va � 
selectat, dezvoltarea spiritului apartenenței la valorile Râmnicului prin abordarea prezentului și trecutului 
urbei precum și implicarea tinerilor în arta culinară, prin derularea unui proces experienţial ce îi va pune pe 
tineri în ipostaza de a găti mâncăruri tradiționale românești.
 

 “Youth trotter – jurnal pe bicicletă”, 
proiect derulat în cadrul acțiunii 1.2. Inițiative ale 
tinerilor de către A.T. Onix, ce îşi va derula 
principalele activități în perioadă mai – octombrie 
2013. Grupul țintă aferent proiectului va � compus 
din 12 tineri, activităţile propuse vizând promovarea 
mersului pe bicicletă, crearea unui Club al 
bicicliştilor, crearea unei broşuri de promovare 
turistică a municipiului şi localităţilor învecinate. 
 “Energy management”, proiect �nanțat al 
A.T. Onix, în cadrul acțiunii 1.1. Schimb de tineri, ce 
se va derula în perioada 16 – 24 septembrie în 
Râmnicu Sărat cu participarea promotorilor 
provenind din: Italia, Bulgaria, Turcia, Slovenia, 
Lituania şi România. Scopul proiectului este 
reprezentat de promovarea alternativelor de 
producere a energiei regenerabile și realizarea unui 
schimb de idei și experiențe privitoare la modul în 
care sistemul energiei alternative funcționează în 
�ecare din cele 5 state partenere. Pentru acest 
proiect, grupul ce va reprezenta România va � 
alcătuit din 5 tineri și un lider de grup.
 “ViceVersa”, proiect ce se va derula în 
cadrul acţiunii 1.1. Schimb de tineri, de către ATCE 
“Speranţa Râmniceană”, constând într-un schimb 
itinerant de tineri în perioada 25 iunie – 07 iulie, 
între România şi Turcia, în cadrul căruia 20 de tineri 
din Râmnicu Sărat, România şi Istanbul, Turcia (10 şi 
10) vor avea ocazia de a discuta şi concluziona 
asupra principalelor probleme de includere, 
antreprenoriat, cu care aceştia se confruntă în cele 

În continuare vă prezentăm structura celor șase proiecte, după cum urmează:
două state, pe fondul instabilităţii cu care Uniunea 
Europeană se confruntă în perioada actuală. În acest 
sens vor � utilizate workshop-uri ce vor avea ca 
obiectiv dezvoltarea abilităţilor de management al 
proiectului, al participării active şi dezvoltării de noi 
competenţe care să le ofere şansa unei mă bune 
conştientizări asupra principalelor oportunităţi de 
dezvoltare personală şi de grup.
 „Tastes like European Culture”, reprezintă 
un schimb de tineri pe care Federaţia FORTES îl va 
derula în perioada 26 iulie – 04 august în Mun. 
Râmnicu Sărat cu participarea a 36 de tineri 
provenind din 6 state ale Uniunii Europene: 
România (5 tineri + 1 lider de grup), Spania, Turcia, 
Letonia, Bulgaria, Croaţia. Principala dimensiune a 
proiectului este aceea de cunoaştere a culturalităţii 
�ecărui stat în parte prin intermediul identi�cării şi 
valori�cării în practică a principalelor mâncăruri 
tradiţionale, ca mijloc de învăţare interculturală. 
Obiectivele strategice ale acestui proiect sunt 
reprezentate de: dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale ale participanţilor, promovarea 
dialogului intercultural, creşterea nivelului de 
conştientizare a tinerilor asupra importanţei 
respectării diversităţii în Europa.
 “RUReality”, proiect obținut de Primăria 
Podgoria în cadrul acțiunii 1.1. Schimb de tineri, ce 
se va derula între 02 – 10 septembrie 2013 în 
Râmnicu Sărat, alături de promotori provenind din: 
Turcia, Slovenia, Lituania, Bulgaria și Italia. Grupul 
din România va � compus din 4 tineri plus un lider 

Șase noi proiecte câştigate la termenul 1 februarie
Destinate tinerilor voluntari râmniceni!
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de grup. Scopul proiectului este acela de promovare a unor atitudini bazate pe ne discriminare, promovare 
a valorilor mediului rural precum și identi�carea de oportunități de manifestare și angajare a tinerilor în 
domeniile: cultură, educație, sport, artă.
  „Psihoart Gallery „ o iniţiativă a tinerilor ce va � derulată începând cu lunile iunie, iulie, în Râmnicu 
Sărat, România, proiectul reprezentând o iniţiativă a tinerilor câştigată în cadrul acţiunii 1.2., aparţinând 
„Unity în Values Interconfessional Association”. Acesta reprezintă cel de-al doilea proiect câştigat de 
prezenta organizaţie în cadrul Programului „Tineret în Acţiune” de către prezenta organizaţie râmniceană 
care de această dată îşi asumă perspectiva abordării relaţiei dintre partea psihologică a omului şi artă.

 Pentru toate cele 7 proiecte mai sus menţionate au fost/vor � lansate apeluri de participare în 
cadrul paginilor online: www.at.onix.sperantaramniceana.ro, www.atcesr.ro, www.atcesr.wordpress.com, 
�ind aşteptaţi să se alăture proiectelor tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 25 de ani atât din Râmnicu Sărat 
cât şi localităţile învecinate, precum şi lideri de grup, fără limită de vârstă, conform apelurilor.
 Pentru participarea în �ecare din proiecte atât tinerii cât şi liderii vor primi Certi�cate Youthpass, ca 
modalitate de recunoaştere a competenţelor dobândite şi a implicării efective în activităţile proiectelor.

Şi, nu uitaţi: „Un tânăr implicat este un tânăr bogat

” Vă aşteptam să vă alăturaţi!
Florin Ceparu

 Fluxul continuu al proiectelor derulate de către Asociaţia de Tineret ONIX, aduce de �ecare dată 
posibilitatea continuării implicării în voluntariat a tinerilor râmniceni, nu de puţine ori rezultatele acestora 
�ind unele deosebite. 
 Proiectul “Edu Performing” derulat între 11 – 19 aprilie cu participarea a 24 de tineri din opt state 
europene a produs o serie de şapte metode de educaţie non – formală care astăzi se regăsesc în 
portofoliul de metode atât al Organizaţiilor de tineret în Râmnicu Sărat cât şi al instituţiilor şcolare din 
localitate ce au ştiut a valori�ca metodele create prin repetarea utilizării lor în scopul îmbunătăţirii 
procesului educaţional. Este cazul Şcolii Gimnaziale nr.2, acolo unde urmare a vizitei de lucru derulată în 
timpul proiectului Asistent Managerul, Dna. Arabenna Neculăiasa, în acelaşi timp profesor în cadrul 
aceleiaşi şcoli utilizează metode precum: Happy end (sfârşit fericit), Circle of trust (cercul de încredere), 
Picture method (metoda utilizării fotogra�ei) în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare ale elevilor şi a 
deschiderii imaginaţiei tinerilor şi a implicării în scopul îmbunătăţirii propriilor rezultate. 
 Aceeaşi situaţie este înregistrată şi în cadrul Liceului Teoretic “Ştefan cel Mare”, acolo unde 
Directorul instituţiei, Dl. Neculăiasa Vasile, un adevărat Lucrător de Tineret pentru noua generaţie 
utilizează în procesul de învăţare metode precum: Truth or lie Method (Adevăr sau Minciună), Reality 
check Method (Veri�carea realităţii), adaptând în acest fel cerinţele de învăţare continuă la metode de 
educaţie non – formale moderne rezultate din implicarea voluntară a tinerilor. 
 În acelaşi timp, organizaţia noastră prin proiectele pe care le derulăm în prezent, cât şi alte 
organizaţii, aşa cum este cazul Federaţiei FORTES, au preluat deja metodele, utilizându-le în scopul 
atingerii obiectivelor de învăţare non – formală, rezultatele metodelor �ind de �ecare dată un produs al 
bagajului de cunoştinţe al tinerilor, al implicării lor prin creativitate, imaginaţie şi diversitate.

EDUMETODELE EDU PERFORMING
AU CONTINUITATE ÎN ŞCOLI ŞI LICEE!

Florin Ceparu

COMUNICAT DE LANSARE

youth mobility în the EU
Vice versa

Volodea Mateevici
Președinte ATCE Speranța Râmniceană

               Asociația de Tineret Cultură și Educație” Speranța Râmniceană”, ATCE – SR, va desfăşura în perioada 
25 iunie – 7 iulie 2013, (25 iunie – 1 iulie 2013 în Istanbul – Turcia şi 2 – 7 iulie 2013 la Râmnicu Sărat – 
România), activităţile aferente proiectului Vice versa – youth mobility în the EU, la care vor participa 20 de 
tineri, însoţiţi de patru lideri de grup, din România și Turcia. Proiectul este susţinut �nanciar de către 
Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune (TiA), acţiunea 1.1, Schimburi de tineri, cu suma de 
13,248.66 euro.

 SCOP:  Ne propunem să promovăm participarea activă a tinerilor în contextul noilor facilități de 
mobilitate și antreprenoriat, pentru dezvoltarea unei societăți europene inclusive.
 O1. Creșterea nivelului de informare a 24 de participanți din România și Turcia, ce provin din medii 
diferite, privind oportunitățile de participare activă la dezvoltarea societății europene pe perioada derulării 
activităților schimbului bilateral itinerant de tineri din Istanbul şi Râmnicu Sărat.
 O2. Creșterea gradului de conştientizare a celor 24 de participanți din România și Turcia, ce provin 
din medii diferite, privind oportunitățile de antreprenoriat în spațiul Uniunii Europene, pe perioada 
implementării activităților schimbului bilateral itinerant de tineri din Istanbul și Râmnicu Sărat.
 O3. Dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat a celor 24 de participanți din România și 
Turcia, ce provin din medii diferite, prin metode și instrumente de educație non-formală, pe perioada 
implementării activităților schimbului bilateral itinerant de tineri de la Istanbul și Râmnicu Sărat.
 O4. Înţelegerea diversității culturale de către un grup de 24 de tineri din România și Turcia, prin 
metode și instrumente non formale de stimulare a dialogului intercultural, pe perioada implementării 
activităților schimbului bilateral itinerant de tineri de la Istanbul şi Râmnicu Sărat.
Activităţile  folosite pentru atingerea obiectivelor, vor � de tipul celor folosite în educaţia non-formală, 
axate pe implicarea tuturor participanţilor: cafenea publică, workshop, prezentări interactive, debri�ng, 
vizite culturale, caravana mobilității, etc.

 Parteneri:
ROMÂNIA – Asociația de Tineret Cultură și Educație” Speranța Râmniceană”
TURCIA – World Youth Union and Cooperation Association

Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la o�ce@atcesr.ro sau prin persoanele de contact:
Mateevici Volodea – președinte, ţel. 0763246068
Strâmbei Daniela – vicepreședinte (manager de proiect), ţel. 0765353614

 Acest proiect este �nanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în 
Acțiune. Această comunicare re�ectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate � făcută 
responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.
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 Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie şi Sport 
(F.O.R.T.E.S.) va desfăşura în perioada 26 iulie – 4 august 2013, la Râmnicu 
Sărat, activităţile aferente proiectului Tastes Like European Culture (TEC), la 
care vor participa 30 de tineri, însoţiţi de şase lideri de grup, din România, 
Turcia, Spania, Croaţia, Bulgaria şi Letonia. Proiectul este susţinut financiar 
de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune (TiA), 
acţiunea 1.1, Schimburi de tineri, cu suma de 22,130.18 euro.
 Pornind de la cauze ca: globalizarea a ceea ce mâncam, slaba 
promovare prin intermediul formal a tradiţiilor gastronomice, necunoaşterea 
de către tineri a oportunităţilor de antreprenoriat în domeniul dezvoltării unor 
afaceri bazate pe tradiţiile culinare, proiectul nostru îşi propune următoarele 
obiective:
 O1. Creşterea nivelului de informare a celor 36 de participanţi din 
România, Bulgaria, Spania, Letonia, Turcia şi Croaţia asupra specificului 
cultural culinar al promotorilor, pe perioada celor 10 zile de activităţi de la 
Râmnicu Sărat.
 O2. Conştientizarea diversităţii culturale de către cei 36 de 
participanţi din România, Bulgaria, Spania, Letonia, Turcia şi Croaţia, prin 
prisma mediului în care aceasta s-a dezvoltat în timp şi spaţiu, utilizându-se 
metode şi instrumente de educaţie non-formală, pe perioada implementării 
activităţilor schimbului multicultural de la Râmnicu Sărat.
 O3. Dezvoltarea dialogului intercultural între cei 36 de participanţi 
din România, Bulgaria, Spania, Letonia, Turcia şi Croaţia prin participarea 
activă la implementarea celor 10 zile de activităţi de la Râmnicu Sărat.
 O4. Dezvoltarea spiritului antreprenorial în domeniul gastronomic a 
celor 36 de participanţi din România, Bulgaria, Spania, Letonia, Turcia şi 
Croaţia, pe perioada implementării schimbului multicultural de tineri de la 
Râmnicu Sărat.
 O5. Stimularea mobilităţii în plan european cu ajutorul celor 36 de 
participanţi din România, Bulgaria, Spania, Letonia, Turcia şi Croaţia, pentru 
asimilarea forţei de muncă tânără şi reducerea ratei şomajului, prin 
participarea activă la implementarea activităţilor schimbului multicultural de 
tineri de la Râmnicu Sărat.
 De menţionat este faptul că acest proiect are ca prioritate implicarea 
tinerilor cu posibilităţi reduse.
 Activităţile folosite pentru atingerea obiectivelor, vor fi de tipul 
celor utilizate în educaţia non-formală, axate pe implicarea tuturor 
participanţilor: debate, cafenea publică, workshop, prezentări interactive, 
Open Space Tehnology.
 Parteneri: Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie 
şi Sport (România), European Youth Society Association (Turcia), European 
Crossroads (Spania), Raplection (Croaţia), Girls Leading Our World 
Association (Bulgaria), Dobele Youth council (Letonia).
 Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la 
office@atcesr.ro sau prin persoanele de contact:
Mateevici Volodea – președinte, 
Neculae Marius – vicepreşedinte (manager de proiect),
Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin 
Programul Tineret în Acțiune. Această comunicare reflectă doar vederile 
autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru 
utilizarea informației pe care o conține.

Comunicat de presă de lansare a proiectelor

ulture

astes Like
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 Tastes Like European Culture (TEC)  Asociaţia de Tineret Onix va desfășura în 
perioada 01 mai 2013 – 01 februarie 2014 în 
localitatea Râmnicu Sărat și în localitățile 
învecinate, o inițiativă la care vor lua parte 12 tineri. 
Proiectul, denumit “Youth Trotter – jurnal pe 
bicicletă” a fost aprobat de către ANPCDEFP la 
termenul 1 februarie 2013 pe Acțiunea 1.2., cu suma 
de 4.950 Euro.
 Scopul proiectului este acela de promovare 
a sportului pe bicicletă în rândul tinerilor din grupul 
țintă precum și în cadrul comunităților locale, 
precum și de promovare a patrimoniului cultural și 
spiritual specific zonei Râmnicu-Sărat prin activități 
tematice ce vor viza identificarea celor mai relevante 
obiective generatoare de istorie, cultură, interes.
 Obiectivele proiectului sunt: 
   Creşterea gradului de conştientizare a celor 12 
tineri din grupul ţintă asupra importanţei promovării 
valorilor mediului rural precum şi a sportului în aer 
liber, pe bicicletă, prin activităţi derulate în Râmnicu 
Sărat şi localităţile învecinate.
    Creşterea gradului de implicare a celor 12 tineri 
din grupul ţintă în activităţi de promovare a mediului 
rural, a obiectivelor culturale specifice acestui 
spaţiu.
    Creşterea gradului de implicare a celor 12 tineri 
din grupul ţintă în activităţi de promovare, online, 
presa scrisă, audio – video, reviste, a mediului rural 
prin utilizarea abilităţilor media ale participanţilor.
     Dezvoltarea competenţelor non–formale ale celor 
12 tineri din grupul ţintă, prin utilizarea de metode şi 
mijloace de educaţie non – formală, susţinute de 
principii general recunoscute la nivel european, 
precum: egalitate, toleranţă, incluziune, respect 
reciproc, cetăţenie activă, coeziune, în Râmnicu 
Sărat şi localităţile învecinate.

 Activitățile ce vor fi desfășurate vor fi:
 Trasee pe bicicletă în cinci locații diferite 
din afara Mun. Râmnicu-Sărat
 Realizarea unor jurnale de călătorie cu 
consemnările realizate 
 Crearea unei broşuri de promovare a zonei
 Crearea Clubului Bicicliştilor Onix
 Întâlniri de lucru şi cu formatori media şi 
jurnalism
 Crearea unei strategii a Clubului 
Bicicliştilor Onix
 Realizarea unei şedinţe de lucru cu 
reprezentanţii administraţiei locale
 Finalul proiectului va aduce pentru fiecare 
din cei 12 participanți primirea unui Youthpass ce va 
sta dovada dobândirii de competențe și noi 
perspective personale și de grup.

Florin Ceparu
Volodea Mateevici

Președinte F.O.R.T.E.S.

Asociaţia de Tineret Onix va desfășura în perioada 05 mai 2013 – 05 martie 2014 (16 – 24 
septembrie perioada schimbului de tineri) în localitatea Predeal, un schimb de tineri multicultural la 
care vor lua parte 30 de participanți din România, Lituania, Slovenia, Bulgaria, Turcia și Italia. 
Proiectul, denumit “Energy Management” a fost aprobat de către ANPCDEFP la termenul 1 
februarie 2013 pe Acțiunea 1.1., cu suma de 15,391.04 Euro. 

Aferent proiectului, finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, în perioada 
23 – 25 august 2013, va avea loc Vizita de Planificare în Avans, găzduită în Râmnicu-Sărat, 
întâlnirea liderilor celor patru grupuri având ca scop discutarea și stabilirea cadrului metodologic, 
practic și financiar ce va fi aplicat schimbului. 

Scopul proiectului este acela de promovare a mediului înconjurător precum și a mijloacelor de 
energie regenerabilă aplicabile spațiului Uniunii Europene, alături de producerea unei conștientizări 
într-un cadru intercultural asupra importanței tuturor acestor valori.

Obiectivele proiectului sunt: creșterea nivelului de conștientizare a tinerilor asupra importanței 
conservării mediului înconjurător în relație cu impactul produs asupra omului, dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale ale tinerilor în scopul creării de noi oportunități de valorificare ale 
resurselor energiei regenerabile, dezvoltarea comunicării interculturale prin utilizarea de metode de 
educație non – formală prin promovarea toleranței, solidarității, egalității, libertății și coeziunii.

Activitățile ce vor fi desfășurate vor viza implementarea tematicii proiectului ce va urmări abordarea 
sub aspect antreprenorial a principalelor modalități de conservare și promovare a mediului 
înconjurător pe fondul valorificării resurselor de energie regenerabilă. Specific vorbind, participanții 
vor lua parte la următoarele activități de educație non – formală: prezentări, workshopuri, 
photovoice, quiz-uri, open space, teambuilding-uri, conferință de presă, vizite tematice și culturale, 
plantare de copaci, cafenea publică, întâlnire cu autoritățile, crearea de structuri de continuare a 
activității în voluntariat și a unei platforme de promovare online.

Finalul proiectului va aduce pentru fiecare din cei 30 de participanți primirea unui Youthpass ce va 
fi dovada dobândirii de competențe și noi perspective personale și de grup.

Comunicat de presă
de lansare a proiectului

Florin Ceparu
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 În perioada 22 mai - 04 iunie 2013, 
localitatea Puente Genil din regiunea 
Andalusia din Spania şi Râmnicu Sărat, 
România, vor fi gazdele proiectului 
EUROPEAN UNION REPUBLIC AND 
MONARCHY, derulat cu sprijinul financiar al 
Comisiei Europene prin Programul Tineret în 
Acţiune, Acţiunea 1.3. Democraţie 
participativă.
 Organizatorii acestui proiect sunt 
Federaţia FORTES în calitate de beneficiar 
direct şi Primăria Mun. Râmnicu Sărat, din 
partea României şi pe de altă parte 
Municipalitatea din Puente Genil, Spania, 
alături de una din organizaţiile locale de 
tineret.
 Aferent proiectului mai sus menţionat, 
după o lungă perioadă de transmitere a 
formularelor de aplicare, astăzi, 13 mai 2013, 
Comisia de evaluare a aplicaţiilor depuse, a 
finalizat procesul de selecţie atât pentru 
alcătuirea grupului de 12 participanţi cât şi a 
celor 5 persoane ce vor alcătui staff-ul cu 
care grupul din România va merge în 
întâmpinarea procesului de implementare. În 
acest sens, în urma selecţiei, rezultatele sunt 
următoarele:

PARTICIPANŢI:

Chiriac Corina
Milea Ruxandra
Constantinescu Maria Alexandra
Neculăiasa Anca Francesca
Șimon Ştefania
Herghelegiu Cristiana
Toma Valentin Ştefan
Ioniţă Claudiu
Stan Daniel
Asanache Alexandru
Marin Alexandru
Toma Raluca

Staff: 
Ceparu Florin - Echipa de organizare
Volodea Mateevici - Echipa de organizare
Andreiu Silviu – Echipa de organizare
Neculăiasa Vasilică – Facilitator
Olteanu Liviu – Formator
Proiectul va demară în data de 22 Mai în 
localitatea Puente Genil, locul de derulare al 
activităţilor fiind chiar sediul Primăriei locale. 
În data de 28 mai grupul comun de 24 de 
tineri va ajunge în Râmnicu Sărat urmând să 
deruleze şi ultima parte a agendei de 
activităţi stabilită.

Final de selecţie în proiectul

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune.
Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi facută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi facută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

VIZIBILITATE

 Tinerii din Râmnicu Sărat – România, 
reprezentând Federația FORTES și Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat și Puente Genil – 
Spania reprezentând Delegacion de Juventud 
Ayuntamiento de Puente Genil și Mesa Local de la 
Juventud Puente Genil au desfașurat o intensă 
campanie de vizibilitate și promovare a 
proiectului ”European Union Republic and 
Monarchy”, finanțat de Comisia Europeană și a 
programului Tineret în Acțiune. 
 Aceasta campanie, începută în luna ianuarie 
2013 a continuat conform programarii și în luna 
mai, inclusiv în timpul desfășurării activităților din 
Spania. În campaniile stradale tinerii din Râmnicu 
Sărat, dar și cei din Puente Genil au distribuit 
materiale de diseminare (flyere, stikere, pliante, 
afișe) și au discutat cu cetățenii asupra tematicii 
proiectului, republică și monarhie, a avantajelor și 
dezavantajelor celor două forme de guvernământ.

Ștefania Șimon



Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 201310 Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013 11
 În perioada 22 mai - 4 iunie 2013, localitatea Puente Genil din Córdoba, Spania şi 
Râmnicu Sărat, România, au fost gazdele proiectului EUROPEAN UNION REPUBLIC AND 
MONARCHY, derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Tineret în 
Acţiune, Acţiunea 1.3. Democraţie participativă.
 Între 22-28 mai, proiectul s-a susţinut în Spania, prima ţară gazdă, în localitatea Puente 
Genil, având ca ţintă abordarea celor două sisteme de guvernământ: republică (reprezentată 
de România) şi monarhie (reprezentată de Spania). În ceea ce mă priveşte, pentru mine a fost 
primul proiect european la care am participat până acum şi din care am rămas cu amintiri 
plăcute. Să vizitezi o ţară pur şi simplu nu e la fel ca atunci când eşti implicat într-un 
asemenea proiect de tineret. Asemenea ocazii aduc socializarea, comunicarea cu persoane 
cu care nu credeai că ajungi să te înţelegi atât de bine şi pe care le poţi considera 
inabordabile, acolo la mii de kilometri distanţă. Ai astfel şansa să îţi faci noi prieteni şi să te 
faci auzit, să nu rămâi în umbră. Călătoria într-o ţară îţi deschide o altă lume, dar apropierea 
de locuitorii acesteia reprezintă adevărata lume.
 Am început primele activităţi prin 
cunoaştere şi apropiere cât mai rapidă, un fel de 
acomodare necesară. Deşi păream temători şi 
reţinuţi unii faţă de alţii, exerciţiile de tip Energizer 
de pe parcursul zilei ne-au făcut să uităm de acest 
zid al diferenţei de mentalităţi, culturi, tradiţii. 
Activităţile de educaţie non-formală au fost 
diverse: workshopuri, cafenele publice, 
brainstorming-uri, jocuri de rol, seminarii de 
prezentare, team building, photovoice, etc. Era 
fascinant cum ne stabilisem nişte regului, iar 
fiecare putea să îşi spună cuvântul şi subiectul să 
fie discutat mai departe. Era fascinant cum 
gândeam toţi împreună, atât de diferit şi totuşi, 
într-un mod cât mai abordabil. Cea mai interesantă 
activitate mi s-a părut photovoice-ul, pentru că 
este incredibil cât de mult ne poate vorbi o poză şi 
în câte moduri poate fi înţeleasă. Jocurile de rol au 
avut ca temă momente importante din istoria 
omenirii, iar cafeneaua publică diversele probleme 
cu care se confruntă populaţia din cadrul unei 
republici, cât şi a unei monarhii.
 Un alt aspect important al acestor proiecte 
este exersarea capacităţilor lingvistice, iar felul în 
care eşti înţeles de către cei din jur reflectă şi 
încrederea pe care o ai în propria persoană. Au 
fost efectuate vizite de cercetare culturală în 
Puente Genil, o arhitectură andaluziană de o rară 
frumuseţe, dar şi în Cordoba şi Malaga, unde 
ne-am delectat cu specificul acestei ţări, a cărei 
locuitori ne-au primit cu căldură şi integritate. Nu 
am crezut până acum că asemenea proiecte pot 
unii oamenii care să dezbată aceleaşi idei şi să 
afirme sute de opinii sau incertitudini. În ziua de 
azi, este minunat să vezi că lumea se implică şi că 
îi pasă de viitor şi de propria patrie, iar ideile 
abordate rămân cu speranţa că vor ajunge mai 
departe. Herghelegiu Cristiana

Spania: destinaţie unică
 Spania este monarhie constituţională ereditară, cu parlament bicameral. Constituţia 
din 1078 pune accentul pe diversitatea lingvistică şi culturală, în cadrul unei Spanii unite. 
Ţara are 17 comunităţi autonome, ale căror autorităţi sunt alese prin vot direct, la nivel 
regional. În Catalonia, Tara Başcă şi Galicia limbile regionale au, de asemenea, statut oficial, 
alături de limba naţională, spaniolă, denumită şi castiliană.
 Spania, reprezintă tărâmul unde creşteau merele de aur ale lui Hercule, şi de 
asemenea tărâmul care era considerat raiul pe pământ de arabi. De asemenea, Spania era 
considerată de unii scriitori o arenă în care istoria se situa la graniţa între faptele eroice şi 
tragedia, când toreadorii sfidau moartea. Din toate timpurile Spania a rămas în ochii 
necunoscătorilor o ţară plină cu mistere.
 Frumuseţea unică şi aşezarea sa geografică privilegiată, între Europa şi Africa au 
făcut din această ţară încă din antichitate o răscruce, un punct de întâlnire între est şi vest. 
Diversitatea culturală, amestecul de civilizaţii care şi au găsit aici un loc ideal, au lăsat în 
urma lor o cultură originală unică, un experiment admirabil.
 În luna mai a anului 2013, împreună cu Fortes şi Primăria Râmnicu Sărat, am plecat 
către destinaţia mai sus amintită, în cadrul proiectului "European Union Republic and 
Monarchy", proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, mai 
exact în oraşul Puente Genil. Pentru mine a fost o experienţă inedită şi minunată în acelaşi 
timp, întrucât am cunoscut locuri şi oameni deosebiţi, am făcut schimb de experienţe cu 
tinerii spanioli implicaţi în proiect, mi-am dezvoltat abilităţile civice şi cele de implicare 
democrativ-participativă la viaţa comunităţii, am învăţat ce înseamnă republică şi monarhie 
în contextul actual al UE. Atât eu, cât şi colegii mei am rezonat perfect cu aceştia, atât în 
timpul dezbaterilor pe tema monarhiei, cât şi în afara acestora. Am vizitat însorita Malaga, 
care este un oraş portuar în Andaluzia, dominat de clădiri moderne, înalte şi monotone, 
îmbrăcate în combinaţia clasică de sticlă, oţel şi beton, fiind situat în sudul Spaniei, pe 
porţiunea coastei Mării Mediterane numită "Costa del sol". 
 Din această perspectivă, pentru mine, Spania înseamnă cultură, istorie, civilizaţie, 
culoare, soare şi multă veselie.

Ruxandra Milea
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Stan Daniel

 Proiectul EURAM (European Union 
Republic and Monarchy), finanţat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acţiune, 
acţiunea 1.3 - proiecte de democraţie 
participativă, a fost primul proiect în care am 
participat. Am fost în total 12 participanţi din 
România plus staff-ul alcătuit din 5 oameni.
 Temele proiectului au fost asemănări şi 
deosebiri dintre republică şi monarhie.
 În acest proiect au fost folosite mai multe 
tipuri de activităţi:
- Roleplay
- Public coffee
- Brainstorming
- Workshop
- Dezbatere
 În activităţile Roleplay, am fost împărţiţi în 
echipe şi am avut de făcut o piesă de teatru pe o 
anumită temă.
 În activităţile Public coffee există un 
număr de “mese”, iar fiecare masă are un lider. 
La aceste mese se discută pe un anumit 
subiect, iar după câteva minute, participanţii de 
la o masă trebuie să meargă la altă masă, până 
când trec pe la toate mesele. La sfârşit liderul 
trebuie să prezinte ideile care le-au avut 
participanţii. În acest proiect temele acestor 
activităţi au fost legate de Uniunea Europeană şi 
despre tineretul european.
 În activităţile brainstorming, ne spuneam 
opiniile despre anumite teme.
 Activităţile workshop sunt variate. De 
exemplu într-o activitate workshop am fost 
împărţiţi în echipe, iar fiecare echipă trebuie să 
creeze o ţară nouă, care avea steag, drepturi şi 
obligaţii, iar în alta am avut să facem 5 poze, iar 
acele poze să reprezinte o idee legată de 
republică sau monarhie, de asemenea tot 
împărţiţi pe grupe.
 Iar dezbaterile toată lumea ştie ce sunt. 
Eram împărţiţi în două echipe, una era guvernul, 
care susţinea o idee, iar cealaltă opoziţia, care 
era împotriva acelei idei. 
 Acesta a fost primul proiect în care am 
participat, şi aş vrea să particip şi în alte 
proiecte.

Florin Ceparu

 Imediat după selecţia participanţilor finalizată în data de 20 mai 2013, următorul pas al 
proiectului a fost acela al realizării unor prime întâlniri în cadrul grupului de participanţi selectat 
pentru a lua parte în toate cele trei etape ale procesului de implementare: pregătire, schimb de tineri, 
evaluare.
Aflaţi aşadar în etapa de pregătire şi cu mai puţin de o lună de zile până la începerea schimbului 
efectiv de tineri, cei 14 tineri din România la care s-au adăugat cei 2 lideri de grup, au demarat cu 
mare optimism o amplă campanie de vizibilitate şi promovare a proiectului, resursele utilizate în 
acest sens fiind atât mediul online cât şi acţiuni stradale şi în cadrul liceelor.
 Promovarea online s-a realizat în principal în cadrul paginilor personale de facebook ale 
participanţilor, precum şi în cadrul grupului de facebook creat în scopul proiectului ce poartă numele: 
“TRĂIEŞTE POEZIA PRIN TEATRU - TRUP”. Odată parte din acest spaţiu comun, nu a durat mult 
timp până la valorificarea creativităţii lor, ce a adus în prim plan aspiraţiile tinerilor, precum şi o serie 
impresionantă de creaţii şi impresii personale ce au reprezentat modalitatea tematică şi practica de 
comunicare şi transmitere a unor mesaje motivaţionale între tinerii râmniceni, parte ai acestui 
proiect.
 Continuând, cu activităţile acestei etape, echipa de proiect a derulat în ultima perioadă 
întâlniri repetate ce au avut ca obiectiv discutarea în principal a tuturor aspectelor ce ţin de 
organizarea metodologică şi practică a proiectului TRUP. Mai mult decât atât, urmare a concluziilor 
echipei de proiect, grupul ţinta a derulat la rândul său întâlniri de lucru în cadrul Centrului de Tineret 
FORTES, cu această ocazie fiind aduse la cunoştinţa participanţilor detaliile proiectului în mod 
amănunţit. 
 Mesele rotunde derulate au concluzionat în ceea ce priveşte o înţelegere mult mai bună a 
activităţilor din cadrul agendei de activităţi, o distribuire corectă a sarcinilor, precum şi stabilirea prin 
participare a unor reguli individuale şi de grup care mai departe să fie aplicabile proiectului TRUP, pe 
perioada schimbului de tineri. Finalul întâlnirilor au fost de fiecare dată marcate de derularea unor 
energizere şi jocuri de cunoaştere susţinute de către managerul de proiect, scopul fiind acela al 
obţinerii coeziunii de grup.
 În ceea ce priveşte vizibilitatea proiectului, Campania stradală a avut în vedere utilizarea de 
flyere, afişe, stikere, pliante, felicitări ce au fost distribuite tinerilor în zona centrală a oraşului în mod 
repetat precum şi în liceele râmnicene, mediul din care participanţii au fost selectaţi şi unde, în mod 
individual au făcut cunoscută imaginea proiectului TRUP.
 Un important moment al etapei de pregătire a proiectului a constat în realizarea de întâlniri 

 Aşa cum am promis, zilele acestea am 
reuşit să definitivăm selecţia pentru proiectul 
“Trăieşte poezia prin teatru – TRUP”, finanţat 
de Comisia Europeană prin Programul 
“Tineret în Acţiune”! Procesul de selecţie a 
avut în vederea analizarea celor 20 de 
formulare de aplicare, Comisia de evaluare 
alcătuită din: Ceparu Florin (Preşedinte AT 
Onix), Nicolae Bratu (Staff manager) şi 
Volodea Mateevici (Coordonator tehnic şi 
financiar) stabilind în final componenţa 
echipei de implementare a proiectului, după 
cum urmează:
 Participanţi:
1. Luca Doina
2. Chiriac Corina
3. Popescu Andreea Elena
4. Alina Prunică
5. Cocoş Cristina
6. Barbu Ana Maria
7. Matei Claudia
8. Gavrilă Aurelia
9. Constantinescu Maria – Leader
10. Beşliu Mihai – Leader
11. Stoica Marius
12. Sorescu Mario
13. Baciu Ionuţ
14. Coșerea Valentin
15. Tudor Alexandru
16. Matei Andrei
 Lista de rezerve:
Perju Lucian
Sfinteş Andrei
Gavrilă Mădălin
Pintilie Silviu
 Staff-ul proiectului:
- Constantinescu Maria – Manager de proiect
- Volodea Mateevici – Coordonator tehnic şi 
financiar
 În ajutorul proiectului nostru, vom 
avea plăcerea de a-i avea alături pe: Doamna 
Profesor Camelia Sava şi Domnul Profesor 
Bratu Nicolas – Lectori.
 Schimbul efectiv de tineri dintre 
România şi Rep. Moldova se va derula în 
perioada 9 – 17 iunie 2013 în Râmnicu Sărat, 
grupul ţintă al proiectului fiind alcătuit din 32 
de tineri, 16 din România şi 16 din Rep. 
Moldova.

alături de şefii claselor din cadrul C.N. Al. Vlahuţă şi 
L.T. Ştefan cel Mare, acolo unde, cu contribuţia 
domnilor directori Andrei Ştefan şi Neculăiasa 
Vasile, a fost posibilă o promovare de calitate care 
în prezent se concretizează printr-un număr în 
creştere de tineri interesaţi pentru a face parte din 
viaţa voluntariatului râmnicean.
 Etapa de pregătire a proiectului va continua 
şi în perioada următoare până la momentul 
schimbului efectiv de tineri, momentul de maximă 
atenţie fiind reprezentat de Vizită de Planificare 
Avans ce va avea loc în perioada 03 – 05 iunie 
2013. 

TRUP prin teatru
Traieste poezia

)Selectie
participanti



Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 201314 Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013 15

       Săptămâna Naţională a Voluntariatului a 
mobilizat organizaţiile râmnicene de tineret în 
întregul oraş. Asociaţia de Tineret Youth 
Xperience în colaborare cu Primăria Râmnicu 
Sărat, Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, 
Muzeul Municipal, Fortes, ATCE Speranța 
Râmniceană, AT. Onix, şcolile şi liceele din 
oraş, a deschis practic această săptămână a 
voluntariatului la Râmnicu Sărat, prin 
organizarea unui Flashmob în piaţeta din faţa 
Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu”.
 Pregătit pe parcursul unei întregi 
săptămâni, de către voluntarii organizaţiei, 
acest eveniment a avut un impact deosebit în 
comunitate, fiind efectuat la o oră de vârf, când 
foarte multă lume era prezentă în zona piaţetei. 
În cadrul acestei activităţi, tineri voluntari, elevi 
ai şcolilor şi liceelor din oraş împreună cu 
profesorii şi o echipă mixtă de lucrători de 
tineret au atras atenţia autorităţilor locale şi 
cetăţenilor din Râmnicu Sărat asupra faptului 
că implicarea activă este singura metodă către 
progres, fiind atins astfel un obiectiv principal al 
acestui eveniment şi anume promovarea 
participării civice a tinerilor.
 Cu siguranţă astfel de evenimente vor fi 
vizibile din ce în ce mai des la Râmnicu Sărat, 
un pol de acţiune al voluntariatului în România.

  În cadrul Săptămânii Naţionale a 
Voluntariatului, desfăşurată în perioada 13-19 
mai 2013, organizaţia râmniceană de voluntari, 
Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educaţie 
„Speranţa Râmniceană”, a organizat o serie de 
activităţi ce s-au încadrat în programul naţional 
desfăşurat cu această ocazie.
Organizaţia noastră în parteneriat cu IPJ Buzău, 
CPECA Buzău, Primăria Râmnicu Sărat, Poliţia 
Municipală şi Poliţia Locală Râmnicu Sărat, 
Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, Muzeul 
Municipal a desfăşurat acţiunea „Suntem 
informaţi – prevenim delicvenţa în mod activ şi 
conştient!”.
 Voluntari ai organizaţiei însoţiţi de dl. Mateevici 
Volodea, dl. Comisar şef Anghel Viorel şi dl. Pană 
Silviu au realizat scurte vizite de informare în 
Şcolile Gimnaziale nr. 1, 2 şi 6 pe linia prevenirii 
infracţiunilor de tâlhărie, a vătămărilor corporale, 
a lovirilor şi alte violenţe, precum şi pe linia 
prevenirii consumului şi traficului de droguri şi 
substanţe etnobotanice.
În acest mod s-a găsit o soluţie de a facilita 
colaborarea între diferiţi actori locali care pot 
soluţiona probleme locale prin acţiuni comune şi 
cu implicarea cetăţenilor.

 În perioada 13-19 mai 2013 a avut loc 
„Săptămâna Naţională a Voluntariatului” (SNV), 
un eveniment naţional anual menit să 
mobilizeze cât mai multe organizaţii şi voluntari 
pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru 
a atrage sprijinul comunităţii şi pentru a 
recunoaşte public activitatea voluntarilor. Şi de 
această dată Râmnicu Sărat a fost fruntaş la 
acţiuni, mai precis Centrul de Voluntariat Fortes 
care a programat marşuri de informare în cadrul 
cărora tineri voluntari au mers în centrul oraşului 
unde au distribuit flyere şi pliante referitoare la 
SNV, de asemenea au discutat cu cetăţenii 
promovând activităţile de voluntariat şi 
organizaţiile locale.
 În faţa Centrului Cultural Cultural Florica 
Cristoforeanu s-au realizat energizere şi joculeţe 
de socializare. Alături de Fortes în aceste acţiuni 
au fost implicaţi şi elevi ai Colegiului Naţional 
„Alexandru Vlahuţă”, Liceului Teoretic „Ştefan 
cel Mare”, elevi ai claselor a VIII-a din cadrul 
Şcolilor Gimnaziale nr. 1, 2, 5 şi 6. Sub egida 
„Voluntariatul merge mai departe!” acţiunile au 
continuat toată săptămâna.
 La finele săptămânii, în colaborare cu 
Muzeul Municipal s-a organizat „Noaptea 
Muzeelor”, în cadrul acestui eveniment a avut 
loc „Festivalul Lampioanelor” şi „Gala 
Voluntarilor Fortes”, o gală de recunoaştere şi 
motivaţie a voluntarilor care s-au implicat în 
acţiunile SNV coordonate de către asociaţiile 
râmnicene, voluntarii fiind răsplătiţi cu diplome. 
Toate evenimentele au avut ca scop crearea şi 
promovarea unei culturi a voluntariatului, dar şi 
dezvoltarea abilităţilor de viaţa independentă şi 
socio-profesională.

 Spania este monarhie constituţională ereditară, cu parlament bicameral. Constituţia 
din 1078 pune accentul pe diversitatea lingvistică şi culturală, în cadrul unei Spanii unite. 
Ţara are 17 comunităţi autonome, ale căror autorităţi sunt alese prin vot direct, la nivel 
regional. În Catalonia, Tara Başcă şi Galicia limbile regionale au, de asemenea, statut oficial, 
alături de limba naţională, spaniolă, denumită şi castiliană.
 Spania, reprezintă tărâmul unde creşteau merele de aur ale lui Hercule, şi de 
asemenea tărâmul care era considerat raiul pe pământ de arabi. De asemenea, Spania era 
considerată de unii scriitori o arenă în care istoria se situa la graniţa între faptele eroice şi 
tragedia, când toreadorii sfidau moartea. Din toate timpurile Spania a rămas în ochii 
necunoscătorilor o ţară plină cu mistere.
 Frumuseţea unică şi aşezarea sa geografică privilegiată, între Europa şi Africa au 
făcut din această ţară încă din antichitate o răscruce, un punct de întâlnire între est şi vest. 
Diversitatea culturală, amestecul de civilizaţii care şi au găsit aici un loc ideal, au lăsat în 
urma lor o cultură originală unică, un experiment admirabil.
 În luna mai a anului 2013, împreună cu Fortes şi Primăria Râmnicu Sărat, am plecat 
către destinaţia mai sus amintită, în cadrul proiectului "European Union Republic and 
Monarchy", proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, mai 
exact în oraşul Puente Genil. Pentru mine a fost o experienţă inedită şi minunată în acelaşi 
timp, întrucât am cunoscut locuri şi oameni deosebiţi, am făcut schimb de experienţe cu 
tinerii spanioli implicaţi în proiect, mi-am dezvoltat abilităţile civice şi cele de implicare 
democrativ-participativă la viaţa comunităţii, am învăţat ce înseamnă republică şi monarhie 
în contextul actual al UE. Atât eu, cât şi colegii mei am rezonat perfect cu aceştia, atât în 
timpul dezbaterilor pe tema monarhiei, cât şi în afara acestora. Am vizitat însorita Malaga, 
care este un oraş portuar în Andaluzia, dominat de clădiri moderne, înalte şi monotone, 
îmbrăcate în combinaţia clasică de sticlă, oţel şi beton, fiind situat în sudul Spaniei, pe 
porţiunea coastei Mării Mediterane numită "Costa del sol". 
 Din această perspectivă, pentru mine, Spania înseamnă cultură, istorie, civilizaţie, 
culoare, soare şi multă veselie.

Săptămâna Națională a Voluntariatului

Laura Holban 

ATCE Speranța Râmniceană 
previne
delicvenţa
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 Proiectul „Vice Versa - Youth mobility în the EU” este un 
proiect desfăşurat sub auspiciile Programului european Tineret în 
Acţiune şi a pornit de la diferenţa dintre mediile de provenienţă 
ale tinerilor, atât în cadrul Uniunii Europene în general, cât şi în 
România în particular, dar şi din dorinţa de conştientizare a 
facilităţilor de mobilitate şi antreprenoraiat oferită de Uniunea 
Europeană pentru cetăţeni. 
 Ca orice proiect TiA, finanţat de Comisia Europeană, „Vice 
Versa – youth mobility în the EU” a beneficiat de o vizibilitate şi o 
promovare complexă realizată prin metode diverse.
 În data de 10 mai 2013 a avut loc conferinţa de presă de 
lansare a proiectului şi comunicatul de presă lansat atât în presa 
scrisă cât şi în mediul online, pe grupul YIA_RO şi în Revista 
„Micul Jurnalist, apoi au urmat campanii de informare, distribuirea 
de pliante, flyere, stikere şi cărţi poştale, afişarea de postere cu 
scopul de a face cunoscut proiectul, programul şi finanţarea 
primită din partea Comisiei Europene, materiale ce poartă 
obligatoriu logourile programului şi mesajul „materialul reflectă 
punctul de vedere al autorului, Comisia Europeană nu este 
responsabilă de eventualele erori”.
 De asemenea, s-au derulat activităţi multiple în cadrul 
Săptămânii Europene a Tineretului (la finele lunii mai). În sala de 
şedinţe a Primăriei din Râmnicu Sărat şi într-o localitate stabilită 
de promotorul turc, au fost expuse roll-up-uri ale proiectelor 
trecute şi a fost organizată o acţiune denumită „Jurnal de 
călătorie – bibliotecă vie” în care tinerii voluntari şi-au diseminat 
experienţele dezvoltate în proiecte de tineret.
 Pe tot parcursul lunii mai s-au derulat campanii stradale de 
distribuire de materiale de vizibilitate şi anume: flyere, pliante, 
afişe, stikere, cărţi poştale şi insigne. Tinerii au fost echipaţi cu 
tricouri care au avut vizibile logourile programului TiA şi sigla 
ATCE Speranţa Râmniceană.
 Pentru o bună vizibilitate şi o socializare anti şi post 
schimb s-a realizat un grup pe facebook, pentru discuţii şi poze, 
articole/impresii legate de implementare. Totodată atât pe site, 
cât şi pe blog şi grupul de facebook s-a postat bannerul online al 
proiectului, pentru a maximiza vizibilitatea proiectului în mediul 
online.
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 Ideea proiectului "Tastes like European Culture" aparţine 
voluntarilor FORTES, care în urma implementării proiectelor 
anterioare finanţate de Comisia Europeană prin Programul Tineret în 
Acţiune, au considerat că serile interculturale duc către o cunoaştere 
a diversităţii culturale insuficientă, bucatele tradiţionale ar 
experimenta mai în profunzime specificul cultural culinar şi s-ar 
înţelege mai bine diversitatea culturală în substrat.
 Vizibilitatea şi promovarea proiectului şi a programului Tineret 
în Acţiune s-a realizat prin diferite acţiuni, precum: conferinţă de 
presă, comunicat de presă de lansare a proiectului, atât în presa 
scrisă, cât şi în mediul online, prin iniţierea de campanii de distribuire 
de materiale de promovare, discuţii cu cetăţenii, talk show TV, 
realizarea unui grup al proiectului pe facebook, postarea unui banner 
online pe site şi facebook şi activităţi specifice în Săptămâna 
Europeană a Tineretului, la sfârşitul lunii mai, constând în oferirea de 
bucate tradiţionale cetăţenilor din comunităţile promotorilor din 
România, Turcia, Spania, Croaţia, Bulgaria şi Letonia. De asemenea 
pentru a da o dimensiune cât mai amplă asupra proiectului şi 
Programului Tineret în Acţiune a existat o comunicare de calitate 
între cei şase promotori, acţiunile fiind sincronizate pentru un impact 
european.
 La sfârşitul lunii mai 2013, în cadrul SET, un grup de 10 tineri 
din Municipiul Râmnicu Sărat au colindat străzile oraşului, distribuind 
flyere şi prăjituri cetăţenilor, pentru o promovare şi un impact 
deosebit în comunitate a proiectul „Tastes like European Culture” – 
proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în 
Acţiune”. Totodată tinerii au socializat cu cetăţenii şi au transmis 
mesaje despre TiA şi proiect, scopul proiectului, obiective, activităţi 
ce se vor desfăşura, grup ţintă, promotori implicaţi şi faptul că 
proiectul beneficiază de finanţare comunitară.
 Scopul proiectului este dezvoltarea abilităţilor de promovare a 
bucătăriei tradiţionale specifice fiecăruia dintre statele partenere. 
Organizaţi în două grupe, înarmaţi cu aceste informaţii, dar şi cu 
materiale de vizibilitate şi platouri de prăjituri, tinerii au întâmpinat 
fiecare persoană, înmânându-le câte un pliant, de unde puteau afla 
mai multe detalii despre proiect, alături de o gustare.
 Reacţia persoanelor abordate i-a surprins pe mulţi dintre 
aceştia, fiind una pozitivă. Mai multe persoane, dintre cele pe care 
le-au întâlnit s-au arătat a fi interesate, acestea adresând întrebări 
legate de proiect fiind lămurite cu succes de către voluntari.

youth mobility în the EU
Vizibilitate

Vice versa

Toma Oana Rodica

„Jurnal de
călătorie” SI
 Proiectul european 
aparţinând Asociaţiei de 
Tineret, Cultură şi Educaţie” 
Speranţa Râmniceană” intitulat 
„Vice Versa – youth mobility în 
the EU”, finanţat de Comisia 
Europeană prin programul 
Tineret în Acţiune, este un 
proiect itinerant ce vizează 
participarea tinerilor care provin 
din medii diferite şi includerea 
acestora prin creşterea nivelului 
de informare şi implicare. 
Tematica proiectului este una 
de actualitate, cu privire la 
iniţiativa Comisiei Europene de 
susţinere a mobilităţii „Tineret în 
Mişcare” şi antreprenoriatului în 
rândul tinerilor.
 Proiectul a început la 
data de 10 mai 2013 printr-un 
comunicat de presă lansat atât 
în presa scrisă cât şi în mediul 
online, pe grupul YIA RO, site-ul 
www.atcesr.ro şi blogul 
www.atcesr.wordpress.com. 
 A urmat apoi o perioadă 
de pregătire în care cei doi 
promotori din România şi Turcia 
s-au implicat activ pentru 
realizarea materialelor de 
vizibilitate: afişe, flyere, pliante, 
cărţi poştale, banner online, 
asigurarea spaţiilor de activităţi 
şi dotarea acestora cu 
aparatura necesară.
 Activitatea de vizibilitate 
a fost una susţinută, pentru a 
atinge un impact comunitar cât 
mai mare, în promovarea 
proiectului şi Programului 
Tineret în Acţiune. S-au 
distribuit afişe, flyere, pliante, 
s-a realizat un grup pe 
facebook, s-a postat un banner 

online pe grupul facebook şi pe 
blogul asociaţiei, s-au postat 
impresii pe grupul de facebook.
La sfârşitul lunii mai, în cadrul 
săptămânii SET a avut loc o nouă 
acţiune de vizibilitate şi 
promovare a proiectului şi a 
programului Tineret în Acţiune, 
intitulată sugestiv „Jurnal de 
călătorie”, realizată în sala de 
şedinţe a Primăriei Rm. Sărat.
 Tinerii voluntari, participanţi 
în proiecte de tineret prin” Youth in 
Action” în diferite colţuri ale 
Europei, s-au organizat într-o 
bibliotecă vie, reprezentând ţara 
în care au fost (Italia, Germania, 
UK, Spania, Turcia, Letonia, 
Lituania, Bulgaria, Macedonia, 
Albania, Austria, etc) şi 
diseminând către cei prezenţi în 
sala din cunoştinţele acumulate 
despre culturile respective şi din 
propriile experienţe. În sală au fost 
prezenţi peste 100 de tineri din 
cadrul liceelor râmnicene, dar şi 
reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale, iar roll-up-urile din 
proiectele TiA au decorat sala.
 Totodată, în cadrul 
activităţii, s-au distribuit materiale 
de vizibilitate aferente proiectului 
Vice Versa, dar şi din celelalte 
proiecte Tineret în Acţiune, aflate 
în etapa de vizibilitate şi anume: 
TEC, Youth troter – jurnal pe 
bicicletă, Energy Management, 
Trăieşte poezia prin teatru. 
Totodată s-au distribuit şi 
materiale de diseminare a 
proiectelor EURAM şi SUN.
 
 Elena Denisa Mateevici

ulture

astes Like
uropean

Pleştiu Mihaela



Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 201318 Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013 19

 În perioada 19.04.2013-28.04.2013 şi-a desfăşurat activităţile proiectul „Solidarity and 
Understanding betwen Neighbours”. Pentru a-şi atinge ţinta şi obiectivele stabilite, dar şi pentru a 
obţine un impact sporit a fost nevoie de o campanie de diseminare a rezultatelor proiectului.  
 Diseminarea a început încă din timpul schimbului propriu-zis, când pe durata ”Carnavalului 
Diversităţii” participanţii au făcut prezentări despre activităţile desfăşurate până la momentul 
respectiv şi despre experienţele pe care ei le-au trăit în acest proiect, au împărţit publicului un număr 
de 30 de broşuri concepute de ei, o primă formă a broșurii, despre informaţiile şi metodele 
împărtăşite şi experimentate în cele 9 zile de activităţi.        
 După încheierea schimbului au existat alte acţiuni de diseminare, încă de la începutul lunii 
mai. În fiecare comunitate locală (este vorba de comunităţile tuturor celor 30 de participanţi din: 
Albania, Germania, Italia, Moldova, Turcia şi România) s-a organizat campanii de diseminare și s-au 
împărțit cărți postale realizate în perioada de tising. 
 Totodată s-au realizat expoziții foto, de către toți promotorii, cu materialele din activitatea de 
photovoice, în muzee, sedii sau Centre de Tineret. ATCE Speranța Râmniceană a organizat 
expoziția în Centrul de Tineret FORTES, pe o perioadă nedeterminată de timp, pentru realizarea 
unui follow-up sustenabil al proiectului SUN. 
 Activităţile locale de diseminare ale programului Tineret în Acţiune şi ale proiectului „SUN” vor 
continua şi în lunile următoare, mai precis pe perioada iunie 2013- ianuarie 2014: se vor publica 

 Dimineaţă neobişnuit de rece pentru luna mai. Gânduri. 
Speranţe. Plecăm din Rm. Sărat cu inima larg deschisă spre viitor. 
Ajungem pe tărâm englezesc după un drum foarte obositor. Mă 
avântam în cel de-al doilea proiect european cu dorinţa de a 
demonstra că la Râmnicul Sărat nonformalul este modalitatea de a 
învinge orice graniţă, fie ea şi în materie de comunicare. Mă 
întrebam, meditând la tema proiectului, ce poate să presupună 
incluziunea, atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de 
vedere practic.
              Pe măsură ce trenul înainta în inima Angliei, peisaje bucolice 
se perindau în ochii mei însetaţi de civilizaţie şi respect pentru 
mediu... Era limpede că mă aşteptam la o primire frumoasă şi la o 
organizare pe măsura aşteptărilor. Cazaţi la un colegiu pentru 
surdo-muţi, am luat contact cu spiritul organizatoric anglo-saxon. 
Totul a decurs conform planificării iar în seara sosirii am fost 
întâmpinaţi de Paul Oxbrough şi de Amy Stables, doi voluntari din 
partea Momentum. Curăţenia era la ea acasă iar camerele erau 
destul de confortabile.
            Încă din prima seară am înţeles ce înseamnă voluntariatul, ce 
înseamnă implicarea în proiecte a organizatorilor, ce înseamnă 
Momentum.
            Ziua de luni a început în trombă cu activităţi legate de tema 
pentru care eram prezenţi acolo. Incluziunea... Un subiect atât de 
vast care presupune foarte multe lucruri: respect, acceptare, 
iniţiativă, voluntariat. Un puzzle uriaş pe care l-am lucrat în echipă 
ne-a condus la ideea că lucrul în echipă ne va ajuta să înţelegem şi 
mai mult ce înseamnă incluziunea. Am lucrat, de asemenea în 
echipe mai mici. Atunci mi-a fost dat să descopăr alte idei bune 
despre incluziune. Oamenii exclud pe alţi oameni fără să 
conştientizeze, cel puţin, impactul pe care îl au acţiunile lor asupra 
societăţii, asupra mentalităţii comunităţii din care fac parte. Am 
propus, în cadrul grupului de lucru, să adăugăm în capul listei ideilor 
despre incluziune, iubirea. Andrew Hardley, CEO la Momentum mi-a dat dreptate. Fără iubire nu poţi 
vorbi despre incluziune. Prima zi s-a încheiat în aceeaşi notă de optimism în care a şi început. Seara 
tradiţională armeană, greacă, moldoveană, gruzină şi bulgară a însemnat consolidarea relaţiilor de 
prietenie recent încheiate şi totodată, a reprezentat şi o reală o lecţie de geografie.
          Ziua de marţi a fost reprezentativă pentru proiect. Am vizitat două şcoli pentru persoane cu 
dizabilităţi şi am luat contact cu perfecţiunea sistemului de protecţie socială anglo-saxon. Vizita la 
Kelford School şi la Hiltop School a fost una foarte valoroasă dacă ne raportăm la bogăţia 
exemplelor de bună practică întâlnite aici. M-a impresionat în mod plăcut să văd cu câtă dragoste şi 
profesionalism îşi făceau datoria profesorii faţă de persoane cu dizabilităţi, unele chiar cu suferinţe 
foarte grave... Programul pentru un elev cu dizabilităţi este foarte variat în aceste şcoli. Cuvântul de 
ordine este profesionalism. Copilul cu dizabilităţi este tratat cu respect şi acest lucru se reflectă în 
varietatea de activităţi zilnice cu care aceştia sunt integraţi în societate. Acord nota zece din toată 
inima pentru modul în care Marea Britanie tratează persoanele cu probleme speciale. Întâlnirea cu 
directorul coordonator al acestor şcoli, Nick Whittaker, m-a încântat de-a dreptul. Am întâlnit un om 

‘‘PARTNERS FOR INCLUSION ‘‘ - Sheffield (UK)
19-24 Mai 2013

modest, cu aspiraţii înalte şi cu o inimă mare. O persoană specială pentru care, cei cu nevoi 
speciale înseamnă foarte mult. Grija acestuia se manifestă prin rigoarea şi seriozitatea cu care 
lucrează în echipă. Deosebit de plăcută a fost şi ieşirea la picnic în jurul Castelului Conisbrough. 
Este uimitor modul în care englezii ştiu să îşi promoveze monumentele istorice şi, mai ales, să le 
întreţină! A doua seară interculturală a însemnat şi prezentarea României alături de Ungaria, Marea 
Britanie, Azerbaidjan şi Turcia. A fost un moment emoţionant să văd steguleţele tricolore purtate de 
ceilalţi participanţi în semn de simpatie faţă de ţara noastră. Şi, la fel de impresionaţi au fost ceilalţi 
participanţi când au degustat produsele noastre tradiţionale. 
         Miercuri am avut parte de o zi cu totul specială deoarece am învăţat semnele de bază ale 
limbajului mimico-gestual. A fost uimitor să pot comunica prin semne cu oameni pentru care 
minunatele sunete ale muzicii sunt doar o închipuire... Am descoperit suflete şi caractere tari care 
m-au inspirat pentru totdeauna în situaţiile limită întâlnite după participarea la acest proiect. 
Tinerii surdo-muţi care ne-au iniţiat în tainele limbajului mimico-gestual au demonstrat 
participanţilor că viaţa este un dar deosebit care poate fi preţuit numai prin înlăturarea oricărui fel 
de bariere.

- diseminare -

Chiosea Diana
participant SUN

articole, se vor organiza întâlniri ale lucrătorilor de 
tineret şi ale voluntarilor din mai multe organizaţii 
locale în care se vor face prezentări ale programului 
Tineret în Acțiune, vor avea loc sesiuni de informare 
şi întâlniri non-formale cu participarea profesorilor şi 
elevilor de liceu, un curs de metode și instrumente de 
educașie nonformală pentru tineri din alte organizații, 
o activitate de teatru forum de conștientizare și 
combatere a discriminării, precum și un ”bal al 
toleranței” – în luna ianuarie 2014.

olidarity andolidarity and eighbourseighboursSS UU NNnderstanding betweennderstanding between



Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 201320 Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013Micul Jurnalist, Nr. 32, Mai 2013 21

 Neața lume!!! E Valos aici, şi sper că pentru măcar 
următoarele 15 rânduri din lucrare să vă captez măcar puţin 
atenţia şi să vă prezint ceea ce cred, sau măcar ceea ce vreau eu 
ca voi să credeţi.
 Acum pe numele meu adevărat, Coşerea Valentin, elev în 
vârstă de 17 ani în clasa a 12-a, la “Colegiul Naţional Alexandru 
Vlahuţă” vă voi împărtăşi experienţa mea ca voluntar.
 Aş vrea să încep cu finalul, nu cu începutul ca toată lumea 
sănătoasă. După toate proiectele de voluntariat la care am partici-
pat, pot spune că sunt mai deschis, la oameni noi şi la experienţe 
noi, sunt mai activ, mai cooperativ, mai pregătit de inevitabil şi 
gata de a acţiona. Poate că aceste schimbări nu sunt drastice, 
poate nici nu sunt sesizabile de alţii, dar ele s-au produs, “s-au şi 
însumat” şi eu le simt. Pot afirma acum după tot acest timp că în 
voluntariat a meritat să investesc timpul, atenţia, voinţa mea, şi 
pot afirma cu tărie că mă bucur că am urmat această cale, şi că nu 
regret nimic.
 
 Acum sfârşit... Dar cum a început??

 Păi începutul este mereu mai greu. Deşi totul pare acum 
aşa frumos, pentru mine ideea de voluntariat a fost cam grea la 
început și anume acele gânduri cu care toţi ne confruntăm când 
auzim acest termen de voluntar, muncă voluntară, şi lene, lene, 

 Sunt Cristina Stan si sunt voluntar al Centrului de 
Tineret FORTES si al asociatiei "ATCE Speranta 
Ramnicena". Totul a inceput doar din curiozitate , dar mai ales 
cu ajutorul unor prieteni care intotdeauna ma aduceau cu ei la 
Centrul de Tineret, pentru fel de fel de activitati placute si 
interesante (creatie artistica, teatru, impletituri, seminarii 
tematice, campanii de promovare, seri de film, karaoke, 
organizari de evenimente precum 1 Decembrie, etc). Cred ca 
am participat la vreo patru intalniri  de voluntariat in Puiesti, 
iar apoi am participat in Ramnic. Astea cred ca se intamplau 
in anul 2010. Abia mai tarziu am inteles cu adevarat  cuvantul 
"voluntariat". Adica, nu inseamna doar sa te duci cu prieteni 
sa ajuti si atat, ci sa intalnisti cat mai multe persoane , sa 
comunici cu ele si  cel mai important sa te implici cu" trup si 
suflet".
 Cel mai frumos proiect international la care particip 
este " Vice Versa – youth mobility in the EU", finantat de 
Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune. Acesta 
este un schimb de tineri bilateral itinerant, bazat pe un 
parteneriat Rm. Sarat, Romania si Istanbul, Turcia, ce va ave 
loc in perioada 25 iunie – 7 iulie 2013, avand ca tematica 
dezvoltarea competentelor antreprenoriale si facilitati de 
mobilitate in spatiul UE, pentru tinerii ce provin din medii si 
culturi diferite. 
 In cadrul acestui proiect am dezvoltat o serie de 
activitati de vizibilitate si promovare a proiectului si 
programului Tineret in Actiune, transpuse in campanii de 
distribuire de flyere si pliante, am pregatit activitatile 
schimbului efectiv de tineri si suntem gata de a merge in 
activitati si de a demonstra ca ramnicenii stiu sa fructifice 
procesele de invatare personala si profesionala, oferite ca 
oportunitate de catre proiectele Tineret in Actiune.
 Cu  ajutor acestor proiecte internationale in care 
interactionam cu strainii, am inceput sa invat incetul cu incetul 
limba engleza, dar mai am pana o sa vorbesc fara  probleme, 
deci trebuie sa particip la cat mai multe proiecte .  
 Urmatorul proiect la care doresc sa particip este “Get 
High Through Sports” tot in Turcia,  deoarece doresc sa imi 
dezvolt si abilitatile sportive. Am aplicat pentru acest proiect 
deoarece eu nu sunt o fana a sportului, iar faptul ca am alaturi 
aproximativ 25 de persoane care fac sport ar fi imposibil sa nu 
fac si eu.
 Va asteptam la Centrul de Tineret FORTES, unde 
tinerii beneficiaza de educatie dar si de petrecerea timpului 
liber in mod organizat, placut si util!

 Ideea proiectului "Tastes like European Culture" aparţine 
voluntarilor FORTES, care în urma implementării proiectelor 
anterioare finanţate de Comisia Europeană prin Programul Tineret în 
Acţiune, au considerat că serile interculturale duc către o cunoaştere 
a diversităţii culturale insuficientă, bucatele tradiţionale ar 
experimenta mai în profunzime specificul cultural culinar şi s-ar 
înţelege mai bine diversitatea culturală în substrat.
 Vizibilitatea şi promovarea proiectului şi a programului Tineret 
în Acţiune s-a realizat prin diferite acţiuni, precum: conferinţă de 
presă, comunicat de presă de lansare a proiectului, atât în presa 
scrisă, cât şi în mediul online, prin iniţierea de campanii de distribuire 
de materiale de promovare, discuţii cu cetăţenii, talk show TV, 
realizarea unui grup al proiectului pe facebook, postarea unui banner 
online pe site şi facebook şi activităţi specifice în Săptămâna 
Europeană a Tineretului, la sfârşitul lunii mai, constând în oferirea de 
bucate tradiţionale cetăţenilor din comunităţile promotorilor din 
România, Turcia, Spania, Croaţia, Bulgaria şi Letonia. De asemenea 
pentru a da o dimensiune cât mai amplă asupra proiectului şi 
Programului Tineret în Acţiune a existat o comunicare de calitate 
între cei şase promotori, acţiunile fiind sincronizate pentru un impact 
european.
 La sfârşitul lunii mai 2013, în cadrul SET, un grup de 10 tineri 
din Municipiul Râmnicu Sărat au colindat străzile oraşului, distribuind 
flyere şi prăjituri cetăţenilor, pentru o promovare şi un impact 
deosebit în comunitate a proiectul „Tastes like European Culture” – 
proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în 
Acţiune”. Totodată tinerii au socializat cu cetăţenii şi au transmis 
mesaje despre TiA şi proiect, scopul proiectului, obiective, activităţi 
ce se vor desfăşura, grup ţintă, promotori implicaţi şi faptul că 
proiectul beneficiază de finanţare comunitară.
 Scopul proiectului este dezvoltarea abilităţilor de promovare a 
bucătăriei tradiţionale specifice fiecăruia dintre statele partenere. 
Organizaţi în două grupe, înarmaţi cu aceste informaţii, dar şi cu 
materiale de vizibilitate şi platouri de prăjituri, tinerii au întâmpinat 
fiecare persoană, înmânându-le câte un pliant, de unde puteau afla 
mai multe detalii despre proiect, alături de o gustare.
 Reacţia persoanelor abordate i-a surprins pe mulţi dintre 
aceştia, fiind una pozitivă. Mai multe persoane, dintre cele pe care 
le-au întâlnit s-au arătat a fi interesate, acestea adresând întrebări 
legate de proiect fiind lămurite cu succes de către voluntari.

Buna, buna, dragii mei colegi!  

Stan Cristina

Profil de voluntar

Coşerea Valentin

lene. N-aveam chef, timp, suntem ocupaţi, nu suntem odihniţi destul, şi altele, cei drept aşa am 
gândit prima oară, fără să vreau. Pur şi simplu făceam o greşeală gravă de a refuza, fără ca măcar 
să încerc o experienţă nouă. Cel puţin asta se întâmpla pe când eram a 9-a, şi mai mult convins să 
particip, am acceptat şi nu a fost rău, dar pentru că încă nu eram complet deschis faţă de asta, nu 
pot spune că am rămas chiar uimit. Ba chiar nu am mai participat pentru ceva timp. Dar la 
insistenţele mai accentuate ale naşului meu Florin Ceparu şi pentru că acum se regăseau mai mulţi 
din prietenii mei, am decis să îmi dau o şansă, şi am rămas plăcut impresionat, dar nu pentru că ar 
fi fost diferit, sau altceva, ci pentru că de data aceasta am făcut un lucru corect, şi m-am implicat, şi 
am depus suflet. Aceea a fost experienţa (Tradiţii în Balcani act. 1.4) care m-a convins să continui 
voluntariatul, şi mă bucur că am luat această decizie, şi că şi încerc să fac ceva în acest sens.
 
 SĂ MĂ IMPLIC.
 
 Ce am câştigat? Experienţă, prieteni, amintiri, cunoştinţe, în cel mai important domeniu 
”VIAŢA” şi curaj să fac ceva singur.
 Ca să vă dau un sfat, încercaţi să scăpaţi de inhibiţii, deschideţi-vă mintea, implicaţi-vă, 
informaţi-vă, şi dacă doriţi faceţi-ne o vizită la Centru de tineret Fortes, situat în  subsolul Centrului 
Cultural ”Florica Cristoforeanu”, unde vă asigur că veţi fi primiţi cu inimă deschisă, şi îndrumaţi de 
formidabilii noştri trainerii Florin Ceparu şi Volodea Mateevici.
 Şi acum că v-am plictisit destul, sper că v-am convins să daţi o şansă voluntariatului.

 Noapte bună!!!
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Orașul nicăieri

În orașul în care nu plouă,
Ceasul își oprește ticăitul în spărtura dimineții
Și la apusul sângeriu al ochilor amorezaților.
În orașul în care nu plouă,
Sufletul nu poartă panoplie, ci se dezgolește,
Lăsându-se în puritate,
Murmurând panegiric astrului central.
În orașul în care nu plouă,
Divinitatea stă alăturea cu omul,
Pe al treisprezecelea loc al mesei tihnită cu smicele,
Umbriți de mărul ultim al livezii. 
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În luptă cu condiția

Eu sunt eternă.
Sunt mai eternă ca vântul
Și mai veșnică decât astrul central.
Eu sunt eternă din prima secundă a Big-Bangului
Sau cu prima suflare dată Evei.
Eu sunt atemporală, am steaua mea dinainte ca pământul
Să se îmbrace de atâta gravitate verde,
Mi-am ales steaua mea, un luceafăr eminescian,
Însă prea spiritual pentru mințile slabe.
M-am jertfit cuvântului,
Mi-am câștigat eternitatea
Prin el.
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 Proiectul „YOUTH TROTTER” aparţine 
A.T. Onix şi reprezintă o iniţiativă a 12 tineri din 
Râmnicu Sărat şi localităţile învecinate ce se 
derulează în perioada 1 mai 2013- 1februarie 
2014 atât în Râmnicu Sărat cât şi în localităţile 
învecinate. Aferent acestui proiect în scopul 
realizării unei promovări de calitate a proiectului 
şi Programului Tineret în Acţiune s-au desfăşurat 
o serie de acţiuni de vizibilitate toate din sfera 
non-formalului. În data de 1 mai a avut loc 
deschiderea oficială a proiectului anunţată 
printr-o conferinţă de presă înregistrată şi 
difuzată prin intermediul TV SAT 2002, cât şi prin 
intermediul blogului asociaţiei deja existent: 
www.euramnicean.blogspot.com. 
 Toate informaţiile referitoare la scopul 
proiectului, grupul ţintă, obiectivele urmărite, 
metode utilizate au fost afişate şi pe grupurile 

 Proiectul EUROPEAN WINTER SPIRIT 
THROUGH TRADITIONS AND SPORTS, 
finantat de Comisia Europeana prin Programul 
Tineret in Actiune a fost finalizat la data de 31 
mai 2013. 
 Scopul principal al proiectului a fost 
reprezentat de promovarea sporturilor de iarna 
precum si a traditiilor si obiceiurilor specific 
acestui anotimp, in spatiul European. 
 Proiectul a fost compus din trei etape: 
pregatire, schimb de tineri si evaluare, acestea 
fiind implementate in baza unui parteneriat 
compus din: Romania, Lituania, Turcia, Bulgaria 
si Slovenia, prin intermediul a 25 de tineri 
participanti la care s-au adaugat 5 lideri de grup, 
cate unul din fiecare tara.
 Schimbul efectiv de tineri s-a derulat in 
localitatea Predeal, Romania, acesta constand 
in activitati de educatie non – formala precum: 
workshop-uri, mese rotude, activitati tematice in 
aer liber, seri culturale, vizite tematice, activitati 
de evaluare intermediara si finala, open space, 
let’s bring history today, nations cup, photovoice, 
teambuilding, s.a.

COMUNICAT DE PRESA
FINALIZARE PROIECT

EWSTAS
 Rezultatele proiectului sunt reprezentate 
in principal de o constientizare active a 
importantei practicarii sporturilor de iarna si a 
conservarii obiceiurilor si traditiilor specifice 
fiecarui stat, in contextul apartenentei la spatiul 
Uniunii Europene. Mai mult decat atat, odata 
intorsi in comunitatea locala, tinerii au reusit sa 
multiplice efectele schimbului de tineri, aducand 
la cunostinta tinerilor locali rezultatele procesului 
de implementare, competentele dobandite, fapt 
ce a condus la o importanta crestere a 
numarului voluntarilor pentru viitoarele proiecte. 
Proiectul EWSTAS a reprezentat primul schimb 
de tineri derulat de catre Centrul Cultural 
“Florica Cristoforeanu” in cadrul Programului 
“Tineret in Actiune”.

Maria Alexandra Constantinescu
Lider de grup Romania

Vizibilitate 

Yia.ro@yahoo.com cât şi pe pagina oficială de 
facebook a asociaţiei. În perioada 1 mai -15 mai 
2013 împreună cu grupul ţintă s-au derulat 
campanii de informare la nivelul comunităţii prin 
distribuirea de materiale informative (pliante, 
afişe, cărţi poştale), participarea la emisiuni radio, 
tv.  
 Toate materialele distribuite au fost 
inscripţionate cu numele proiectului, logo-ul 
organizaţiei, logo-urile programului, cât şi faptul 
că beneficiază de finanţare din partea Comisiei 
Europene prin Programul Tineret în Acţiune.

Mihaela Fudulu

D’ale voluntarilor ...

Barbu Ana-Maria Cristina, 
Colegiul Național” Alexandru Vlahuță”,
Râmnicu Sărat, județul Buzău
Telefon 0767823799,
e-mail: c.anaaa@yahoo.com

Barbu Ana-Maria Cristina, 
Colegiul Național” Alexandru Vlahuță”,
Râmnicu Sărat, județul Buzău
Telefon 0767823799,
e-mail: c.anaaa@yahoo.com


