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 Federația FORTES va implementa în 
perioada 04 mai – 15 decembrie 2015 proiectul 
”Anul Voluntariatului la Râmnicu Sărat”, 
finanțat de Consiliul Local Municipal Râmnicu 
Sărat în baza Legii 350/2005. 
 Prin acest proiect FORTES își propune să 
promoveze lunar conceptul și activitățile de 
voluntariat în cadrul evenimentelor locale, 
naționale, europene și internaționale de tineret, în 
vederea atragerii tinerilor în acțiuni menite să 
contribuie la dezvoltarea societății civile pe plan 
local.
 Obiectivele urmărite prin acest proiect sunt:
 O1 - creșterea nivelului de interes și de 
implicare în activitățile de voluntariat a peste 500 
de tineri râmniceni, în cadrul Săptămânii Europene 
a Tineretului (04 – 10 mai 2015), a Săptămânii 
Naționale a Voluntariatului (11 – 17 mai 2015), a 
Zilei Internaționale a Voluntariatului (5 decembrie 
2015) și a Galei Voluntariatului Râmnicean (10 
decembrie 2015);
 O2 - promovarea activităților de combatere 
a delincvenței juvenile prin oferirea de alternative 
culturale, educaționale și sportive;
 O3 - promovarea educației non-formale, ca 
instrument de dobândire de către tineri de aptitudini 
și competențe personale și profesionale prin 
implicarea activă în cadrul unui curs de metode și 
instrumente de educație non-formală și leadrship în 
care ne propunem să formăm aproximativ 50 de 
tineri, în cadrul Zilei Educației Non-Formale, 11 – 
12 octombrie 2015 și în cadrul unei "Biblioteci vii";
 O4 - promovarea  activităților culturale și 
educative cu prilejul Zilelor Râmnicului, 14 – 16 
august 2015 și a Concursului de matematică  
"ONIXMATH"  din luna octombrie 2015;
 O5 - promovarea zilelor internaționale a 
Voluntariatului (5 decembrie 2015) și Anticorupției 
(6 decembrie 2015).
 Grupul țintă ce va implementa proiectul este 
format din 30 de tineri voluntari ai FORTES, elevi ai 
CN "Al. Vlahuță" și ai LT "Ștefan cel Mare" din 
Râmnicu Sărat, ce vor dezvolta abilități de 
coordonare și implementare in cadrul proiectelor de 
tineret.

Anul Voluntariatului
la Râmnicu Sărat

Comunicat
de presă!

 În realizarea obiectivelor propuse și în 
asigurarea unor rezultate de calitate vom urmări 
îndeplinirea următorului calendar de activități:
• luna Mai: Săptămâna Europeană a 
Tineretului, Săptămâna Națională a Voluntariatului;
• luna Iunie: Evenimente dedicate zilei de 1 
Iunie, Campanie de prevenire a delincvenței juvenile;
• luna Iulie: Curs de metode și instrumente de 
educație non-formală;
• luna August: Activități cultural-artistice 
dedicate zilelor orașului;
• luna Septembrie: Activități de ecologizare a 
malului Râului Râmnic;
• luna Octombrie: Concursul de matematică 
ONIX MATH, Ziua Educației Nonformale;
• luna Noiembrie: Bibliotecă vie, promovarea 
voluntariatului râmnicean;
• luna Decembrie: Ziua Internațională a 
Voluntariatului, Ziua Internațională Anticorupție;
• 20 Decembrie: Gala Voluntariatului 
Râmnicean.
 Parteneri ai FORTES în implementarea 
proiectului sunt: ATCE Speranța Râmniceană, AT 
ONIX, Unity in Values, Primăria Rm. Sărat, IPJ 
Buzău, CPECA Buzău, Poliția Locală Rm. Sărat, 
Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, Muzeul 
Municipal Rm. Sărat, Colegiul Național Alexandru 
Vlahuță, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, Liceul 
Economic Elina Matei Basarab, Liceul Tehnologic 
Victor Frunză, Școala Gimnazială nr. 1, Școala 
Gimnazială nr. 2, Școala Gimnazială nr. 3, Școala 
Gimnazială Vasile Cristoforeanu și Școala 
Gimnazială nr. 6.

Volodea Mateevici,
președinte



COMUNICAT

DE PRESA
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 UNITY IN VALUES 
INTERCONFESSIONAL ASSOCIATION va 
implementa în perioada   15aprilie  – 15 noiembrie 
2015 proiectul ” Tinerii râmniceni spun DA 
performanței”, finanțat de Consiliul Local 
Municipal Râmnicu Sărat în baza Legii 350/2005. 
 Prin acest proiect Unity In Values își 
propune  promovarea și dezvoltarea la nivel local 
a activităților non-formale ce stimulează cetățenia 
activă și totodată deprinderea spiritului 
competițional și a exercițiului de argumentare și 
vorbit în public, conștientizarea problemelor 
societății referitoare la drepturile omului, politici 
economice, importanța și rolurile instituțiilor 
publice, dezvoltare şi civilizație, probleme etice 
precum și dezvoltarea cluburilor de dezbateri în 
cadrul liceelor râmnicene.

 Obiectivele urmărite prin acest proiect 
sunt: .
 O1. Promovarea tinerelor talente râmnicene 
în cadrul Concursului de matematică „Speranțe 
râmnicene” în data de 25 aprilie 2015, cu ajutorul a 
15 voluntari ai asociației Unity in Values.
 O2. Dezvoltarea cluburilor de dezbateri din 
cadrul liceelor râmnicene cu ajutorul grupului ținta 
pe parcursul implementării proiectului.
 O3. Promovarea educației non-formale, ca 
instrument de dobândire de aptitudini și competențe 

cu prilejul desfașurarii celor doua 
concursuri (matematică și debate) 
la  Râmnicu-Sărat pe parcursul 
implementarii proiectului.
 Grupul ţintă va fi 
alcătuit din 40 de elevi. In cadrul 
primului concurs vor fi implicati 
elevi din clasele IV-XII, iar la 
concursul de debate vor participa 
elevi ai CN "Al. Vlahuță" și ai LT 
"Ștefan cel Mare" din Râmnicu 
Sărat.
 Ei vor fi împărțiți după 
activități:
 -10 membri ai asociației care vor coordona activitățile;
 -15 tineri vor participa la concursul "Speranțe 
Râmnicene";
 -15  tineri vor fi angrenați în activitățile de debate.
 În realizarea obiectivelor propuse  vom urmări îndeplinirea 
următorului calendar de activități: 
 • 15 aprilie 2015– lansarea proiectului;
 • 15 aprilie 2015 – 1 iunie 2015 – Activitatea 1 constând 
în formarea echipei de proiect și desfăsurarea activităților de 
vizibilitate;
 • 25 aprilie 2015 - Concursul de matematică „Speranțe 
Râmnicene”; 
 • 1 septembrie -10 octombrie 2015: pregătirea şi 
organizarea dezbaterilor demonstrative în licee pentru atragerea 
elevilor;
 • 10 octombrie -1 noiembrie 2015 : workshop-uri și 
traininguri pentru membrii noi;
 • 6 noiembrie -8 noiembrie 2015: desfăşurarea 
concursului naţional de dezbateri în Colegiul Naţional 
“Alexandru Vlahuţă“;
 • 10 noiembrie-25 noiembrie 2015:  diseminarea 
proiectului;
 • 15 noiembrie  2015 – Finalizarea  proiectului.
 Parteneri ai Unity in Values în implementarea 
proiectului sunt: ATCE Speranța Râmniceană, AT ONIX, 
Primăria Rm. Sărat, Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, 
Muzeul Municipal Rm. Sărat, Colegiul Național Alexandru 
Vlahuță, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, Școala Gimnazială nr. 
1, Școala Gimnazială nr. 2, Școala Gimnazială nr. 3, Școala 
Gimnazială Vasile Cristoforeanu și Școala Gimnazială nr. 6.

Selegian Ștefania,
președinte

Green-Up
Comunicat de presã!

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din  Râmnicu-Sărat  va 
implementa în perioada 15 aprilie  – 15 noiembrie 
2015 proiectul  ” Green-Up (ediția I - 2015)'', 
finanțat de Consiliul Local Municipal Râmnicu 
Sărat în baza Legii 350/2005.
 Prin acest proiect ATRAS își propune 
promovarea conceptului și activităților de 
mobilitate  și transport public civilizat  în rândul 
comunitații râmnicene pentru o dezvoltare 
armonioasă și sănătoasa a mintii și corpului, dar și 
pentru încurajarea unei vieți sociale active și 
civilizate.
 Obiectivele urmărite prin acest proiect 
sunt: 
 O1. Creșterea nivelului de implicare a 20 
de râmniceni în organizarea de activități ce 
vizează realizarea unui transport public civilizat  

pe parcursul implementării proiectului.
 O2 – Dezvoltarea mobilităților de masa la 
Râmnicu Sărat cu ajutorul grupului țintă pe 
parcursul implementării proiectului.
 O3 – Promovarea utilizării transportului în 
comun în Municipiul Rm. Sărat, cu ajutorul 
grupului ținta, pe parcursul anului 2015.
 Grupul ținta este alcătuit din 25 de 
voluntari, dupa cum urmează:
 • 5 voluntari - membrii ai echipei de proiect
 • 20 voluntari - cei care vor organiza și 
coordona activitățile propriu-zise
 În realizarea obiectivelor propuse  vom 
urmări îndeplinirea următorului calendar de 
activități:
 • mai 2015 – formarea echipei de proiect - 
organizarea de acțiuni de vizibilitate
 • 19 iunie 2015 (Activitatea 1) - 
organizarea de acțiuni cu prilejul Zilei 
Transportului Public Urban
 • septembrie 2015 (Activitatea 2) - 
desfăsurarea de mobilități cu prilejul  Săptămânii 
Europene a Mobilitații

 Parteneri ai ATRAS în implementarea 
proiectului sunt: TUC Rm.Sărat, Primăria 
Rm.Sărat.

Sfinteș Aurel, manager de proiect
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Comunicat de presã!
Campionatele sportive
ale tinerilor buzoieni

 Asociatia Atletic Club Onix 2010 va implementa 
în perioada 01 mai – 15 noiembrie 2015 proiectul 
”Campionatele sportive ale tinerilor buzoieni - Ediția 
a II-a 2015”, finanțat de Consiliul Județean Buzău. 
 Prin acest proiect  ne  propunem să promovăm 
sportul de masă în Râmnicu-Sărat și jud. Buzău prin 
intermediul desfașurării unor competiții sportive în 
perioada mai - octombrie 2015 în Râmnicu-Sărat, prin 
susținerea implicării unui numar cât mai ridicat de tineri 
în activități bazate pe fotbal, tenis cu piciorul, streetball, 
volei, futsal, tenis de masa, cross, ciclism și role.
 
 Obiectivele urmărite prin acest proiect sunt:
 O1 - Creșterea gradului de participare la 
derularea unor competiții sportive de abordare a 9 
discipline  sportive  a unui numar de peste 1000 tineri 
din Râmnicu-Sărat și localitățile învecinate într-o 
perioadă de 7 luni de zile. 
 O2 - Creșterea nivelului de informare și 
conștientizare a unui număr de peste 4000 de tineri și 
alți cetățeni ai Mun.Râmnicu-Sărat și jud. Buzău cu 
privire la importanța promovării și susținerii sportului 
de masă în jud.Buzău, prin activități derulate în 
Râmnicu-Sărat și susținute atât în mediul online cât și 
offline, într-o perioadă de 7 luni de zile.
 O3 - Dezvoltarea capacitații de mangement 
sportiv a celor 30 de tineri ce compun grupul ținta al 
proiectului, a celor 5 tineri  ce alcatuiesc echipa de 
proiect alături de membrii și voluntarii organizației in 
vederea implementării unor competiții sportive de 
promovare a sportului de masa care să ofere perspective 
multiplicatoare la nivelul jud. Buzău, într-o perioadă de 
7 luni de zile;
 O4 - Creșterea gradului de promovare a Atletic 
Club Onix  și a Consiliului Județean Buzău prin 
derularea de activități de vizibilitate și diseminare a 
rezultatelor și impactului proiectului, in                      
Râmnicu-Sărat, atât prin resurse online cât și offline, 
într-o perioadă de 7 luni de zile.
 Grupul țintă ce va implementa proiectul este 
format din 30 de tineri voluntari la care se adaugă o 
echipă alcatuită din 5 persoane care în mod permanent 
vor conlucra în vederea asigurării unui proces de 
management de calitate care să conducă la respectarea 
scopului propus și la atingerea obiectivelor și a 
rezultatelor scontate.

 • luna Mai: Pregătirea activităților și 
asigurarea vizibilității proiectului;
 • lunile Iunie, Iulie, August: 
Derularea competițiilor sportive;
 • lunile Septembrie, Octombrie, 
Noiembrie: Diseminarea, multiplicarea și 
evaluarea rezultatelor.

 Parteneri:
- UAT Municipiul Râmnicu-Sărat
- Poliția Locală Râmnicu-Sărat
- CSM Râmnicu-Sărat
- Crucea Roșie Subfiliala Râmnicu-Sărat
- Școlile Gimnaziale și Liceele râmnicene
- FORTES, AT Onix, ATCE- Speranța 
Râmniceană
- Centrul Cultural Florica Cristoforeanu

       Volodea Mateevici,
președinte

Susținerea activității de selecție
a Atletic Club Onix 2010

in anul 2015
 Asociatia  Atletic Club Onix 2010 va implementa în 
perioada 15 mai – 15 noiembrie 2015 proiectul ”Susținerea 
activității de selecție a Atletic Club Onix 2010 in anul 2015”, 
finanțat de Consiliul Județean Buzău. 
 Prin acest proiect ne propunem să promovăm tinerele 
talente din cadrul a 20 localitați rurale ale județului Buzău 
prin intermediul activităților de selecție realizate prin 
organizarea de competiții zonale .
 Obiectivele urmărite prin acest proiect sunt:
 O1 - creșterea capacitații de selecție a Atletic Club 
Onix 2010  în rândul a 200 de copii provenind din 20 de 
localitați rurale prin organizarea unor Turnee Zonale, într-o 
perioadă de 8 luni de zile. 
 O2 -creșterea gradului de conștientizare a contextului 
mediului rural : familii, copii, autoritați, cu privire la 
importanța sprijinirii tinerilor spre a accede către fotbalul de 
performantă, prin activități  de vizibilitate, diseminare și 
continuare, derulate într-o perioadă de 8 luni de zile;
  O3 - Dezvoltarea  nivelului de colaborare între AC 
ONIX  și cluburile din mediul rural  în vederea monitorizării 
continue a copiilor din comunitațile rurale pentru valorificarea 
competențelor fotbalistice ale copiilor și oferirea de posibilitați 
și de continuare a carierei in fotbal, atât la nivel profesionist 
cât și local/amator. 
 O4 - Promovarea unor noi mentalități în mediul rural  
de sustinere a sportivilor și valorilor locale în relația cu tinerii 
și echipele celorlalte localitați, prin susținerea în calitate de 
suporteri a echipelor locale pe perioada derularii jocurilor.
 Grupul țintă este format din  peste 200 de copii din 20 
de localitați rurale care vor intra în procesul de selecție și 
training; 
• luna Mai: Pregătirea turneelor și derularea 
campaniei de informare "Onix  te face fotbalist" 
• Lunile Iunie, Iulie, August, Septembrie: Derularea 
campaniei de selecție "Onix te face fotbalist" in două faze 
structurale;
• Octombrie, Noiembrie: Diseminarea, multiplicarea și 
evaluarea rezultatelor.
 Parteneri:
- UAT Municipiul Râmnicu-Sărat
- Poliția Locală Râmnicu-Sărat
- CSM Râmnicu-Sărat
- Crucea Roșie Subfiliala Râmnicu-Sărat
- Școlile Gimnaziale și Liceele râmnicene
- FORTES, AT Onix, ATCE- Speranța Râmniceană
- Centrul Cultural Florica Cristoforeanu

Volodea Mateevici, președinte
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 Federația FORTES implementează în perioada 8-9 Mai 2015 
activitatea 1.2 din cadrul proiectului "Anul Voluntariatului la Râmnicu 
Sărat", finanțat de Consiliul Local Municipal Rm.Sărat, în baza Legii 
350/2005. Activitatea ce se va desfășura în această perioadă este pliată 
pe evenimentul european ”Săptămâna Europeană a Tineretului 2015”.
 Loc de desfăşurare: Jud. Buzău, Râmnicu Sărat, Colegiul 
Național Alexandru Vlahuță
 Eveniment umbrelă: Săptămâna Europeană a Tineretului (SET) 
2015 – Ediţia a 7-a
 Organizator: FORTES și ATCE Speranța Râmniceană
 Parteneri: Colegiul Național Alexandru Vlahuță, Liceul Teoretic 
Ștefan cel Mare
 Responsabili: Volodea Mateevici, Neculae Marius, Ilie onuț, 
Cătălin Ciobotă
 Detalii eveniment: În cadrul Săptămânii Europene a Tineretului, 
tinerii voluntari ai FORTES și ATCE Speranța Râmniceană vor 
organiza un concurs de informatică cu elevi ai CN Al. Vlahuță și LT 
Ștefan cel Mare. Organizat în stilul nonformal, ca și treasure hunt, 
concursul are ca scop testarea și dezvoltarea abilităților IT ale tinerilor 
din liceele râmnicene, fiind totodată și un bun prilej de atragere a celor 
mai capabili tineri râmniceni în derularea de proiecte Erasmus+, de 
către organizațiile râmnicene de tineret.

 Cea de-a  XV-a ediție a Concursului Interjudețean de 
Matematică "Speranțe râmnicene" s-a bucurat și anul acesta de 
spijinul financiar al Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat 
în baza prevederilor Legii 350/2005 ce vizează regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități negeneratoare de profit. 
 Proiectul prin intermediul căruia s-a obținut finanțarea 
se numește “Tinerii râmniceni spun DA performanței” și a fost 
inițiat de Unity in Values Interconfessional Association în 
parteneriat cu Asociația de Tineret, Cultură și Educație 
„Speranța Râmniceană”. Concursul de matematică a reunit, ca în 
fiecare an, atât elevi ai școlilor gimnaziale începand de la clasa a 
IV-a, cât și elevi de liceu. Aceste concursuri stimulează spiritul 
de inițiativă, abilitațile sociale și de comunicare, imaginația și le 
ofera o noua oportunitate de a asimila cunoștinte noi.  
 În urma derulării concursului la care au participat peste 
200 elevi din 4 județe (Buzău, Galați, Braila și Vrancea) s-au 
acordat 45 premii în bani și 21 de mențiuni, iar printre elevii 
premiați se regasesc și voluntari ai organizatiilor ramnicene de 
tineret (Silviu Troscot, Cosmin Icătoiu, Mitruț Vasile, Manuel 
Răileanu, Adrian Jarcău).
 Festivitatea de premiere, la care a luat parte și domnul 
profesor Marcel Țenea - redactor șef „Gazeta Matematică”,  a 
avut loc în Amfiteatrul Colegiului Național „Alexandru 
Vlahuță” din Râmnicu Sărat, ocazie cu care s-au prezentat și 
activitățile Societății de Științe Matematice din România. În 
acest concurs au fost implicați și cunoscuti profesori de 
matematică din orașul nostru.
 Pentru a participa la aceste concursuri exista o motivația 
interioara a fiecarui elev conștient că traiește într-o societate a 
competiției, pentru a capăta experiența pentru a întalni alți colegi 
sau pentru a-și depași propriile rezultate, dar există și o 
motivația exterioară, mulți prind gustul competiției după prima 
participare sau după primul succes, bucuria pe care ți-o da un 
premiu se dorește a fi retraita”.

 Săptămâna 4-10 mai 2015 este dedicată, în România, tinerilor şi 
activităţilor de tineret, cu ocazia celei de-a 7-a ediţii a Săptămânii Europene a 
Tineretului (SET). Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), instituţia care gestionează 
programul european Erasmus+ în România, coordonează această ediţie a SET, ediţie 
a cărei temă principală la nivel european este încurajarea şi sprijinirea tinerilor în 
vederea participării la viaţa societăţii civile şi a implicării pe piaţa forţei de muncă.În 
cadrul  acestei săptămâni au avut loc  peste 100 de evenimente dedicate tinerilor, în 
29 de județe ale țarii. O activitate intensă a avut loc și la Râmnicu-Sarat.
 În data de 08.05.2015 a avut concursul de informatică organizat de ATCE 
Speranța Râmniceană și FORTES, coordonat de prof. Ciobotă Cătălin și Ionuț Ilie, 
elev al CN Al. Vlahuță, activitate realizată nonformal - IT Treasure Hunt. Treasure 
hunt-ul este o competiție ce îți pune la încercare cultura generală, o competiție 
distractivă și inedită, ce are ca rol valorificarea  lucrului în echipă și a inteligenței. 
S-au înscris în competiție 20 de tineri, elevi ai Colegiului Național Alexandru 
Vlahuță și ai Liceului Teoretic Ștefan cel Mare. Startul concursului a fost dat la ora 
11:30, iar concurenții, organizați în echipe de câte 2, au primit 10 taskuri pe nivele 
de dificultate, taskuri ce au îmbinat teoria IT, matematica aplicată și solicitările 
nonformale ale unui treasure hunt. La finalul a 2 ore de mobilizare și căutare intensă 
pe internet au apărut și rezultatele, acestea fiind: 
 - Locul I echipa formată din Munteanu Ionuț și Țuțui Ionuț - LT Ștefan cel 
Mare;
 - Locul II echipa formată din Marin Denis și Chințoiu Marilena - LT Ștefan 
cel Mare;
 - Locul III echipa formată din Ralea Diana și Lungu Ioana - CN Al. 
Vlahuță;
 - Mențiune echipa formată din Oprea George și Roșu George - LT Ștefan 
cel Mare.
 Felicitări participanților și organizatorilor evenimentului elev Ionuț Ilie, 
prof. Guniță Foarfecă și prof. Cătălin Ciobotă! Mulțumim domnilor directori 
Ambrinoc Costică și Neculăiasa Vasile pentru sprijinul acordat. 
 Gabriel Stoica: “Treasure Hunt-ul a fost constructiv, mi-a dezvoltat spiritul 
de echipă, mi-a plăcut că a solicitat și creativitatea, nu doar cunoștințele, m-a făcut 
să fiu mult mai atent la detalii.”

Comunicat
de presă!

  Volodea MateeviciGet Involved! Be a Volunteer!

by Mitruț VasileNe SET am

calculatoarele!

Concursul de Matematică 
"Speranțe râmnicene"

 Echipa ATCE Speranța Râmniceană va prinde și în acest an „gustul 
voluntariatului” în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, ediția a XIV-a. De 
ani buni Municipiul Râmnicu Sărat este un punct strategic pe harta voluntariatului, 
inițiativele și activitățile organizațiilor râmnicene de tineret fiind cunoscute și 
susținute de entități consacrate în dezvoltarea societății civile românești precum 
ANPCDEFP, Federația VOLUM și Provobis (inițiatorul și coordonatorul SNV).
Așadar în perioada 11 – 17 mai 2015, sub emblema SNV și Provobis, voluntarii 
ATCE – SR vor desfășura o serie de activități deja ”tradiționale”, precum: 
-  campanie de promovare a voluntariatului; 
- campanie de prevenire a delincvenței juvenile și a consumului de substanțe 
interzise;
- bibliotecă vie cu tematica „voluntariatul încotro?”;
- campanie de promovare a educației nonformale (energizere, flashmob).  
Te așteptăm alături de noi, să ducem împreună mesajul voluntariatului în mijlocul 
comunității râmnicene.

Implică-te! Fii voluntar!
Echipa ATCE – SR 

Hai la voluntariat!
Haide să „prindem gustul”!

Cătălin Pavelescu
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 În perioada 11-17 Mai 2015 federația FORTES organizeaza la 
Rm-Sarat Săptămâna Națională a Voluntariatului, ediția a XIV – 2015, ca 
și partener local PROVOBIS. Sub emblema SNV, anul acesta au fost 
prevăzute o serie de activități de promovare a voluntariatului de către 
tinerii râmniceni, prin implicare civică și activă la viața comunității, în 
cadrul proiectului "Anul Voluntariatului la Râmnicu Sărat", finanțat de 
Consiliul Local Municipal Rm. Sărat, în baza Legii 350/2005. 
 Activitățile ce se vor desfășura în această săptămână vin ca o invitație la 
implicare tuturor celor ce au voluntariatul în vene.
• "Voluntari pentru mediu!"
Data: 11 - 12.05.2015, orele 11:00
Organizator: FORTES
Partener: Poliția Locală Rm. Sărat
Responsabil: Mateevici Volodea
Detalii: Campanie de informare privind protecția mediului, realizată în 
centrul municipiului Râmnicu Sărat de catre voluntarii FORTES și 
polițiștii locali.
• "Voluntariatul mă dezvoltă!"
Data: 13.05.2015, orele 14:30 – 16:30
Organizator: FORTES
Parteneri: Colegiul Național Al. Vlahuță, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare
Responsabili: Ceparu Florin
Detalii: În cadrul evenimentului, elevi ai celor două licee vor dezvolta 
activitați de educație non-formală, coordonate de tinerii voluntari cu 
experiență în proiecte europene de tineret (TiA și Erasmus+).

 Cum ne-am obișnuit în fiecare an la Râmnicu Sărat și în 2015, pe 
16 mai, a fost celebrată Noaptea Muzeelor. Cum și această a unsprezecea 
ediție s-a desfășurat – într-o conjunctură fericită, spunem noi – în timpul 
Săptămânii Naționale a Voluntariatului, a fost firească colaborarea între 
Muzeul Municipal și organizațiile râmnicene de tineret. În acest an, 
Muzeul Municipal Râmnicu Sărat a organizat expoziția "Descoperiri pe 
Valea Râmnicului: izvoare arheologice și numismatice", deschisă spre 
vizitare în sediul prospăt restaurant din Complexul Brâncovenesc, în cele 
patru ore, cât a durat evenimentul, fiind înregistrat un număr de aproape 
500 de vizitatori, precum și prezența mass mediei locale.
 În cadrul expoziției organizate au fost etalate bunuri culturale din 
patrimoniul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat și Muzeului Județean 
Buzău, izvoare numismatice și arheologice, inclusiv achiziții recente 
(2014-2015), care demonstrează locuirea acestei arii încă din neolitic, dar 
și existența contactelor, mai ales economice și financiare, cu zone 
îndepartate. Artefactele expuse aici, vor încerca să completeze 
informațiile aduse de izvoarele scrise, să le confirme, dar și să le 
suplinească unde este cazul. În alcătuirea tematicii s-a ținut cont de 
marcarea tuturor perioadelor istorice prezente prin descoperiri în zona 
Râmnicului, pornind de la cultura neolitică Boian, continuând cu aspectul 
cultural Stoicani-Aldeni, epocile romană și postromană, bizantină, Ev 
Mediu timpuriu, secolele XV-XVII, epocile brâncovenească și fanariotă, 
expoziția finalizându-se cu  artefacte de la sfârșitul secolului XIX.
 Din cadrul acestei expoziții au făcut parte, ȋnsă acoperite cu o 
pȃnză neagră, ȋn semn de protest şi piese din tezaurul de la Deduleşti (sec. 
XV-XVII).Acest tezaur, din care au fost expuse piese reprezentative, a 
fost descoperit ȋn 1988, ȋn localitatea Deduleşti, com. Topliceni, jud. 
Buzău şi publicat ȋn 2012, conţinȃnd 593 monede din argint, cu numeroşi 
emitenţi din Europa şi America. Constituind o excelentă radiografie a 
circulaţiei monetare din Ţara Românească la mijlocul secolului al 
XVII-lea, avem prezente aici monede cu valoare ridicată aşa cum sunt 
talerii emişi în Ţările de Jos, Spania şi în cuprinsul Imperiului 
Romano-German destinaţi în special tranzacţiilor mai mari dar şi monedă 
măruntă, precum denarii ungureşti şi piesele de ½ gros poloneze, necesară 
tranzacţiilor cotidiene. Cele mai vechi piese sunt denarii emişi de Matei 
Corvin la sfȃrşitul sec. al XV-lea, iar cea mai recentă piesă din 
descoperirea făcută la Deduleşt este un taler emis de Holland în anul 1660 
ce oferă şi data de încheiere a tezaurului a cărui ascundere ar putea fi pusă 
pe seama frământărilor politice din Ţările Române şi a mişcărilor de trupe 
în perioada ce a urmat răscoalei antiotomane condusă de Mihnea III Radu 
în 1659/1660.
 Acest demers, arată solidaritatea organizatorilor cu protestul 
Rețelei Naționale a Muzeelor din România cu privire la retrocedarea 
sediilor de muzee și slaba finanțare a sistemului muzeal din România, 
amintind că în ultimii zece ani, peste 110 muzee din 77 de localități au 
pierdut sau sunt în pericol să își piardă clădirile, fiind identificate numai 
șase cazuri în care statul a făcut uz de dreptul de preemțiune și a 
achiziționat imobilul retrocedat pentru ca muzeul să continue activitatea 
la acea locație.

Prinde si tu ”gustul” voluntariatului ...,Comunicat de presă!

• "Sunt voluntar!"
Data: 14 - 17.05.2015, orele10:00
Organizator: FORTES
Parteneri: Instituțiile de învățământ din 
Rm. Sărat, Centrul Cultural Florica 
Cristoforeanu, Muzeul Municipal, 
Primăria Rm. Sărat
Responsabil: Neculae Marius
Detalii: Campanie de promovare a 
voluntariatului și de informare privind            
Legea 78/2014.
• "Voluntariatul încotro?"
Data: 11.05.2015, orele 11:00 – 16:00
Organizator: ATCE Speranța Râmniceană
Parteneri: Primăria Municipiului 
Râmnicu Sărat, Centrul Cultural Florica 
Cristoforeanu, Muzeul Municipal Rm. 
Sărat
Responsabil: Selegian Laurențiu
Detalii: Bibliotecă vie cu tematica 
”Voluntariatul încotro?” organizată în 
cadrul Centrului de Tineret FORTES. În 
cadrul evenimentului tineri voluntari, cu 
experiență în proiecte europene de tineret, 
vor disemina bune practici în domeniul 
educației non-formale și formării 
personale.
• "Nu violenței în școli!"
Data: 12–13.05.2015, orele 10:00 – 18:00
Organizator: ATCE Speranța Râmniceană
Parteneri: Poliția Locală Rm. Sărat, 
Instituțiile de învățământ din Rm. Sărat

Responsabil: Mateevici Volodea
Detalii: Campanie de informare și 
prevenire a violenței în instituțiile de 
învățământ din municipiul Râmnicu Sărat.
• "Un tânăr informat, o societate 
protejată!"
Data: 14–15.05.2015, orele 11:00 – 16:00
Organizator: ATCE Speranța Râmniceană
Parteneri: IPJ Buzău, CPECA Buzău, 
Centrul Cultural Florica Cristoforeanu
Responsabil: Mateevici Volodea
Detalii: Campanie de prevenire a 
delincvenței juvenile și a consumului de 
droguri susținută în cadrul școlilor, 
realizată prin:
 - informări susținute de reprezentanții 
poliției județene și cei ai centrului antidrog 
Buzău; 
- teatru forum susținut de voluntari prin 
dialog social.
• "Noaptea muzeelor!"
Data: 16-17.05.2015, orele: 20:00 – 24:00
Organizator: Muzeul Municipal Rm. 
Sărat, FORTES, ATCE Speranța 
Râmniceană
Parteneri: Muzeul Județean Buzău, TV 
SUD EST, FORTES, Rețeaua Națională a 
muzeelor din România
Responsabil: Neculae Marius
Detalii: Muzeul Municipal Râmnicu Sărat 
lansează invitația voluntarilor râmniceni 
de a participa la Noaptea Muzeelor, 

eveniment cu acoperire europeană. ATCE 
Speranța Râmniceană are rolul de 
coordonator al evenimentului și de 
promovare     on și off line prin flyere, 
event pe facebook, articole. La finalul 
SNV federația FORTES va înmâna 
diplome de participare voluntarilor 
implicați în activitățile derulate pe 
parcursul săptămânii.
• Seminar de informare "Ideas 
lab Bruxelles, oportunități de viitor!"
Data: 12.05.2015, orele 14:00 – 16:00
Organizator: Asociația de Tineret ONIX
Parteneri: FORTES, Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat, Colegiul 
Național Alexandru Vlahuță, Liceul 
Teoretic Ștefan cel Mare
Responsabil: Ceparu Florin
Detalii: Seminarul are în vedere 
prezentarea în fața a 30 de elevi, profesori 
și reprezentanți ai administrației publice a 
rezultatelor laboratorului de idei organizat 
la Bruxelles între 04 – 07 mai 2015, în 
cadrul SET.

 Get Involved! Be a Volunteer! – 
ATCE SperanțaRâmniceană
 Un tânăr implicat este un tânăr 
bogat!– AT ONIX

             VolodeaMateevici,
președinte FORTES

NOAPTEA MUZEELOR 2015

LA RAMNICU SARAT

 De promovarea Nopții Muzeelor în 
context SNV s-a ocupat Asociația de 
Tineret, Cultură și Educație Speranța 
Râmniceană, în aceiași locație   
desfășurându-se și Gala Voluntarilor SNV, 
în cadrul căreia au fost premiați 40 de tineri 
voluntari, care s-au făcut remarcați în 
pregătirea, promovarea și implementarea 
activităților din cadrul Săptămânii 
Naționalea Voluntariatului la Râmnicu 
Sărat, eveniment implementat aici de 
ONG-urile locale (ATCE-SR, FORTES, 
Onix), sub umbrela Centrului Național de 
Resurse pentruVoluntariat PROVOBIS.

Neculae Marius
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 SNV este întotdeauna o saptămână minunată 
din toate punctele de vedere și nu cred ca sunt singura 
care în fiecare an așteaptă această perioadă. Cu 
siguranta și voi vă doriți la fel de mult să vă implicați !
 SNV este un eveniment anual aflat la cea de-a 
paisprezecea ediție.  Sub sloganul „Prinde gustul”, 
echipele de voluntari au participat la diverse acțiuni de 
voluntariat, de la acțiuni precum protecția mediului 
înconjurator, la ajutorarea celor defavorizați, 
promovarea sportului, promovarea culturii și educației. 
 SNV este ocazia cu care voluntarii din toata țara 
se sincronizează sub umbrela unui eveniment care 
reunește an de an o diversitate de cauze si organizații. 
SNV este acea ocazie anuală cand se leagă punți între 
oameni, între cauzele în care cred aceștia, între 
organizațiile din spatele lor și mai ales între 
comunitațile din diverse colțuri ale țarii care prețuiesc 
spiritul voluntariatului.
 SNV este saptămâna porților deschise către 
voluntariat pentru publicul larg, o oportunitate de 
scoatere în evidență a programelor de voluntariat care 
se desfașoară pe tot parcursul anului în organizații și 
instituții din țara, cat și o oportunitate de a atrage noi 
voluntari, dar și sprijinul jurnaliștilor și al publicului 
larg pentru voluntari și proiectele în care sunt implicați 
aceștia.
 Haideți să aruncăm un ochi și peste activitățile 
realizate în orașul nostru în această perioadă!  Dacă 
pâna acum nu ați participat la astfel de activități din 
Saptamâna Naționala a Voluntariatului, cu siguranța 
veți dori să o faceți pe viitor dupa ce aflați cât de 
interesant și frumos este totul.
 1. "Voluntari pentru mediu!"
Data: 11 - 12.05.2015, orele 11:00 
Organizator: FORTES
Partener: Poliția Locală Rm. Sărat
Responsabil: Mateevici Volodea 
Detalii: Campanie de informare privind protecția 
mediului, realizată în centrul Municipiului Râmnicu 
Sărat de catre voluntarii  FORTES și polițiștii locali.
 2. "Voluntariatul mă dezvoltă!"
Data: 13.05.2015, orele 14:30 – 16:30
Organizator: FORTES; 
Parteneri: Colegiul Național Al. Vlahuță, Liceul 
Teoretic Ștefan cel Mare;
Responsabil: Ceparu Florin; 
Detalii: În cadrul evenimentului, elevi ai celor două 
licee vor desfășura activitați de educație non-formală 
sub coordonarea tinerilor voluntari cu experiență în 
proiecte europene de tineret (TiA și Erasmus+).

 3. "Voluntariatul încotro?"
Data: 11.05.2015, orele 11:00 – 16:00
Organizator: ATCE Speranța Râmniceană;
Parteneri: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, 
Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, Muzeul 
Municipal;
Responsabil: Selegian Laurențiu;
Detalii: Bibliotecă vie cu tematica ”Voluntariatul 
încotro?"organizată în cadrul Centrului de Tineret 
FORTES. În cadrul evenimentului tineri voluntari cu 
experiență în proiecte europene de tineret vor 
disemina bune practici în domeniul educației 
non-formale și formării personale.
 4. "Sunt voluntar!" 
Data: 14 - 17.05.2015, orele 10:00
Organizator: FORTES;
Parteneri: Instituțiile de învățământ din Rm. Sărat, 
Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, Muzeul 
Municipal, Primăria Rm. Sărat ; 
Responsabil: Neculae Marius;
Detalii: Campanie de promovare a voluntariatului și 
de informare privind          Legea 78/2014.

 5. "Nu violenței în școli!"
Data: 12 – 13.05.2015, orele 10:00 – 18:00
Organizator: ATCE Speranța Râmniceană 
Parteneri: Poliția Locală Rm. Sărat, Instituțiile de 
învățământ din Rm. Sărat Responsabil: Mateevici 
Volodea
Detalii: Aici va pot spune mai multe, caci am 
participat  la aceasta activitate. Cu siguranța vă 
întrebați ce s-a intamplat, nu? Împreună cu alți 
voluntari de la centru și în parteneriat cu Poliția 
Locală, am vizitat liceele din oraș unde domnul 
Comisar Anghel Viorel  le-a explicat tinerilor de ce 
violența nu este bună în școală. Iar noi, în calitate de 
voluntari și totodata copii de aceeasi vârstă, le-am 
prezentat punctul nostru de vedere : de ce nu este 
buna violenta și cum trebuie aceasta înlaturată 
definitiv, si totdata i-am invitat să asiste la piesa 
noastra de teatru-forum cu aceeasi tematică.

 6. "Un tânăr informat, o societate 
protejată!"
Data: 14 – 15.05.2015, orele 11:00 – 16:00
Organizator: ATCE Speranța Râmniceană
Parteneri: IPJ Buzău, CPECA Buzău, Centrul 
Cultural Florica Cristoforeanu Responsabil: 
Mateevici Volodea
Detalii:  În aceasta perioadă a avut loc o campanie de 
prevenire a delincvenței juvenile și a consumului de 
droguri susținută în cadrul școlilor, realizată prin: 
informări susținute de reprezentanții Poliției Județene 
și cei ai Centrului Antidrog Buzău; teatru forum 
susținut de voluntari prin dialog social. Nu ca aș vrea 
să aleg, dar dintre toate activitatile care s-au 
desfașurat  în SNV, cel mai mult mi-a placut 
teatru-forum. Probabil pentru că ador teatrul, și am 
jucat în piesă, sau pentru că m-am bucurat vazând  
mulți elevi stransi la Centrul Cultural Florica 
Cristoforeanu dornici să se informeze și să se alature 
voluntariatului.  Pe langă faptul ca au plecat 
informați, cu zambetul pe buze de la această 
activitate, s-a aprins în sufletul fiecaruia și o dorința 
de a participa pe viitor la astfel de activitați, ceea ce 
mi se pare un lucru minunat. 
 7. "Noaptea muzeelor"
Data: 16 - 17.05.2015, orele: 20:00 – 24:00
Organizator: Muzeul Municipal Rm. Sărat, 
FORTES, ATCE Speranța Râmniceană 
Parteneri: Muzeul Județean Buzău, TV SUD EST, 
FORTES, Rețeaua Națională a muzeelor din România
Responsabil: Neculae Marius
Detalii:  Așteptam cu nerăbdare să revad muzeul și 
eram chiar curioasă să văd câta lume va veni acolo. 
Am fost surprinsă cand am vazut fosti profesori și 
simplii cetățeni ai orașului pe langă toți voluntarii 
care se plimbau și făceau fotografii. Iar la finalul 
acestei seri și totodata a SNV, FORTES a înmânat 
diplome de participare voluntarilor implicați în 
activitățile derulate pe parcursul săptămânii.
Dincolo de toate activitațile sunt însa emoțiile si 
poveștile oamenilor.Toti acești voluntari care pun 
suflet în diversele cauze în care cred și care sunt în 
acelasi timp reuniți sub o cauză comună, aceea a unor 
comunitați mai bune, mai frumoase și mai unite în 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă membrii 
ei.Voluntariatul înseamnă interacţiune, mişcare, 
dinamism. Așa că nu mai sta pe gânduri!
 Get Involved! Be a Volunteer! 
pentru că  
Un tânăr implicat este un tânăr bogat!

Aniela Șerbănescu
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 În perioada 11-17 Mai 2015 federația FORTES organizeaza la 
Rm-Sarat Săptămâna Națională a Voluntariatului, ediția a XIV – 2015, ca 
și partener local PROVOBIS. Sub emblema SNV, anul acesta au fost 
prevăzute o serie de activități de promovare a voluntariatului de către 
tinerii râmniceni, prin implicare civică și activă la viața comunității, în 
cadrul proiectului "Anul Voluntariatului la Râmnicu Sărat", finanțat de 
Consiliul Local Municipal Rm. Sărat, în baza Legii 350/2005. 
 Activitățile ce se vor desfășura în această săptămână vin ca o invitație la 
implicare tuturor celor ce au voluntariatul în vene.
• "Voluntari pentru mediu!"
Data: 11 - 12.05.2015, orele 11:00
Organizator: FORTES
Partener: Poliția Locală Rm. Sărat
Responsabil: Mateevici Volodea
Detalii: Campanie de informare privind protecția mediului, realizată în 
centrul municipiului Râmnicu Sărat de catre voluntarii FORTES și 
polițiștii locali.
• "Voluntariatul mă dezvoltă!"
Data: 13.05.2015, orele 14:30 – 16:30
Organizator: FORTES
Parteneri: Colegiul Național Al. Vlahuță, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare
Responsabili: Ceparu Florin
Detalii: În cadrul evenimentului, elevi ai celor două licee vor dezvolta 
activitați de educație non-formală, coordonate de tinerii voluntari cu 
experiență în proiecte europene de tineret (TiA și Erasmus+).

 Cum ne-am obișnuit în fiecare an la Râmnicu Sărat și în 2015, pe 
16 mai, a fost celebrată Noaptea Muzeelor. Cum și această a unsprezecea 
ediție s-a desfășurat – într-o conjunctură fericită, spunem noi – în timpul 
Săptămânii Naționale a Voluntariatului, a fost firească colaborarea între 
Muzeul Municipal și organizațiile râmnicene de tineret. În acest an, 
Muzeul Municipal Râmnicu Sărat a organizat expoziția "Descoperiri pe 
Valea Râmnicului: izvoare arheologice și numismatice", deschisă spre 
vizitare în sediul prospăt restaurant din Complexul Brâncovenesc, în cele 
patru ore, cât a durat evenimentul, fiind înregistrat un număr de aproape 
500 de vizitatori, precum și prezența mass mediei locale.
 În cadrul expoziției organizate au fost etalate bunuri culturale din 
patrimoniul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat și Muzeului Județean 
Buzău, izvoare numismatice și arheologice, inclusiv achiziții recente 
(2014-2015), care demonstrează locuirea acestei arii încă din neolitic, dar 
și existența contactelor, mai ales economice și financiare, cu zone 
îndepartate. Artefactele expuse aici, vor încerca să completeze 
informațiile aduse de izvoarele scrise, să le confirme, dar și să le 
suplinească unde este cazul. În alcătuirea tematicii s-a ținut cont de 
marcarea tuturor perioadelor istorice prezente prin descoperiri în zona 
Râmnicului, pornind de la cultura neolitică Boian, continuând cu aspectul 
cultural Stoicani-Aldeni, epocile romană și postromană, bizantină, Ev 
Mediu timpuriu, secolele XV-XVII, epocile brâncovenească și fanariotă, 
expoziția finalizându-se cu  artefacte de la sfârșitul secolului XIX.
 Din cadrul acestei expoziții au făcut parte, ȋnsă acoperite cu o 
pȃnză neagră, ȋn semn de protest şi piese din tezaurul de la Deduleşti (sec. 
XV-XVII).Acest tezaur, din care au fost expuse piese reprezentative, a 
fost descoperit ȋn 1988, ȋn localitatea Deduleşti, com. Topliceni, jud. 
Buzău şi publicat ȋn 2012, conţinȃnd 593 monede din argint, cu numeroşi 
emitenţi din Europa şi America. Constituind o excelentă radiografie a 
circulaţiei monetare din Ţara Românească la mijlocul secolului al 
XVII-lea, avem prezente aici monede cu valoare ridicată aşa cum sunt 
talerii emişi în Ţările de Jos, Spania şi în cuprinsul Imperiului 
Romano-German destinaţi în special tranzacţiilor mai mari dar şi monedă 
măruntă, precum denarii ungureşti şi piesele de ½ gros poloneze, necesară 
tranzacţiilor cotidiene. Cele mai vechi piese sunt denarii emişi de Matei 
Corvin la sfȃrşitul sec. al XV-lea, iar cea mai recentă piesă din 
descoperirea făcută la Deduleşt este un taler emis de Holland în anul 1660 
ce oferă şi data de încheiere a tezaurului a cărui ascundere ar putea fi pusă 
pe seama frământărilor politice din Ţările Române şi a mişcărilor de trupe 
în perioada ce a urmat răscoalei antiotomane condusă de Mihnea III Radu 
în 1659/1660.
 Acest demers, arată solidaritatea organizatorilor cu protestul 
Rețelei Naționale a Muzeelor din România cu privire la retrocedarea 
sediilor de muzee și slaba finanțare a sistemului muzeal din România, 
amintind că în ultimii zece ani, peste 110 muzee din 77 de localități au 
pierdut sau sunt în pericol să își piardă clădirile, fiind identificate numai 
șase cazuri în care statul a făcut uz de dreptul de preemțiune și a 
achiziționat imobilul retrocedat pentru ca muzeul să continue activitatea 
la acea locație.

 Pământul este fiecare din noi, facem parte dintr-un 
tot unitar care, ca rezultat al acțiunilor noastre, poate 
cunoaște o mișcare pozitivă sau una negativă. De aceea, ne 
dorim ca în urma acțiunilor desfașurate de tinerii voluntari 
râmniceni în colaborare cu reprezentanții Poliției Locale 
impactul asupra tinerilor și a comunitaților locale să fie unul 
pozitiv. Aceste actiuni s-au desfașurat în cadrul SNV-ului și 
s-au dorit a fi un semnal de alarmă pentru noi toti. În cadrul 
Saptămânii Naționale a Voluntariatului desfașurate în 
perioada   11-17 mai 2015 reprezentanți ai Poliției Locale 
din Râmnicu-Sărat au mers împreună cu tinerii voluntari 
Fortes în comunitate facând cunoscute o serie de măsuri ce 
pot fi aplicate de fiecare dintre noi. 
 Soluțiile la care ne-am gândit sunt la îndemâna 
oricărui cetațean de rând, caruia îi pasă de protecția 
mediului și crede într-o dezvoltare durabilă a societații. 
Aerul este din ce în ce mai poluat din cauza mașinilor, 
gazelor şi noxelor. Putem evita să mai poluăm alegând 
deplasarea pe jos. De asemenea, putem folosi surse de 
energie regenerabile. Există nenumărate soluții bazate pe 
lumina soarelui şi energia solara. Economisirea apei este 
vitală pentru planeta noastră. Tot mai multe regiuni şi 
terenuri sunt afectate de seceta. Poți economisi apa doar 
schimband obiceiurile. Facând un duș de 5 minute în fiecare 
zi – în schimbul unei bai în cadă, înseamna să economisești 
400 de litrii de apă pe saptamână. La fel cand aplici 
șamponul sau gelul de duș, poti opri apa. 
 Solul este şi el printre ţintele aflate în pericolul 
consumului excesiv de alimente. Acesta ne oferă resurse 
indispensabile pentru om, cum ar fi fructe, legume, cereale 
etc. Putem pur şi simplu să folosim pământul doar atât cât 
avem nevoie, să nu abuzăm excesiv de ce ne oferă. De 
asemenea, să nu încurajăm defrişarea – dar să participăm la 
plantarea de noi copaci. Cei care tratează cu neseriozitate 
problema poluării atmosferei și a mediului în general ar 
trebui să gândească pe termen lung și să facă ceva cât înca 
se mai poate. 
 Trebuie să ne gandim la dezvoltarea durabilă, deci la 
resursele epuizabile, la apa fară de care nu există viată, la 
reciclarea deșeurilor, la folosirea produselor ecologice, la 
sursele de energie neconvențională. Să conștientizăm faptul 
că o plimbare cu bicicleta este mai frumoasă și mai 
sanatoasă decât o plimbare cu mașina.
 Toate pentru a le permite generațiilor care vor veni 
să se bucure de ceea ce ne-am bucurat și noi : apa, aer curat, 
soare. 
 
Alina Milea Oprișan,
polițist local, responsabil mediu – voluntar ATCE - SR

 Fiind gândit în contextul noilor prioritați și obiective ale Uniunii 
Europene, proiectul "RISE - Research  and Inclusion for Sustenable 
Employability" vine atât în sprijinul creșterii capacitații organizaționale, 
prin formarea de lucratori de tineret competenți ce utilizează instrumente 
non-formale pentru îndrumarea tinerilor pe piața muncii,cât și în sprijinul 
tinerilor,pentru a-i ajuta să se adapteze cât mai usor cerințelor multiple ale 
angajatorilor. Proiectul RISE este construit pe baza a doua activitați,și 
anume training și schimb de tineri.
 Trainingul s-a adresat lucratorilor de tineret de peste 18 ani și a 
avut  loc la Râmnicu Sărat între 30 Martie și 6 Aprilie 2015;activitațile s-au 
desfașurat la Centrul de Tineret FORTES, iar participanții provenind din 
Bulgaria, Bosnia, Macedonia, Malta, Spania și Portugalia au fost cazați la 
Hotel Milion; metodele folosite în training au fost atât formale cât și 
non-formale.Partenerii s-au asigurat ca trimit tineri competenți,conform 
profilului participantului fiecarei dintre cele doua 
activitati(training/schimb)și se vor implica în diseminarea rezultatelor și 
acțiunile de multiplicare,follow-up.
 Pe parcursul celor 7 zile de activitați variate,coordonate de echipe 
de proiect,s-au atins rezultatele scontate, iar lucratorii de tineret au deprins 
atât competențe organizationale cât și de angajabilitate și antreprenoriat. 
Activitatea cu nr.1a început cu "Arrival and accomodation" în prima parte a 
diminetii și a continuat cu deschiderea cursului; administrative issues, 
analysis of the User Guide Information of  Râmnicu Sărat,tour of the town – 
au reprezentat activitați de ordin administrativ ce au fost desfășurate  în 
prima zi;  de asemenea repartizarea participantilor în camere și prezentarea 
regulilor hotelului s-au desfasurat tot în prima zi.
 Urmatoarele zile de activitați au început cu icebreakers și 
energizere, jocuri de cunoaștere precum "Backpack of Expectations", "Fears 
and Contributions" - metodă ce facilitează exprimarea liberă a 
participanților în legatură cu desfașurarea proiectului și așteptarile pe care le 
au,dar creează  și o atmosfera familiară,bazată pe încredere ți generozitate 
înca din prima zi. Alte metode folosite "Secret friend game 
-Wonderwall","Face yourself"-folosind Personae method - analiză asupra 
rolurilor pe care trebuie să le combine un lucrator de tineret,cu scopul de a 
se adapta la nevoile participanților.  Prin urmare, agenda trainingului  a 
cuprins o serie de activități în care participanții au pus în practică ceea ce au 
asimilat în urma prezentarii metodelor si a studiilor de caz (Life-line).
 La sfarsitul activitatii nr.1 lucrătorii de tineret din training au 
devenit constienți de nevoia de profesionalism a tinerilor candidați pe piața 
muncii, și de adaptabilitate a acestora la orice tip de cerintă pe care o 
presupune o slujbă. De asemenea, au devenit capabili să înteleagă 
importanța tehnologiei în mediul profesional, dozată cu masură pentru a nu 
cădea în extrema închistării și robotizarea simțurilor comunicării. Aceștia 
devin capabili să identifice propriile valori, învatând să își măsoare cu 
atenție nevoile și lucrurile ce determină atingerea ultimului nivel al 
piramidei lui Maslow, autorealizarea. Este foarte probabil ca în urma acestui 
training, unii dintre participanți să devină antreprenori, datorită metodelor 
formale implementate – de a dezvolta propria afacere, a o prezenta și a pune 
planul în aplicare.
 Grupul țintă numarul 1 al proiectului în sine, a devenit antrenat 
pentru a colabora în echipă, pe principiul organizațiilor multinaționale – 
fiind vorba de un grup multicultural.Impactul acestui curs a constat, de fapt, 
în conștientizarea faptului ca a fi youth worker ( lider/persoana staff 
support/etc. ) presupune aceleasi responsabilitati ca o profesie ce se înscrie 
în piața muncii. Presupune a fi adaptabil în funcție de oamenii cu care 
lucrezi - iar în acest mediu al proiectelor Uniunii Europene este vorba doar 
de lucrul cu oameni , a avea spirit antreprenorial pentru a gestiona în mod 
corect acțiunile unui proiect, pentru a gandi în mod eficient metodele de 
lucru și a analiza speranțele de reusită sau riscurile de eșec ale 
implementarii. 

Daria Drăgulescu

• "Sunt voluntar!"
Data: 14 - 17.05.2015, orele10:00
Organizator: FORTES
Parteneri: Instituțiile de învățământ din 
Rm. Sărat, Centrul Cultural Florica 
Cristoforeanu, Muzeul Municipal, 
Primăria Rm. Sărat
Responsabil: Neculae Marius
Detalii: Campanie de promovare a 
voluntariatului și de informare privind            
Legea 78/2014.
• "Voluntariatul încotro?"
Data: 11.05.2015, orele 11:00 – 16:00
Organizator: ATCE Speranța Râmniceană
Parteneri: Primăria Municipiului 
Râmnicu Sărat, Centrul Cultural Florica 
Cristoforeanu, Muzeul Municipal Rm. 
Sărat
Responsabil: Selegian Laurențiu
Detalii: Bibliotecă vie cu tematica 
”Voluntariatul încotro?” organizată în 
cadrul Centrului de Tineret FORTES. În 
cadrul evenimentului tineri voluntari, cu 
experiență în proiecte europene de tineret, 
vor disemina bune practici în domeniul 
educației non-formale și formării 
personale.
• "Nu violenței în școli!"
Data: 12–13.05.2015, orele 10:00 – 18:00
Organizator: ATCE Speranța Râmniceană
Parteneri: Poliția Locală Rm. Sărat, 
Instituțiile de învățământ din Rm. Sărat

Responsabil: Mateevici Volodea
Detalii: Campanie de informare și 
prevenire a violenței în instituțiile de 
învățământ din municipiul Râmnicu Sărat.
• "Un tânăr informat, o societate 
protejată!"
Data: 14–15.05.2015, orele 11:00 – 16:00
Organizator: ATCE Speranța Râmniceană
Parteneri: IPJ Buzău, CPECA Buzău, 
Centrul Cultural Florica Cristoforeanu
Responsabil: Mateevici Volodea
Detalii: Campanie de prevenire a 
delincvenței juvenile și a consumului de 
droguri susținută în cadrul școlilor, 
realizată prin:
 - informări susținute de reprezentanții 
poliției județene și cei ai centrului antidrog 
Buzău; 
- teatru forum susținut de voluntari prin 
dialog social.
• "Noaptea muzeelor!"
Data: 16-17.05.2015, orele: 20:00 – 24:00
Organizator: Muzeul Municipal Rm. 
Sărat, FORTES, ATCE Speranța 
Râmniceană
Parteneri: Muzeul Județean Buzău, TV 
SUD EST, FORTES, Rețeaua Națională a 
muzeelor din România
Responsabil: Neculae Marius
Detalii: Muzeul Municipal Râmnicu Sărat 
lansează invitația voluntarilor râmniceni 
de a participa la Noaptea Muzeelor, 

eveniment cu acoperire europeană. ATCE 
Speranța Râmniceană are rolul de 
coordonator al evenimentului și de 
promovare     on și off line prin flyere, 
event pe facebook, articole. La finalul 
SNV federația FORTES va înmâna 
diplome de participare voluntarilor 
implicați în activitățile derulate pe 
parcursul săptămânii.
• Seminar de informare "Ideas 
lab Bruxelles, oportunități de viitor!"
Data: 12.05.2015, orele 14:00 – 16:00
Organizator: Asociația de Tineret ONIX
Parteneri: FORTES, Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat, Colegiul 
Național Alexandru Vlahuță, Liceul 
Teoretic Ștefan cel Mare
Responsabil: Ceparu Florin
Detalii: Seminarul are în vedere 
prezentarea în fața a 30 de elevi, profesori 
și reprezentanți ai administrației publice a 
rezultatelor laboratorului de idei organizat 
la Bruxelles între 04 – 07 mai 2015, în 
cadrul SET.

 Get Involved! Be a Volunteer! – 
ATCE SperanțaRâmniceană
 Un tânăr implicat este un tânăr 
bogat!– AT ONIX

             VolodeaMateevici,
președinte FORTES

 De promovarea Nopții Muzeelor în 
context SNV s-a ocupat Asociația de 
Tineret, Cultură și Educație Speranța 
Râmniceană, în aceiași locație   
desfășurându-se și Gala Voluntarilor SNV, 
în cadrul căreia au fost premiați 40 de tineri 
voluntari, care s-au făcut remarcați în 
pregătirea, promovarea și implementarea 
activităților din cadrul Săptămânii 
Naționalea Voluntariatului la Râmnicu 
Sărat, eveniment implementat aici de 
ONG-urile locale (ATCE-SR, FORTES, 
Onix), sub umbrela Centrului Național de 
Resurse pentruVoluntariat PROVOBIS.

Neculae Marius

RISERISE

oportunitate unică de
conștientizare privind
angajarea si
antreprenoriatul

,
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 Fiind gândit în contextul noilor priorităţi și obiective 
ale Uniunii Europene, proiectul "RISE" vine atât în sprijinul 
creșterii capacitații organizaționale, prin formarea de 
lucrători de tineret competenți ce utilizează instrumente 
non-formale pentru îndrumarea tinerilor pe piața muncii, cât 
și în sprijinul tinerilor, pentru a-i ajuta să se adapteze cât 
mai uşor cerințelor multiple ale angajatorilor. Atât în cadrul 
cursului de formare cât şi al schimbului de tineri, utilizarea 
metodelor non-formale specifice tematicii proiectului, a 
devenit o necesitate.
 În cadrul cursului de formare (activitatea cu nr.1) au 
fost utilizate metode precum: Life-line, Workshops pe 
subiecte diferite ce au legătură cu sursa problemelor în 
câmpul angajabilităţii, pe dezvoltarea aptitudinilor creative, 
de comunicare, a celor IT; Role-play game on stereotypes 
and prejudices; Interview simulation; Set up a bussines 
team; Present your bussines plan; Introduction of CV 
Europass instrument; photo-storry şi story-telling, seri 
interculturale. 
 Datorită metodelor utilizate tinerii devin conștienți 
în legătură cu rivalitatea de pe piața muncii, dar și cu 
greutățile de a obţine un loc de muncă. Datorită mai multor 
metode creative și anume photovoice, teatru, photo-storry, 
probleme precum incluziunea socială pot tfi depăşite, astfel 
încât participanții pot înţelege mai uşor problema în 
discuţie, datorită interpretării artistice de multe ori mai 
revelatorie decât prezentarea informaţiei brute. De 
asemenea, cei 35 de participanţi au învățat cum să 
folosească instrumentul CV Europass, au dezvoltat 
competențe în diferite arii profesionale creative precum: 
gastronomie, handmade, muzică, fotografie sau IT, 
devenind astfel adaptabili mai multor profesii. În plus, au 
învățat să gestioneze detaliile unui eveniment și să se 
asigure de calitatea acestuia, prin organizarea activităţii 
finale, ca rezultat prezentarea muncii participanţilor de-a 
lungul întregului proiect (training+schimb de tineri). 
Prezentările interactive precum Presentation of the project 
and Erasmus+ programme, Youthpass journey&Naţional 
Volunteering Certificate, Photovoice, Identification of 
cultural obstacles în finding a job-stereotypes and 
prejudices, Inclusion of the persons with disabilities, DO's 
and DON’T's on a job's interview au căpătat un rol 
important în deschiderea sesiunilor de lucru, fiind materia 
primă pentru pornirea discuţiilor sau a workshop-urilor 
referitoare la tematica proiectului - angajabilitate şi 
antreprenoriat. De aceea, proiectul nostru își propune să 
formeze tineri și lucrători de tineret adaptabili pieții muncii, 
prin îmbunătăţirea competențelor și a aptitudinilor digitale, 
de antreprenoriat, de comunicare și creativitate, toate 
acestea cu ajutorul unor instrumente formale și non-formale 
variate, în contextul dezvoltării dialogului intercultural.

RISERISE

metode si
instrumente

,

RISERISE
Impresii

Toma Oana Rodica

Radina Mancheva – Bulgaria 

 My special, Romanian family, I 
wanted to say how incredible this 
experience was for me! I learnt so much 
for so little time - I love you all and I will 
be visiting your countries, so be 
prepared!! I don't care about hot water and 
sleeping now that I am home and you are 
not around! 
 Anyways, I wanted to say that 
because of the project I am now in a long 
interview process that is going very well 
and if things turn okay, I will be working 
for a big multinational company in USA ( 
I know, I am that fast)...sooo thank you 
again, I love you and be brave to chase 
your goals! 

Elena Daria Dragulescu – 
Romania 

I guess that all the sweet words that all 
of you have said means just one thing : 
this project was an opportunity for 
everyone to meet new people and to get 
new feelings, new ideas of life, new 
"family". I feel so lucky that you guys 
are part of me and i hope we will meet 
again, because one week wasn t enough 
for me .. i ve learned something from 
everyone and i m thankful for that. I m 
sorry that i haven t sau goodbye to all of 
you, but i guess all the hugs from the last 
days that i gave you was like "c y hugs".  
Thanks for everything .. i miss u all

Marcos Fernàndez 
Juan - Spain

I really enjoyed this 
project. U guys are 
awesome, we were like 
a big family. I'm really 
sad right now, because i 
know that i will miss u a 
lot, but this is not a 
"good bye", it's a " c u 
later", "cya"...
In just a week i have felt 
sth really special, and 

that's all thnks to u.
This has been my first project, and not the last one. 
For sure.
And just remember, when something bad happens, 
just think " shit happens", almost everything in this 
life can be solved so...don't worry about u have not 
to, and think "shit happens", that's my advice...
Finishing...remember, always, always, always I 
will miss u guys, c u in july (i hope)!!!!
Cya!!!

Norbert Edgar Muscat Preca – 
Malta 

Dear Brothers & Sisters... This is Malta 
Calling 
I would like to thank all of you, the hostel 
management and the community of 
Ramnicu Sarat. It was a week of great 
atmosphere, where it was not important 
from where we were coming from, our 
beliefs and our traditions... We have 
participated to the full for this unique 
Training Course... We have shared a lot of 
positive emotions.... We have partied the 
hard way possible.... What else? We were 
one unique Family. Thank you Romania, 

Bosnia & Herzegovina, Macedonia, Romania, Portugal, Spain Turkey EVS 
and Italian EVS.... you are an amazing persons....
Feeling lonely in Malta...  Can't Wait to see you again.... you are all 
Welcomed to Malta, and I be more than glad to host you alll
Love you xxxxx

Yoneli Netsova – 
Bulgaria 

Guys, I need to say it - 
I really miss you all! 
This was a very special 
week for me (one of 
the best in my life) and 
also my first project - it 
was like a little 
universe in Ramnicu! 
It feels kinda weird 
being without you, at 
home.. Thank you for letting my spirit RISE and I 
hope we will see each other again soon!
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 Hey friends i’m back. So, i don’t know from where i 
should start to talk about, but this is my last articole, this is my last 
day in Ramnicu Sarat, this is my last, last last and last; oh, such a 
sad word, „LAST” but come on guys, if i look deep in this word i 
find something happy beautiful wonderful and amazing as 
everytime i did something like this. LAST: Learn-Again by 
Staying Together..:)..Wow. As you can see the meaning is totally 
different and i’m happy even if i’m just thinking about it. 
 May was my last month of Evs, it seems like yesterday 
that i was arriving in Bucharest, and now many months leater i’m 
here and i’m thinking about how it will be going back in Sicily; 
anyway may was a good month, i’ve lived my last month of EVS 
with Umran and Giorgia, and with Sabatino, (our Italian 
engi-friend). At the beginning everything was strange our routine 
life changend saddenly and it wasn’t such a happy life in thoose 
days, but then we all realized that this is life this was also in our 
programms, and even if we were without Semih and Selim and the 
atmosphere was changend we continued to do our best in every 
little things we did. 
 We’ve been involved not only in our EVS project, but in 
May there is been the national week of volunteering and also 
european youth week we've done many activities like prevention 
youth delinquency and drug use in teenage and youth activities to 
promote volunteering in the local community, and also many 
activities in schools to let children know about our association  
what we are doing and also about possibility to do volounteering 
and in high schools we also organized with locals volounteers 
activities and game-competitions. In the same moment i’ve 
continued to go in schools and kindergartens to do my daily 
activities, and day by day i was understanding that everything was 
going to the end, and during my last week of official volunteering 
i decided to stay more in Romania but unfortunately they gave me 
the permission to stay just one more week; the saddest days of my 
EVS were coming and when i started to say Goodbye in all 
classromms i’ve worked and all kindergardens ther was a really 
bad feeling inside of me, and the emotions that children gave to me 
when i greet them are something that i’ll never forget, (like start to 
run and hug me for last time all children of a class) i’ll be a lyer if 
i say that i did’t cry. ; but i’ll have these memories in my mind and 
especially in my heart forever. I’ve talked too much about my and 
ours EVS FAMILY LIFE during my past articoles and now is not 
necessary to talk again, but i would like to say again and again 
Thank you to all Rm Sarat People, and friends, because of the 
hospitality and the feelings that i’ve had during my months here, i 
felt like home since the first days, but especially i have to say 
Thank you Again to Tata Vovi, Florin, Marius, ,Stefania, Cami, Gy, 
Angy, Daniela, Ioana, Teo, Andru, Oana, Catalina, Irina Dodo, 
Silviu, Ioannis, Adrian, Ionuts and etc etc sorry if i don’t thanks 
everyone but dear „specials” you are many and many...excuse me 
friends but i should use a book to do it.:). 
 Thanks R<3mania. In few months i’ll be back in Rm 
Sarat in a different project for few days, this is mi second 
hometown now, and whenever i’ll come here in the future i’ll have 
a family who is waiting for me.  Guys i’ll miss you all. Bye bye 
Ramnicu Sarat La revedere, ne vedem mai devreme..<3..<3..!!!!! 
 I would say just one more thing:
 Life is a gift,  remember to unwrap it by living your 
dreams day by day .
 I did it until now, and for sure i’ll not stop to do it...:)....
 Love you, Ve iubesc. 

Francesco Lo Giudice

Hello from Romania where time flows 
fast! Time is my only complain since my 
first day in here.
I had only 6 months. What would 
happen if a bit slow? when i think about 
the time i realized that i am in the sixth 
month!
The reason i feel like this is my days in 
here are very good, beneficial etc. Even 
i did not count the days. 

What did i in here i mean Ramnicu 
Sarat?

First month i came here i met almost all 
the public. We visited schools, city and 
met children and teachers.
After arriving here i had to join 'arrival 
trainig' throughout 7 days at Predeal. 
While we were there we visited Braþov.

When we back to Ramnicu Sarat 
Christmas had come. This was my first 
Christmas experience and new cultures, 
foods and music.
Everything was so different at the same 
time nice to me. 

With new year party i welcomed my 
second month in here. 
New Year's Party everything were very 
good. Traditional foods, dances and 
music.
When we recognize Romania culture 
slowly we had to introduce our Turkey's 
culture so We organized a night at the 
youth center.
As much as we can we introduced 
turkish foods, dances and music.

With February Giorgia the last member 
of our family came to our group who is 
my italian sister joined the project. 
I think we look alike each other so much 
:)
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ry Dragobete impressed me in February. It means traditional Valentine.

The host institution organized unforgettable night for their volunteers at the youth center.
There were lots of good things which were dance and theater performances held in 
traditional costume, traditional foods which are called
'sarmale, kozonak', lots of people and their local tv.

In the 1 March we celebrated the arrival of spring which they called 'martiþoare'. In 
martiþoaere only women take gifts.
Especially gifts are tulip color or red and white jewelry and during march women wear 
jewelry.
In martiþoare day morning we went to youth center. Everybody wore white wristbands, 
earrings and brooches.
I was suprised when i saw them :) In 1o minutes they gave me lots of wristband. Thank you 
so much again. I really admire that day.
I hide them to wear forthcoming 1 march :)

In April we encountered intense tempo. 
There were two training course, one youth 
exchange, easter and travel to balkans trip 
in april.
Through the project i met lots of good 
sweet people. I got a chance to know 
different country cultures, their 
musics,foods, dances.
I went to Belgrad and Sarajevo.I was 
impressed from history and architecture of 
these cities.
Even me and Giorgia thought that 'never go 
back from here' :)
During the trip we went to Timiþoara cause 
this city was at the top of our way. I loved 
that city so much. 
In here i saw Easter too.There were colored 
eggs especially red eggs, barbecues, picnic 
and cozonac. 
I really had good time with my project 
group. 

May brought sadness. In 1 May Semih 
went to Izmir and then Selim to Sakarya... 
now end of the month i will go.
Go to Izmir will be really hard for me. My 
friends, my Evs family, my memories. I 
will really miss them so much. 

Evs was my dream. This dream came true 
in Romania because of this Romania is 
very special for me. I am happy to be here.
I had lots of experiences which can not buy 
with money. I discovered other worlds. I 
collected lots of memories, friends and i 
will never forget
the rest of my life! Since the first day i 
came to here i never felt as a foreign. This 
city really impressed me with warm 
blooded, helpful and friendly people.
This city can be small but definitely ýt has 
a big heart! I really thank for everything 
you did for me. See you as soon as 
possible. La revedere Ramnicu Sarat.. :)

Umran Sarac



B
E

 o
n 

ti
m

e

Micul Jurnalist, Nr. 56, Mai 2015Micul Jurnalist, Nr. 56, Mai 201520 Micul Jurnalist, Nr. 56,Mai 2015Micul Jurnalist, Nr. 56,Mai 2015 21
 A fi trainer într-un curs de formare ce abordează 
problematica managementului timpului este o provocare 
prin natura sa. Nu doar pentru mine, ca și formator, cât 
mai cu seamă pentru cei 24 de lucrători de tineret din: 
România, Turcia, Slovenia, Polonia, Italia și Bulgaria, în 
încercarea de a identifica noi metode și instrumente de 
eficientizare a modului de petrecere a timpului, atât cel 
personal cât și cel profesional. Structura cursului de 
formare a ținut cont de o strategie clară ce a vizat 
împărțirea zilelor de activități în două sesiuni de lucru în 
care scopul de formare a participare a fost divizat sub 
impactul a trei componente deosebit de importante. În 
primul rând este vorba despre îndeplinirea acțiunii de 
formare, una deosebit de amplă ce a pornit de fiecare dată 
de la nevoile lucrătorilor, de la identificarea cauzelor 
principale și secundare pentru care managementul 
timpului reprezintă în fapt o problemă, pentru ca în finalul 
sesiunii fiecare lucrător să fie beneficiarul unui proces de 
conștientizare și formare compus atât dintr-o componentă 
teoretică, alături de un mijloc clar de aplicare a celor 
învățate. 
 Cea de-a doua etapă a procesului de învățare, unul 
exclusiv experiențial, a fost constituită de aplicarea celor 
învățate în cadrul echipei de lucrători pentru ca cea de-a 
treia componentă să evidențieze printr-o reflectare 
temeinică gradul de înțelegere și aplicabilitatea metodelor 
dezvoltate, beneficiile obținute, gradul de îmbunătățire a 
situației inițiale, competențele dobândite alături de 
posibilitățile de re aplicare continuă.
 Printre cele mai utile metode pe care le-am aplicat 
în procesul de formare, de un real impact apreciem 
Metodele Eisenhower, Pareto și Puzzle Media Method, 
alături de acțiunile premergătoare formării grupului în 
utilizarea unor metode și instrumente online de 
eficientizare a managementului timpului, ce au fost 
introduse în cadrul unui portofoliu cu o aplicabilitate 
continuă.
  Alături de cadrul informaţional și de îndreptarea 
procesului către o dimensiune de învățare clară, de un real 
impact în asigurarea cadrului de cooperare, a fost 
comunicarea interculturală, atenția pentru promovarea 
elementelor de culturalitate și identitate a fiecărui stat 
reprezentând un important punct de coagulare a grupului 
de lucrători de tineret.
 Finalul cursului de formare a evidențiat mult 
pozitivism și dorință de îmbunătățire, noi abilități practice 
alături de un mai bun control asupra timpului. Rezultatele 
obținute vor fi utilizate în perioada următoare în relația cu 
voluntarii organizațiilor partenere, provocarea mergând 
mai departe cu ocazia schimbului de tineri din august 
2015.

 Be on Time este un proiect complex, 
susţinut de 6 organizaţii cu experienţă 
internaţională, dar cu nevoie de dezvoltare a 
staff-ului şi adaptare la noile cerinţe în ceea ce 
priveşte munca de tineret. Nevoia identificată de 
noi este aceea de eficientizare a muncii prin 
planificare şi formare în time management a youth 
workers şi a tinerilor cu vârste fragede, proiectul 
propus realizându-se prin două activităţi principale 
şi anume: training course şi schimb de tineri, în 
perioada dintre acestea lucrătorii de tineret pilotând 
în organizaţii procesul de învăţare, prin activităţi 
locale. 
 Activităţile de diseminare din prima etapă 
sunt centrate în special pe aplicabilitatea 
rezultatelor obţinute de către lucrătorii de tineret în 
cadrul cursului de formare. Aceasta va dura 6 luni şi 
va consta în organizarea şi implementarea de 
activităţi locale în concordanţă cu tema proiectului, 
activităţi ce vor implica un număr cât mai mare de 
tineri, voluntari ai asociaţiilor promotoare. Fiecare 
promotor are obligaţia, asumată prin 
agrement's-form, să realizeze cel puţin o activitate 
locală pe lună şi să transmită fotografii şi un raport 
de activitate. În perioada imediat următoare 
cursului s-au organizat sesiuni de învăţare, tinerii 
participanţi transferând din experienţa lor şi către 
ceilalţi voluntari din organizaţiile promotoare. S-a 
pus şi se va pune în continuare un accent deosebit 
pe realizarea acestor activităţi în mod planificat, cu 
obiective setate SMART şi cu un management al 
timpului şi al resurselor eficientizat, folosindu-se 
instrumentarul şi metodele non-formale 
aprofundate în activităţile schimbului. 
    Pe lângă aceste activităţi locale, diseminarea ce 
urmează cursului constă în organizarea de campanii 
stradale, scrierea de articole ce vor fi postate pe 
grupul de facebook, site-uri şi în revista Micul 
Jurnalist, participarea la emisiuni TV. Menţionăm 
că ATCE Speranţa Râmniceană are parteneriat local 
cu trustul media TV SAT 2002, care preia o mare 
parte din informaţii şi le transmite la ştiri sau în 
emisiunea Presa Liberă Trecere. Bineînţeles că în 
cadrul activităţilor de masă se va avea în vedere şi 
realizarea de prezentări ale activităţilor cursului, 
prezentarea de materiale rezultate în urma 
implementării (gen video-tools, broşură cu 
instrumente nonformale de time-management şi 
planificare/eficientizare, DVD-uri cu filmuleţul 
cursului).

f i n a n ţ a t  d e  U n i u n e a  E u r o p e a n ă
p r i n  p r o g r a m u l  E r a s m u s  p l u s

Viziunea formatorului!
Florin Ceparu

Cursul de formare Be on Time
Aflat la momentul evaluării și

diseminării rezultatelor

Ana Maria Vioreanu
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 Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret 
Educație și Sport, F.O.R.T.E.S, anunță finalizarea activitatilor 
proiectului "Choose SMART, Choose ART", finanțat de 
Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, în cadrul 
acțiunii KA1 – mobilități ale tinerilor, cu suma de 22.248,00 
euro. Proiectul se implementează în perioada 05.08.2014 – 
05.10.2015 în comunitățile celor șase promotori din România, 
Turcia, Italia, Malta, Spania și Portugalia, iar activitățile   s-au 
derulat în Municipiul Râmnicu Sărat, România, în perioada 25 
octombrie - 2 noiembrie  2014
 Grupul de participanți din în cadrul proiectului a fost 
format din șase participanți din fiecare țară parteneră cu vârste 
cuprinse între 16 și 19 ani (grup vulnerabil), însoțiți de câte un 
lider de grup/promotor 

DETALII ALE PROIECTULUI:
SCOP: 
Plecând de la ideea că arta dramatică este cea mai profundă 
expresie a creativității umane și având ca motto cuvintele lui 
Tolstoi „Arta este un mijloc indirect de comunicare!”, s-a 
dezvoltat proiectul Choose SMART, Choose ART, în scopul 
combaterii uzului de droguri, o problemă stringentă a zilelor 
noastre, prezentă în toată lumea în general, dar și în Europa și 
România în particular. Astfel, prin activități culturale 
diversificate, susținute într-un mediu non-formal, tinerilor li s-a 
oferit o alternativă sănătoasă și creativă pentru petrecerea 
timpului liber, precum și oportunitatea explorării laturii lor 
artistice. 
Utilizând metode și instrumente non-formale, combinate cu 
activități artistice, s-a încercat obținerea unei analize complexe a 
cauzelor generării consumului de droguri și substanțe 
periculoase în rândul tinerilor, în încercarea de a găsi noi soluții 
în vederea eliminării acestora, dar și descoperirea și analiza 
motivelor pentru care tinerii recurg la uzul de substanțe ilegale. 
De asemenea, a fost promovat un stil de viață sănătos prin 
practicarea sportului și prin demonstrarea efectului distructiv al 
drogurilor.
Obiective:
Obiectiv 1. Creșterea gradului de conștientizare a grupului țintă, 
(42 de participanți – 7 din fiecare țară promotoare), asupra 
pericolului utilizării de substanțe ilegale, prin activități derulate 
cu ajutorul metodelor de educație nonformală, la Rm. Sărat pe o 
perioadă de 8 zile.
Obiectiv 2. Creșterea nivelului de implicare al grupului țintă, (42 
de participanți – 7 din fiecare țară promotoare), în activități 
artisitice ce vor avea ca finalitate crearea și punerea în scenă a 
unei piese de teatru „Arta nu drog”, pe perioada activităților.
Obiectiv 3. Dezvoltarea abilităților sportive de înviorare și 
petrecerea timpului liber în mod sănătos prin sport – nu drog, de 
către grupul țintă, (42 de participanți – 7 din fiecare țară 
promotoare), pe parcursul a 8 zile de activități de la Rm. Sărat 

 Luna mai a fost  alături de voluntari și 
organizațiile care cred în puterea voluntariatului 
ajutându-i pe alții  să prindă gustul acestei experiențe 
minunate.             11 mai 2015 a dat startul  celei de-a 
paisprezecea ediții a Săptămânii Naționale a 
Voluntariatului. Echipa voluntarilor râmniceni și-a  
sincronizat eforturile împreună cu diverși parteneri 
locali (Poliția Locala și Poliția Judeteană, liceele 
râmnicene) și-au desfășurat diverse activități de 
implicare,promovare și recunoaștere a voluntariatului, 
dar și de plasare a acestuia acolo unde îi este locul. 
Evenimente de celebrare la nivel național a 
voluntariatului au loc în multe țari din lume sub diverse 
forme (prin saptămâni, zile sau festivaluri),amintim aici 
țari precum Canada, SUA, Australia și Noua Zeelandă.
 Participând și sprijinind astfel de evenimente, 
comunitatea râmniceană nu face altceva decât să fie 
parte a unei mișcări europene și mondiale. Și în acest an 
organizațiile râmnicene au desfășurat în colaborare cu 
Poliția Locală și Poliția Judeteană acțiuni de prevenire a 
delincvenței  juvenile și a victimizării minorilor.Tinerii 
voluntari râmniceni au mers pe strazile orașului și în 
liceele locale unde au desfășurat acțiuni de 
conștientizare a efectelor negative ale consumului de 
substanțe interzise, dar și a faptului că există delincvență 
juvenilă și că aceasta poate fi prevenită.Ca o încununare 
a acestor acțiuni de stradă a urmat apoi punerea în scenă 
a unei piese de teatru-forum având aceeasi tematică.  
Scena Centrului Cultural Florica Cristoforeanu a devenit 
astfel locul unde un grup de tineri inimoși și cu initiativă 
au aratat altor tineri (în sală erau prezenți aproximativ 
500 de tineri, în majoritatea elevi de liceu) că se poate 
trăi frumos și că tinerii pot avea  preocupări ce îi pot 
dezvolta profesional și personal.
 Acțiunile desfășurate în aceste zile s-au încadrat 
în mișcarea națională dedicată Săptămânii Naționale a 
Voluntariatului, dar s-au constituit și în acțiuni de 
diseminare a proiectului Erasmus+ "Choose Smart, 
Choose Art", proiect derulat de  FORTES pe parcursul a 
14 luni, în perioada 5.08.2014-05.10.2015, implicând 
promotori din 6 tari: Spania, Portugalia,Turcia, Italia, 
Malta și România, fiind conceput sub forma unui schimb 
de tineri, pe o perioadă de 9 zile. Schimbul de tineri a 
avut loc în Râmnicu Sărat,România, în perioada 14-22 
septembrie 2014 și este adresat către 36 de tineri cu 
vârste cuprinse între 16-19 ani, alături de 6 lideri de 
grup. Acesta  s-a vrut  să fie o purificare culturală, 
spirituală și morală a tinerilor în scopul combaterii  
uzului de droguri.

Alin David

Comunicat de presă de
încheiere a activităților proiectului 
finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

(obiectiv subsidiar).
Obiectiv 4. Dezvoltarea dialogului intercultural între cei 42 de 
participanți prin activitățile de la Rm. Sărat desfășurate pe o 
perioadă de 8 zile.
Obiectivele noastre sunt în concordanță cu obiectivele și 
prioritățile Erasmus+ și urmăresc să contribuie la dezvoltarea 
tinerilor în conformitate cu Strategia Europa 2020.
Activităţile propuse în cadrul schimbului de tineri  au provenit 
din sfera educației non-formale și au fost următoarele:
– teatru forum, workshop-uri de muzică, dans, tematice, 
energizere, jocuri de rol, prezentări etc;
– activități sportive: fotbal, tenis, cros, înviorare;
– activități culturale și educative;
– seminarii tematice (informare asupra riscurilor cauzate de 
consumul de droguri);
– vizite culturale și tematice în Rm. Sărat, Buzău (Centrul de 
Prevenire Evaluare Consiliere Antidrog Buzău);
– seri interculturale și de socializare;
– spectacol cultural artistic ”Artă nu drog”;
Parteneri:
Organizația coordonatoare:  F.O.R.T.E.S – România,
Organizațiile partenere: E-genclik – Turcia, H2O – Portugalia, 
Oportunidad Europa – Spania, Nizza di Sicilia Municipality – 
Italia și Active Youth – Malta.

Giorgiana Grozea

SNV
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 Să fii voluntar înseamna să oferi 
din timpul,energia și abilitățile tale unei 
organizații, fară a aștepta nimic material 
în schimb. Consider că pentru a dori să te 
implici într-o acțiune de voluntariat, ai 
nevoie de un motiv anume,ceva ce 
trebuie să te stimuleze,însa nu acesta a 
fost motivul pentru care am intrat eu în 
această lume, ci doar dintr-o joacă, de 
dragul de a petrece mai mult timp cu 
prietenii,profesorii și să mă distrez.Ceea 
ce eu am realizat este că implicarea în 
activitați de voluntariat dezvoltă o serie 
de abilitați și competențe sociale, cum ar 
fi solidaritatea, toleranța, încrederea, 
spiritul civic și lista poate continua.
 Voluntariatul m-a transformat 
într-o persoană conștientă de mult mai 
multe aspecte ale lumii din jurul meu pe 
care în mod normal nu le vedeam pentru 
că, aparent, nu am avut nici o legatură 
directă cu ele. Spiritul civic se învața prin 
implicarea în activitați de voluntariat,iar 
faptul că orice om poate face o schimbare 
în comunitatea lui, mai ales dacă este 
ajutat de alți oameni,face și mai specială 
activitatea. Putem să facem și noi o 
schimbare dacă exista resurse, timp, curaj 
și un spirit organizatoric care să pună 
totul în mișcare astfel încât să nu 
așteptăm totul de la alții, ci să ne asumăm 
responsabilitatea de a lua inițiativă și de a 
trece la acțiune. Pe lânga abilitațile 
enumerate mai sus, cunosc oameni fel de 
fel, oameni diferiți de cei cu care 
interacționez zilnic, de la care pot învăța 
sau pe care îi pot învata ceea ce eu știu, 
lucru ce duce la relații bazate pe 
încredere reciprocă și dezvoltare 
individuală. În concluzie,având în vedere 
cele spuse, voluntariatul este cea mai 
buna metodă de a te dezvolta,de a te 
cunoaște pe tine însuți și o formă de 
învațare prin acțiune practică.

 Inițial, am crezut că 
voluntariatul reprezintă o 
activitate inutilă însa odată ce 
am participat la o una dintre 
activitațile desfasurate în cadrul 
ATCE Speranța Râmniceană 
mi-am dat seama că 
voluntariatul este mult mai 
complex.În timp, am realizat că 
unele dintre aptitudinile mele 
au progresat ba chiar am capătat 
unele aptitudini noi. Am învatat 
să socializez,să abordez diferite 
situații complicate în asa fel 
încat să le pot rezolva foarte 
repede.
Am început să devin mult mai 
capabil și mai competent în 
orice activitate,să iau inițiativă 
și să îmi expun punctul de 
vedere indiferent de părerea 
celorlalți. Am fost plăcut 
surprins să gasesc aici un grup 
unit, săritor care nu face altceva 
decât să îți dea încredere 
motivând că fiecare are ceva 
special.
 Voluntariatul mi-a oferit 
un sprijin și un echilibru 
interior, deoarece până să mă 
implic simțeam că viața trece pe 
lângă mine fară să fac ceva 
important cu ea, m-a 
ambiționat, m-a facut să vreau 
să mă implic și implicit să simt 
nevoia de a face ceva cu viitorul 
meu pentru că doar el contează.
 Mi-am dat seama că 
aparentele înseala.Dacă nu faci 
un lucru,nu obții satisfacție. E 
simplu să critici fară să știi ce 
critici și mai simplu să fii pasiv 
decât să încerci ceva ce te-ar 
putea schimba.
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    Joi, 6 mai 2015, orele 10:00, a avut loc în Sala de ședințe a 
Municipiului Râmnicu Sărat, lansarea proiectelor finanțate de 
Consiliul Județean Buzău în baza Legii 350/2005: 
    -  Campionatele sportive ale tinerilor buzoieni- Ediția a II-a 
2015;
     - Susținerea activității de selecție a Atletic Club ONIX 2010 
în 2015.

    În deschiderea conferinței a luat cuvântul Florin Ceparu – 
manager de proiect, care a făcut o scurtă prezentare a 
proiectului: "Prin aceste proiecte ne propunem să promovăm 
sportul de masă în Râmnicu-Sărat și jud. Buzău prin intermediul 
desfășurării unor competiții sportive în perioada mai - octombrie 
2015 în Râmnicu-Sărat, prin susținerea implicării unui numar 
cât mai ridicat de tineri în activități bazate pe fotbal, tenis cu 
piciorul, streetball, volei, futsal, tenis de masa, cross, ciclism și 
role".  În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele 
proiectelor, dar și activitățile, rezultatele și beneficiile pentru 
grupurile țintă.
 
    Obiectivul principal, atât pentru proiectul de promovare a 
sporturilor de masă, cât și pentru proiectul de susținere a 
sportului de performanță prin facilitarea descoperirii și selecției 
de talente fotbalistice în zona de interes a municipiului Râmnicu 
Sărat și comunele limitrofe, este creșterea gradului de 
participare la derularea unor competiții sportive, a unui numar 
de peste 1000 tineri din Râmnicu-Sărat și localitățile învecinate 
într-o perioadă de 7 luni de zile. 

    Proiectele propuse reprezintă o parte importanta a strategiei 
Clubului de promovare  a sportului de masa și a celor mai 
valoroase competențe sportive și umane la nivel regional. 
Susținerea procesului de selecție, în viziunea administrației 
publice locale, așa cum a subliniat domnul viceprimar Sorin 
Cîrjan, reprezintă un nou pas în promovarea sportului ca mijloc 
de educație și formare de caractere tari, responsabile, bazate pe 
respect și fairplay în rândul tinerilor râmniceni și din comunele 
învecinate și totodată reprezintă modalitatea de a revigora și 
transforma fotbalul juvenil la nivel județean.

    Organizarea competitiilor pe baza a 9 discipline va reprezenta 
solutia unei abordari integrate a mediului de implicare 
râmnicean, astfel încat cei 1000 de tineri ce vor lua parte la 
activitați vor fi dovada vie a importanței sportului și a 
disponibilitații de a fi parte într-un sistem de promovare a unui 
altfel de timp liber.
    La acest eveniment au participat numeroși invitați, domnul 
viceprimar Sorin Cîrjan, primari din comunele învecinate, 
reprezentanți ai autoritaților locale, consilieri locali, profesori de 
educație fizică, dar și elevi de la CN Al. Vlahuță și LT Ștefan cel 
Mare. Autoritățile și profesorii și-au arătat sprijinul înca o data 
pentru astfel de proiecte. 
     Domnul Viceprimar Sorin Cârjan, un promotor constant al 
sportului în randul copiilor, nu a ezitat să precizeze faptul că, 
"datorită  muncii voluntarilor orașul nostru are mai multe șanse 
să devină un oraș european și la nivel de mentalitați”. 

Ioniță Claudiu

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTELOR
SPORTIVE DERULATE DE AC ONIX 2010

CU FINANȚARE DIN PARTEA CJ BUZĂU ÎN BAZA LEGII 350/2005

 ATCE-SR a trimis ajutoare în Sicilia, în perioada 25 
Mai-1 Iunie 2015, pentru realizarea unui proiect centrat pe 
incluziune socială şi implicarea tinerilor cu oportunităţi reduse 
(economice, etnice, geografice sau având nevoi deosebite). 
       Social Inclusion-ING a fost un Training Course, implicând 
12 organizaţii ce au trimis câte 2 participanţi, împreună 
reuşind să dezbatem metode de bune practici în implementar-
ea proiectelor de incluziune socială.
       O experienţă nemaipomenită a fost faptul că am avut 
exemplul viu în desfăşurarea acestui proiect, şi anume o 
participantă cu deficienţe de auz din Polonia, împreună cu 
translatorul. Bineînţeles că toată lumea era îngrijorată de 
această prezenţă, doar fiindcă ne simţeam vulnerabili şi 
neinformaţi cu privire la o deficienţă de acest tip. Pe parcursul 
proiectului am învăţat foarte multe despre cum să adaptăm  un 
program pentru o mobilitate de tineri locală/internaţională la 
nevoile unui grup cu oportunităţi reduse sau deficienţe. 
Prezenţa participantei respective ne-a mobilizat şi în câteva 
zile am început să comunicăm prin limbajul polonez al 
semnelor – fiindcă limbajul semnelor este diferit pentru 
fiecare ţară în parte,chiar dacă există oarecare asemănări.
       Un alt rezultat al acestui proiect a fost familiarizarea cu 
situaţia tinerilor din Sicilia şi întreaga Italie, am aflat cum 
reuşesc asociaţiile să scadă gradul de delicvenţă juvenilă (cea 
mai mare problemă în rândul tinerilor) , cu ajutorul asistenţilor 
sociali.
       În cele din urmă, am reuşit să stabilim împreună un „drum 
al proiectelor”, începând de la primele etape:cercetarea, 
contactarea instituţiilor ce ne pot oferi suport, până la imple-
mentare şi raportare, dar nu în ultimul rând diseminare şi 
obţinere a rezultatelor.
       ATCE-SR va trimite în continuare tineri spre a se informa 
şi a creşte frumos. Competenţele obţinute cu ajutorul altor 
asociaţii din spaţiul European le fructificăm acasă, imple-
mentând propriile proiecte şi dezvoltându-ne spiritul de iniţia-
tivă.

Implică-te, fii voluntar !    Angi

Să privim mai îndeaproape

 Fiecare voluntar merge după această premisă. Dacă nu încerci, nu vei 
ști niciodată gustul. Am tot încercat împreună cu colegii mei și cu președintele 
asociației Volodea Mateevici să promovăm voluntariatul în școli. De un mare 
succes anul acesta au fost proiectele europene. Orașul nostru s-a bucurat de 
vizitele a multor străini dornici de cunoaștere și dezvoltare. Elevii Colegiului 
Național Alexandru Vlahuță au fost și ei la fel de încântați și s-au înscris fară 
să stea pe gânduri, pe rând, în aceste proiecte. Lucrurile s-au schimbat acum în 
bine, însă la început am avut adevărate probleme în legătura cu permisiunea 
direcțiunii de a lua parte la activităţi. 
 Așa cum știți cu toții, un proiect european se desfăşoară pe o perioadă 
limitată de timp, care nu presupune mai mult de o săptămână sau două. Cu 
toate acestea, școala s-a împotrivit o bună perioadă de timp pe motivul că 
prezența la cursuri este mult mai importantă decât formarea noastră ca volun-
tari. O problemă mai era și faptul că de fiecare dată aceeași elevi erau dornici 
să plece și, pe bună dreptate, nu era corect. Chiar dacă nu era neglijată școala, 
lipsurile se adunau cu timpul. Nu era deloc plăcut nici pentru noi, ca elevi, să 
ni se atragă atenția de fiecare dată în legătură cu voluntariatul, dar nici pentru 
cadrele didactice care vedeau, pe zi ce trece, că elevii conștiincioși sunt tot mai 
atrași de activităţile non formale decât de școală. 
 Pentru a opri această situație care ar fi dus la alte conflicte nedorite, 
președintele nostru împreună cu Ceparu Florin au adus profesorilor propuneri 
de participare la proiecte. Aceștia au fost reticenți la început, considerând acest 
lucru o pierdere de vreme. Câțiva dintre ei însă, dornici să se apropie de elevi 
și să încerce ceva nou, s-au aventurat în această “călătorie”. Este de prisos să 
menționez impresiile în urma participării. Înţelegându-ne apoi nevoile, au 
încercat să-i convingă inclusiv pe domnii directori în legătură cu beneficiile din 
urma acestor proiecte. Până într-o zi, când domnul director Ambrinoc Costică 
a luat decizia de a se înscrie şi dânsul. Aceea a fost ziua în care cu toţii am știut 
că problemele dintre scoală și voluntariat se vor termina. Dânsul, o fire severă 
și conservatoare, a fost de-a dreptul copleșit de atmosfera care a dominat pe tot 
parcursul proiectului, astfel că acum este oricând pregătit pentru o nouă expe-
riență. 
 Chiar dacă nu merge totul ca uns și mai apar mici conflicte și păreri 
contrariate, suntem pe drumul cel bun. Odată cu aceste proiecte, relațiile dintre 
elevi și cadrele didactice s-au schimbat. Acum știu că indiferent ce problemă aș 
avea, pot apela oricând la profesori pentru ajutor. Întâlnirea cu aceștia într-un 
cadru non formal ne-a oferit nouă, tinerilor, curajul de a ne exterioriza, iar lor, 
adulților, puterea de a ne înțelege până și nevoile uneori exagerate.
Consider că în ultimul an voluntariatul a simțit un avânt foarte mare în orașul 
nostru. S-au schimbat multe lucruri în bine și asta mă face să fiu mândră atât de 
mine ca cetățean al orașului, cât și ca voluntar și elev.

Daria Elena Drăgulescu

Dacă nu riști, nu câștigi !

D’ale voluntarilor...


