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Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.
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 Caravana desfăsurată la Cluj a adus o vizibilitate crescută 
activităţilor de voluntariat la nivel naţional şi o înţelegere a 
conceptului de centru de voluntariat la nivelul grupului de tineri 
participanți. 
 Caravana voluntariatului a fost primită cu bucurie şi 
deschidere de tinerii voluntari râmniceni, i-a suprins pe unii, i-a 
mobilizat pe alţii, a stimulat parteneriatele la diverse niveluri, 
mobilizând diferitele tipuri de resurse existente în comunitate. 
 Prin colaborarea cu Pro Vobis  Cluj  s-a realizat un schimb 
de bune practici în implementarea de proiecte prin metode și 
instrumente de educatie non-formală, au fost setate priorități și 
proiecte în parteneriat, contribuind la promovarea vizibilității 
educației non-formale la nivel local, național și internațional.

Maria Constantinescu

Caravana voluntariatului râmnicean

 Într-un număr mare direct proporțional cu bucuria și plăcerea de a face 
voluntariat și în egală măsură de a descoperi frumusețile României, voluntarii 
FORTES au pornit în perioada 30 iunie – 01 august într-un tur de recunoaștere 
culturală ce a pornit din Râmnicu Sărat pentru ca prima oprire să fie Sighișoara, 
orașul Cetate medievală. Pe o vreme ploioasă, printre sutele de ani de istorie, 
voluntarii au luat un prim contact cu identitatea unui oraș lăudat de fiecare 
trecător ce i-a călcat pragul, îmbogățindu-se cu imagini și trăiri unice. Traseul a 
continuat, ploioasa Sighișoară transformându-și plânsul în zâmbet odată cu 
soarele întâmpinat cu ocazia popasului la Cetatea Rupea. 
 După lecția de istorie primită aici și zeci, ori sute de poze imortalizate, 
drumul s-a oprit în tabăra Direcției Județene de Tineret și Sport Târgu Mureș. Aici 
tinerii s-au putut bucura de frumusețile orașului, unii dintre aceștia poposind în 
centrul sportiv al „târgului”, stadionul municipal, aici unde a fost din plin 
valorificat spiritul locului cu ocazia meciului de fotbal dintre ASA Tg. Mureș și 
Saint Etienne. Plini de energie și optimism, au fost regăsiți în dimineața următoare 
cu gândul către o nouă destinație: Cluj. În mijlocul Ardealului, zecile de obiective 
turistice au făcut placul voluntarilor într-o ofertă culturală de nerefuzat. 

 VOLUNTARII FORTES ÎN VIZITĂ LA PROVOBIS!
 Ajunși în centrul orașului, un moment de maximă importanță și deosebit 
interes a fost vizita organizată în casa voluntariatului românesc, în cadrul 
Centrului Național de Voluntariat PROVOBIS, aici unde o delegație de 10 
membri FORTES au luat contact cu reprezentanții acestora, schimbând idei, 
priorități și abordând în mod direct o serie de proiecte pentru care au fost trasate 
unele din perspectivele voluntariatului râmnicean pentru perioada următoare.

 DESCOPERIREA CULTURALĂ A CONTINUAT!
După Cluj, următoarea oprire, Salina Turda a oferit posibilitatea descoperirii unei 
importante atracții turistice, un loc cu sute de turiști și plin de istorie. Plecați de 
aici, Cetatea Alba Iulia a oferit tinerilor o perspectivă a timpului și a locului 
deosebită pe fundamentul demonstrațiilor de istorie și culturalitate organizate în 
cadrul cetății de către cei ce o aveau în administrare. Finalul zilei i-a regăsit pe 
tineri în tabăra de la Cisnădioara, aici unde, pe ritmurile de chitară ale Deliei 
Porumb, mezina grupului, tinerii au petrecut o seară de neuitat împreună.
Ultima zi a consemnat întoarcerea grupului, Sibiul și Mănăstirea Cozia fiind 
ultimele destinații. Implicând spiritualitatea tinerilor, alături de dorința lor de a 
învăța, tinerii au conturat imaginea finală a prezentei vizite de lucru. Au dobândit 
competențe sociale noi, au descoperit locuri noi și oameni, s-au înfrumusețat. O 
experiență care pentru toți cei implicați a pus pe hârtie plusuri pe care voluntarii 
le vor putea valorifica în perioada următoare.

Florin Ceparu

... într-un tur de
recunoaștere culturală
prin țară!
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 Luna august a însemnat pentru echipa de proiect o lună 
intensă de pregătire în ceea ce privește realizarea livrabilelor și de 
stabilire a condițiilor specifice de înscriere în grupul țintă, atât 
pentru elevii aflați în risc de abandon școar, cât și pentru 
componenta ”a doua șansă”. Astfel s-au realizat instrumentele de 
colectare a datelor, chestionarele de analiză, s-a notificat ANSPDCP 
privind colectarea de date cu caracter personal în cadrul proiectului, 
s-a postat pe blog o notă de informare în acest sens, s-a realizat și 
promovat anunțul de selecție a grupului țintă, ATCE – SR având ca 
targhet înscrierea a 40 de persoane în programul ”A doua șansă” și 
250 de elevi aflați în risc de abandon școlar, în programe de tip 
”Școală după școală”. 
 Selecţia beneficiarilor se va realize în baza următoarelor 
criterii:
 - elevi care aparţin minorităților aparținând grupurilor 
vulnerabile;
 - elevi cu dizabilităţi;
 - elevi cu CES (copiii cu cerinţe educative speciale);
 - elevi care provin din familii monoparentale, şomeri;
 - elevi care provin din familii fără venit sau cu venituri foarte 
mici;
 - elevi cu părinţi plecaţi în străinătate;
 - elevi ce au mai mult de 40 de absențe nemotivate pe 
parcursul semestrului 2 din anul precedent sau care au mai mult de 
10 absențe nemotivate într-o lună;
 - elevi care au părăsit şcoala.
 Activitățile integrate privind creşterea accesului şi 
participării la învăţământul obligatoriu în care vor fi implicați elevii 
și părinții acestora cuprind:
 - Activităţi realizate în Centrele Şcolare Socio-Educative ca 
locaţii de desfăşurare a activităţilor proiectului în regiunile de 
dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est;
 - Activităţi socio-educative şi consiliere în vederea 
diminuării riscului de părăsire timpurie a şcolii prin programul 
“Şcoală după Şcoală” şi „A doua şansă”;
 - Organizarea unei campanii de creştere a gradului de 
conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de 
părăsire timpurie a şcolii în regiunile de implementare 
Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est.

Echipa ATCE – SR 

 Stagiul meu de voluntariat european în Râmnicu Sărat a fost foarte activ și pot spune că am învățat 
multe lucruri interesante și care îmi vor fi de folos în viață. Remarc faptul că am avut posibilitatea să fac 
activități cu cei mici la școli și grădinițe, că am putut să mă gospodăresc singură, că mi-am făcut mulți prieteni 
care m-au susținut și ajutat la nevoie, că am putut aici să întâlnesc oameni minunați din Râmnicul Sărat și din 
multe colțuri ale Europei, că am putut să iau parte la proiecte minunate de care m-am atașat sufletește, că am 
putut să vizitez multe locuri frumoase din România. 

Oameni minunați,
locuri minunate,

frumuseți nebănuiteI love Romania

 Am vizitat București, Brașov, Castelul lui Dracula, 
cetăți medievale din România, Ploiești, Predeal, Brăila, iar 
când stagiul meu s-a apropiat de final am avut ocazia să 
vizitez un număr însemnat de localități ale României prin 
caravana voluntariatului. Astfel în prima zi a caravanei am 
avut posibilitatea să vizităm cetatea Rupea, unde am fost 
fermecată de stilul arhitectural al cetății, de zidurile din 
piatră și de zona în care a fost amplasată cetatea, pentru a 
putea fi apărată eficient. Călătoria a continuat cu oprire în 
Sighișoara unde, deși a plouat intens, am putut să îmi 
delectez privirea cu frumusețea construcțiilor vechi, ce dă 
orașului un stil aparte, de cetate medievală. Ziua s-a 
terminat la Târgul Mureș, unde în tabăra de tineret ne-am 
cazat și apoi am mers să vizităm orașul. O mare parte din 
voluntari, printre care și eu, am mers să vizionăm meciul de 
fotbal dintre echipa gazdă ASA Mureș și echipa franceză 
Etienne. Seara am avut parte de o reuniune de socializare 
care ne-a apropiat și mai tare ca grup, ținând cont că în 
caravană au fost 45 de tineri.
 Ziua următoare am plecat către Cluj, unde aveam să 
ne întâlnim cu liderii de la ProVobis și să discutăm în cadrul 
unei mese rotunde despre voluntariat, despre activități de 
tineret, într-un share de idei și experiențe. Am ajuns și spre 
surprinderea mea am găsit un Cluj supra-aglomerat, plin de 
viață, în care marea majoritate a oamenilor de pe stradă erau 
tineri. Am întrebat pe Volodea cum poate să fie Clujul așa 
de plin de viață, cu atât de mulți tineri pe stradă și mi-a zis 
că în această perioadă la Cluj, în cadrul” Youth European 
Capital 2015” are loc concertul UNTOLD la care participă 
tineri din toată România.
 Întâlnirea de la ProVobis a decurs așa cum mă 
așteptam, cu oameni deosebit de pricepuți în coordonarea și 
implementarea activităților de voluntariat, dar ca spațiu și 
resurse m-am gândit că noi, voluntarii de la Râmnic suntem 
mult favorizați. 

 A urmat apoi o vizită la Salina 
de la Turda unde am fost deosebit de 
încântată de dimensiunile salinei, de 
locul de joacă amenajat în interiorul 
minei de sare și de lacul din mijlocul 
minei, un lac liniștit în care plimbarea 
cu barca aduce multă relaxare și îți 
încarcă bateriile. 
 De la Salina din Turda ne-am 
deplasat la Alba Iulia, Cetatea Marii 
Uniri a Românilor cum ne-a povestit 
Marius Neculae și am vizitat Alba 
Carolina, o cetatea deosebit de 
frumoasă, în care spre delectarea 
noastră în acel moment avea loc o 
reprezentație istorică despre lupta 
dintre daci și romani. Tineri îmbrăcați 
în veșminte ale epocii, păreau sosiți 
acolo, în lumea modernă, din negura 
istoriei. Am apreciat foarte mult acel 
episod și îmi va trăi mult timp 
întipărit în minte. Este dovada relației 
istorice dintre poporul italian și cel 
român, este dovada că cel puțin în 
proporție de 50% avem același sânge, 
sângele latin.
 Seara s-a încheiat în 
apropierea Clujului, în tabăra de la 
Cisnădioara unde am fost fermecată 
de frumusețile locului, aceasta fiind 
amplasată în mijlocul pădurii. 
Încărcați cu o deosebită energie 
ne-am petrecut seara în acordurile 
chitarei Deliei Porumb și am cântat 
până spre dimineață, oboseala nu șia 
făcut simțită prezența, atât de plini de 
energie ne-am simțit.
 A urmat apoi o vizită de o 
jumătate de zi în Sibiu unde am 
vizitat Piața Sfatului, Catedrala, 
Muzeul de istorie, după care 
următoarea oprire a fost la Mănăstirea 
Cozia, unde pe lângă arhitectura 
extraordinară a mănăstirii, am putut 
să vedem mormântul lui Mircea cel 
Bătrân, unul din cei mai mari 
conducători ai destinelor românilor.

Giorgia Scaglia 
EVS voluntar în Râmnicu Sărat

Pregătiri intense în cadrul proiectului
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 ATCE Speranța Râmniceană implementează ca partener următoarele 
proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea 
KA 1 - mobilități ale tinerilor, mobilități ale staffului și SEV:
 
 - Time to play - SEV în Brindisi, Italia: 04 august - 04 decembrie 2015, 
având ca tematică dezvoltarea de către voluntarii EVS de activități culturale cu 
tinerii și copiii din localitate; 

 - CreATTIVAmente - SEV în Brindisi, Italia: 04 octombrie 2015 - 04 
februarie 2016, având ca tematică dezvoltarea de către voluntarii EVS de 
activități culturale și artistice cu tinerii și copiii din comunitate; 

 - 2nd Chance Str - Schimb de tineri în Sofia, Bulgaria, având ca 
tematică muzica de stradă ca mijloc de coeziune socială în UE;

 - 2015-1-PT02-KA105-002211, SEV de 9 luni în Braga, Portugalia cu 
începere pe 04 februarie 2016, având ca tematică promovarea activităților 
cultural artistice și sportive în rândul tinerilor din Braga, Portugalia;

 - Milestones, PBA în Londra, Anglia, în perioada 07 - 11 decembrie 
2015, având ca scop realizarea unei rețele de parteneri care să implementeze un 
proiect strategic pentru dezvoltarea organizațională;

 - The Power of the Word Poetry slam for fighting the social inequality, 
training course în Postdam, Germania, în perioada 13 - 22 noiembrie 2015, 
având ca tematică promovarea unor atitudini incluzive în UE;

 - MY EYE IS MY EAR, MY HAND IS MY MOUTH, Schimb de 
tineri în Çanakkale, Turcia, în perioada 12 - 19 octombrie 2015, având ca 
tematică conștientizarea cetățeniei active, înțelegerea și toleranța în UE;

 - You ll Never Walk Alone, schimb de tineri în Mersin, Turcia, în 
perioada 24 - 31 octombrie 2015, având ca tematică promovarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor;

 - Make Your Life More Colorful, schimb de tineri ce va avea loc în 
BALIKEȘIR, Turcia, în perioada 14 - 20 septembrie 2015, având ca tematică 
promovarea culturii țărilor participante;

 - Skilled 30, SEV de scurtă durată în Sofia, Bulgaria, implementat în 
perioada - 04 noiembrie - 15 decembrie 2015, având ca tematică promovarea 
artei, ceativității și culturii în spațiul UE.

Comunicat de presa!
De lansare a proiectului
"Involvement to Quality"

Finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+
2015-2-RO01-KA105-015509

 Obiectiv 6. Facilitarea unui cadru propice 
comunicării interculturale în rândul celor 55 de participanți 
ce vor implementa activitățile proiectului IQ, în vederea 
creșterii nivelului de solidaritate, toleranță, înţelegere și 
coeziune la nivelul rețelei de parteneri.
 Obiectiv 7. Creșterea vizibilității educației 
non-formale în mediul on și offline pentru peste 4000 de 
tineri din comunitățile promotoare și din spațiul european, 
prin activități specifice de promovare, diseminare și 
transferabilitate a rezultatelor între lucrătorii de tineret și 
tineri, realizate de cei 55 de participați și organizațiile 
promotoare pe parcursul implementării IQ.
 Cele patru mobilități ale proiectului sunt 
structurate în așa mod încât să dezvolte în pași o rețea 
europeană de parteneri, care să utilizeze bune practici în 
managementul calității proiectelor de tineret. Acestea sunt:

 - Vizită de studiu, activitatea în care reprezentanții 
organizațiilor promotoare vor face sharing de bune practici în 
managementul proiectelor de tineret și vor studia modele de 
bune practici în managementul organizațional şi al resurselor 
umane la Primăria Rm. Sărat și Centrul Național de Resurse 
pentru Voluntariat – Provobis Cluj Napoca, Râmnicu Sărat : 11 
– 17 septembrie 2015;
 - PBA, activitatea în care factorii de decizie din cadrul 
celor 7 organizații promotoare vor pune bazele unei rețele 
europene de tineret care să adopte proceduri comune care să 
contribuie la dezvoltarea managementului calității în cadrul 
proiectelor Erasmus+, Râmnicu Sărat: 02 – 08 noiembrie 2015;
 - Training Course, activitatea în care un număr de 3 
lucrători de tineret din partea fiecărui promotor, se vor forma și 
vor dezvolta abilități personale şi profesionale în domeniul 
calității implementării de proiecte de tineret, Torino, Italia: 19 
– 29 martie 2016;
 - EVS, activitatea în care 6 tineri voluntari din partea 
promotorilor vor dezvolta un stagiu de 3 luni la Râmnicu Sărat, 

dezvoltând proiecte de tineret cu 
voluntarii locali și elevii școlilor 
râmnicene, în care vor pilota metode, 
instrumente și proceduri de 
management al calității, identificate și 
dezvoltate în cadrul rețelei europene 
nou formate, 01 iunie – 01 septembrie 
2016.
 Activitățile și metodele 
propuse în agendele proiectului sunt 
corelate și adaptate tematicii, 
modalitatea de implementare 
implicând metode și instrumente de 
educaţie nonformală (seminarii, 
workshopuri, mese rotunde, 
ice-breakers, prezentări interactive, 
vizite de lucru, public speaking, open 
circle, research, teatru forum, seri 
interculturale, etc). 

 IQ implică în implementare 
următorii promotori:
• ATCE SperanțaRâmniceană – 
România, organizație coordonatoare;
• Associazione Culturale EUFEMIA – 
Italia;
• PEL – Macedonia;
• Youth Active – Malta;
• E-Genclik Dernegi – Turcia;
• GYE - Georgia,
• Momentum World – UK.

 Pentru mai multe informații 
ne puteți contacta prin e-mail sau 
telefon, aici:
- ATCE Speranța Râmniceană: 
office@atcesr.ro, tel. /fax 0238563169 
- MateeviciVolodea, președinte: 
volodeamateevici@gmail.com, tel. 
0763246068 
- Feraru Angela Mădălina, manager de 
proiect: feraru.angela@gmail.com
- Grozea Giorgiana, responsabil de 
comunicare: 
giorgiana.grozea@yahoo.com
- Neculae Marius, vicepreședinte: 
nmatao@yahoo.com

 Acest proiect este finanțat cu 
susținere din partea Uniunii 
Europene prin Programul 
Erasmus+. 

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

ERASMUS+
Changing lives. Opening minds.

 "Involvement to Quality" (IQ), finanțat cu suma 
de 55.294,98 euro de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus+, este un proiect inițiat și coordonat de ATCE 
Speranța Râmniceană și va fi implementat în perioada 
01.08.2015 – 01.02.2017. Structurat strategic, bazat pe 
implementarea a 4 mobilități: Vizită de studiu, PBA, 
Training course și EVS, cu un parteneriat multicultural 
format din: România, Italia, Macedonia, Malta, Turcia, 
Georgia şi UK, proiectul IQ deschide calea organizaților 
europene de tineret de a dezvolta mijloace, instrumente, 
metode și proceduri comune de lucru, în scopul creșterii 
calității proiectelor Erasmus+.
 Tema abordată în cadrul proiectului este aceea a 
calității în management, iar promotorii îşi propun ca prin 
sharingul de bune practici și realizarea unei rețele de 
parteneriat european să adopte proceduri comune de lucru în 
cadrul unei rețele de parteneri europeni, să creeze metode 
non formale noi și inovative de implementare a activităților, 
să obțină schimb și cunoaștere interculturală, dezvoltare 
personală și profesională, coeziune și conştientizare activă 
europeană și să crească calitatea proiectelor Erasmus+.
 În implementarea IQ, pentru a ajunge la rezultatele 
scontate și la scopul propus, avem în vedere realizarea 
următoarelor obiective, ce sunt corelate cu obiectivele 
generale Erasmus+, cu cele specifice KA1 – mobilități ale 
tinerilor și se pliază pe strategia Europa 2020 în domeniul 
tineretului:
 Obiectiv 1. Creșterea nivelului de informare 
asupra politicilor de management al calității proiectului în 
cadrul organizațiilor partenere, în vederea stabilirii unui 
set de bune practici în implementarea proiectelor 
Erasmus+, cu ajutorul grupului țintă nr.1, prezent la Vizita 
de studiu de la Râmnicu Sărat.
 Obiectiv 2. Dezvoltarea unei rețele de 7 parteneri 
europeni pregătiți să implementeze un sistem comun de 
management al calității, cu ajutorul grupului țintă nr 2, pe 
parcursul activității PBA de la Râmnicu Sărat.
 Obiectiv 3. Dezvoltarea competențelor personale și 
profesionale ale celor 21 lucrători de tineret prezenți la 
trainingul susținut în Torino, prin acumularea de noi 
metode și instrumente de educație non-formală în cadrul 
parteneriatului IQ, menite să ducă la realizarea unui 
management de calitate al proiectelor Erasmus+. 
 Obiectiv 4. Dezvoltarea abilităților practice de 
creare, implementare și evaluare a proiectelor derulate în 
contextul Erasmus+, prin implicarea a 6 voluntari EVS din 
Italia, Macedonia, Malta, Turcia, Georgia și UK pe 
parcursul unui stagiu de 3 luni implementat la Râmnicu 
Sărat cu tineri din școlile și liceele râmnicene, într-un 
sistem de calitate inovativ.
 Obiectiv 5. Îmbunătăţirea capacității de 
management al proiectelor pentru cei 7 promotori cu 
implicarea celor 55 de participanți în activitățile propuse, 
prin aplicarea de metode și instrumente non-formale și 
proceduri noi de lucru, în vederea creșterii calității 
proiectelor Erasmus+.

ERASMUS PLUS VIZIBILITY!
Echipa ATCE - SR



SM ART
Choose
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 Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și Sport, 
F.O.R.T.E.S, anunță finalizarea activităţilor 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 – 02 noiembrie 2014. Grupul de participanți din 
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.
 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.
 Activităţile propuse în cadrul schimbului de tineri au provenit din 
sfera educației non-formale și au fost următoarele:

 Activitățile de diseminare de după prima activitate a 
proiectului RISE s-au concentrat pe transferabilitatea și 
aplicabilitatea metodelor dezvoltate în training de către lucrătorii de 
tineret. Lucrătorii de tineret participanți în cadrul activității nr.1 din 
proiectul RISE au prezentat voluntarilor din cadrul cursului organizat 
la Poiana Pinului diferite filmulețe din sesiunile de evaluare, sub 
forma unei biblioteci vii, prezentări interactive susținute în training. 
Această activitatea s-a bazat pe principiile peer learning şi life long 
learning, în domeniul angajabilității și al antreprenoriatului. Datorită 
unui proces de diseminare bine desfășurat, tinerii care au fost 
beneficiarii activităților de diseminare desfășurate la Poiana Pinului 
au înțeles că implicarea este singura modalitate ce duce la schimbare 
și dezvoltare, atât personală, cât și a comunității în care trăiesc. Prin 
aceste activități planificate tinerii au șansa de a deveni oameni 
competenți și pot beneficia de o implicare sustenabilă în perioada 
următoare. Toate aceste activități s-au desfășurat din necesitatea 
tinerilor de a dobândi competențe ce vor fi de un real ajutor în ceea ce 
privește dezvoltarea personală și socio-profesională viitoare, dar şi 
din necesitatea organizării programelor de educaţie non-formală 
pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale. 
 Proiectul RISE a fost gândit în privința dezvoltării abilităților 
de angajabilitate și a competențelor de antreprenoriat. Aceste 
competențe însă nu au fost evaluate unitar pentru ambele grupuri 
țintă. Specific vorbind, lucrătorii de tineret au dezvoltat aceste 
competențe ca și experiență profesională pe care au obligația să o 
valorifice în organizații și pentru tineri, pe principiul peer learning. 
Tinerii au dezvoltat partea de aplicabilitate practică a acestor 
competențe, pe care o vor valorifica la nivel personal și la nivelul 
comunității deoarece sunt competențe care îi va ajuta în includerea pe 
piața muncii. Așadar, în afara acestor competențe pe care le-au 
dezvoltat, participanții au asimilat informații din multe alte activități 
premergătoare acumulării competențelor vizate. Pentru o mai bună 
înţelegere a conceptelor de angajabilitate și antreprenoriat, 
participanții din ambele grupuri țintă au dezvoltat abilități și 
competențe de a lucra în echipă, în cadrul activităților de conflict 
management sau a celor de analiză a discriminării, stereotipurilor și 
prejudecăților când vine vorba de a te angaja.
 De asemenea, participanţii au ajuns să se cunoască mai bine 
pe sine, devenind îndeajuns de curajoşi pentru a afla ce îşi doresc cu 
adevărat de la carieră, viață personală, și cum pot ajunge la un 
echilibru interior. Pe lângă această cunoaștere de sine, participanții au 
învățat să fie mai atenți și la comportamentul celorlalte persoane. 
Tinerii au devenit conștienți în legătură cu rivalitatea de pe piața 
muncii, și greutățile de a obține un loc de muncă o dată confruntați cu 
probleme de incluziune socială. Acest lucru a fost realizabil prin mai 
multe metode creative, și anume photovoice, teatru, photo-storry, 
astfel încât participanții au putut înțelege mai ușor problema în 
discuţie, datorită interpretării artistice de multe ori mai revelatorie 
decât prezentarea informației brute. 

Daria Drăgulescu

WE’RE

Comunicat
încheiere
activități

– 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”;

Organizația coordonatoare: 
F.O.R.T.E.S – România,

Organizațiile partenere: 
E-genclik – Turcia, 
H2O – Portugalia, 

Oportunidades Europeas – Spania, 
Nizza di Sicilia Municipality – Italia 

și Active Youth – Malta.

Angela Feraru
lider de grup

RISERISE

Diseminare
- august -
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 Educația non-formală este asociată cu 
dezvoltarea personală, cu activitatea practică, cu 
învățarea din spatele jocului și, deseori, cu tinerii. 
În acest context, deși educației non-formale i se 
recunosc beneficiile și e înțeleasă și ca o formă de 
educație naturală, în continuare se resimte nevoia 
de o mai mare conectare în acest domeniu – o mai 
eficientă conectare între formal și non-formal și o 
conectare între actorii din educația non-formală. 
De asemenea, educația non-formală nu este 
suficient cunoscută și înțeleasă, ceea ce impune o 
mai bună promovare și exemplificare. Este și 
cazul proiectului RISE în cadrul căruia a existat 
nevoia de transferabilitate și aplicabilitate a 
metodelor dezvoltate în training de către lucrătorii 
de tineret, în acest sens având loc cursuri de 
dezvoltare a metodele aplicate în training. 
Lucrătorii de tineret au prezentat voluntarilor în 
cadrul activității organizate la Poiana Pinului 
diferite filmulețe din sesiunile de evaluare, și au 
făcut sharing de experiență sub forma unei 
biblioteci vii. Un accent deosebit a fost pus pe 
pregătirea tinerilor aflați în situaţii de 
angajabilitate, de prezentare în fața unui angajator 
sau de prezentare a unui CV. Această activitate s-a 
bazat pe principiile peer learning şi life long 
learning, în domeniul angajabilității și 
antreprenoriatului,. 
 Proiectul "RISE - Research and Inclusion 
for Sustainable Employability " s-a dorit a veni 

 Nevoia tinerilor de învățare tinde să migreze din ce în mai 
mult către metodele și mijloacele educației non-formale. De aici 
motivația implementării unor activități de fixare a cunoștințelor 
privind antreprenporiatul, de formare de lideri capabili să schimbe 
fața comunității prin implicare, ca o continuare a trendului și 
viziunilor integratoare și de dezvoltare ale tinerilor din instituțiile de 
învățământ din Municipiul Râmnicu-Sărat și localitățile învecinate, 
viziuni la care, din ce în ce mai mulți elevi și profesori tind să adere. 
Implicarea în această activitate de multiplicare, de transferabilitate a 
rezultatelor a tinerilor participanți în proiectul "RISE" a venit ca o 
continuare firească a activităților desfășurate în sfera voluntariatului 
râmnicean.
 Activitățile s-au desfășurat în luna august 2015, în prezența a 
30 de tineri din Râmnicu Sărat, în echilibru de gen fete şi băieţi, cu 
vârste cuprinse între 14-20 ani, toți cu o puternică motivație de a se 
dezvolta la nivel personal și profesional, prin implementarea de 
metode non-formale. Tinerii care au fost beneficiarii activității de 
diseminare desfășurată la Poiana Pinului au înțeles că implicarea este 
singura modalitate ce duce la schimbare și dezvoltare, atât personală, 
cât și a comunității în care trăiesc. Prin aceste activități planificate 
tinerii au șansa de a deveni oameni competenți și pot beneficia de o 
implicare sustenabilă în perioada următoare. În cadrul celor patru 
workshopuri desfășurate la Poiana Pinului au fost susținute prezentări 
interactive din cadrul trainingului RISE, toate pentru a-i ajuta pe 
tineri să se adapteze cât mai uşor cerințelor multiple ale angajatorilor. 
Tinerii au fost introduși treptat în lumea antreprenoriatului 
făcându-li-se cunoscute informații variate, începând cu cele mai 
simple (cum se completează un CV, cum se merge la un interviu) până 
la cele mai complexe (cum se poate dezvolta o afacere, cum se 
completează o cerere de finanțare). Când termină şcoala, puţini tineri 
iau în calcul antreprenoriatul. Cei mai mulţi vor să se angajeze în 
multinaţionale şi să câştige bine său poate să plece din ţară. De ce 
şcoala românească, deşi a introdus materia în şcoli, nu reuşeşte să 
transmită elevilor informaţii din economia reală şi dorinţa de a deveni 
antreprenori? Tinerii continuă să caute răspunsuri, să pună întrebări, 
să fie curioși, iar în cadrul activității iplementate s-a încercat 
obținerea unor răspunsuri la unele curiozități pe care aceștia le aveau 
despre ceea ce înseamnă antreprenoriat.
 Dovezile sugerează că dezvoltarea spiritului antreprenorial 
este un ingredient fundamental al unei creșterii economice endogene 
și o condiție obligatorie pentru o dezvoltare locală și regională 

atât în sprijinul creșterii capacității 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. 
 Toate acestea fac parte dintr-un proces 
complex ce are în prim plan necesitatea tinerilor de a 
dobândi competențe ce vor fi de un real ajutor în ceea 
ce privește dezvoltarea personală și socio-profesională 
viitoare, dar şi importanţa programelor de educaţie 
non-formală pentru dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale. Într-o primă fază s-a discutat despre 
sensul termenului de „antreprenoriat” şi ce se înţelege 
sau se poate înţelege prin acest termen. Din acest punct 
de vedere, participanţii au subliniat că a fi antreprenor 
nu înseamnă doar să faci o afacere, ci să faci ceva în 
comunitate. Termenul în sine a fost nuanţat, 
spunându-se că este important, ca tânăr, să te descurci 
să faci o achiziţie, să faci un miniproiect (de exemplu, 
o broşură) într-un proiect mai amplu. Prin 
antreprenoriat se înţelege şi o sursă de venit şi 
cunoaştere, o afacere, dar şi capacităţi economice, 
interacţiune cu cererea şi oferta, indiferent de 
domeniu. Antreprenoriatul este asociat cu o afacere, o 
idee care să răspundă unei cerinţe de pe piaţă. 
Antreprenoriatul este asociat cu iniţiativa şi cu o 
anume structură. Antreprenoriatul poate fi înţeles şi 
asociat şi cu ideile de voluntariat, fără să ai neapărat 
capital. S-a spus, de asemenea, că sunt mulţi factori 
care influenţează S-a vorbit despre faptul că 
identificarea propriilor competenţe îi ajută pe tineri să 
îşi dea seama la ce se pricep pentru a-şi face ulterior o 
afacere. Educația antreprenorială oferă tinerilor în 
general informații teoretice, care nu le dezvoltă 
anumite abilități necesare la locul de muncă. Dar acest 
proiect şi-a propus să ofere tinerilor experiențe care să 
le dezvolte cunoștințe și aptitudini care se solicită în 
câmpul muncii. 

Dania Aida Mahagna

RISERISE

Diseminare
Poiana Pinului

RISERISE

Diseminare
Poiana Pinului

durabilă și pentru coeziune socială. Rolul 
educației în promovarea atitudinilor și a 
comportamentelor antreprenoriale este 
universal recunoscut în prezent. 
Competențe precum creativitatea și spiritul 
de inițiativă și antreprenorial îi vor ajuta pe 
tineri să-și dezvolte capacitatea de a gândi 
în mod creativ, de a-și dezvolta autonomia, 
capacitatea de a gestiona un proiect și de a 
obține rezultate. Există dovezi tot mai 
evidente ale impactului pozitiv al educației 
antreprenoriale. Tinerii care participă la 
aceste cursuri/programe/activități 
nonformale vor dezvolta mai multe 
atitudini antreprenoriale, vor obține mai 
repede un loc de muncă după finalizarea 
studiilor și vor înființa mai multe companii, 
creând astfel mai multe locuri de muncă.

Adrian Jercan
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SEV în Brindisi, Italia
Time to play 

proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

 Mă numesc Mădălina, sunt din județul Neamț şi 
momentan sunt în Italia, într-un oraş din sud-estul ţării, 
Brindisi, pentru un Serviciu European de Voluntariat de 4 
luni. Proiectul este organizat de Cooperativa sociale 
"Ferrante Aporti", asociaţie ce sprjină copii ce provin din 
familii defavorizate prin organizarea de activități de 
educaţie non-formală. Numele proiectului „Time to play”, 
descrie foarte bine activitățile pe care voluntarii trebuie să 
le organizeze.
 Asociația găzduiește în prezent trei voluntari, 2 
voluntari din Turcia, care și-au început stagiul în iunie și 
vor pleca în octombrie și eu, care am ajuns pe 7 august. 
Însă, mai este nevoie de încă un voluntar din România și 
de accea, pentru cel/cea care vrea să mi se alăture am 
hotărât să împărtășesc primele  impresii despre oraș și 
activitatea ca voluntar SEV.
 Întrucât am ajuns vineri, înainte de a începe 
activitatea de voluntariat, am avut la dispoziție un 
week-end pentru a descoperi orașul. Primul lucru care 
m-a bucurat a fost faptul că biroul asociației și 
apartamentul în care noi, voluntarii suntem cazați, sunt în 
centrul orașului, aproape de gară. Astfel că, nu e nevoie să 
folosim autobuzul pentru a ne deplasa în oraș, iar 
magazinele și restaurantele sunt la nici 10 minute 
depărtare de noi. Orașul m-a impresionat. Brindisi este un 
oraș-port ce are un aspect modern și medieval în același 
timp (clădiri vechi, străzi înguste dar și multe magazine, 
restaurante și hoteluri moderne). Prin hoinărerile mele pe 
străzile orașului am găsit și un magazin cu produse 
românești.
 Prima săptămână de voluntariat am petrecut-o cu 
copii de la centrul afterschool din Ceglie. În fiecare după 
amiază în jur de 10 copii vin la centru pentru a-și face 
temele de vacanță și apoi să se joace. Din păcate, eu și 
voluntara din Turcia încă nu-i putem ajuta  pe copii la 
teme, întrucât nivelul nostru de italiană e elementar, însă 
limbajul jocului e universal. Astfel încât, când a venit 
timpul de joacă, noi ne-am alăturat copiilor și am jucat 
împreună cărți, domino, fotbal (de masă  dar și afară) și 
aproape în fiecare după amiază ne-am jucat de-a v-ați 
ascunselea. O altă activitate la care am participat a fost să 
ajutăm copii  să construiască un acvariu din carton. Ei au 
trebuit să picteze o cutie de carton cu albastru și maro și 
apoi să deseneze, să decupeze și să coloreze peștișori, alge 
sau corali iar apoi doamna de la centru s-a ocupat să 
lipească toate aceste elemente în interiorul cutii de carton. 
A fost o activitate pe care copii au adorat-o. Iar, nouă 
voluntarelor ni s-a părut extrem de utilă și ne gândim să o 
folosim în viitor.
 Însă de săptămănam viitoare, trebuie să ne 
întâlnim cu alți 7 copii, care vor avea vârste de la 2 la 10 
ani, de la un centru din Brindisi. Sunt nerăbdătoare să-i 
cunosc și să organizez activități distractive pentru ei.

Ilinca Mădălina

 Duminică, 16 august, 2015, la ora 10,0, sediul FORTES din 
strada Tudor Vladimirescu, Râmnicu Sărat, a găzduit o nouă ediție 
„DIMINEAȚA DE POEZIE”, activitate a ATCE-Speranța 
Râmniceană, organizată de scriitorul Nicolai Tăicuțu, membru USR, 
în parteneriat cu Volodea Mateeveci, președinte FORTES, și Laurențiu 
Selegian, poet și muzeograf. În cadrul acestei ediții a avut loc o dublă 
lansare de carte: Alt anotimp, Editura Editgraph, Buzău și Poezia 
lucrurilor neîntâmplate, Editura Omega, Buzău, autor Manuela 
Camelia Sava.
 Moderatorul acestei lansări, scriitorul Nicolai Tăicuțu a 
prezentat numărul 41 al revistei SPAȚII CULTURALE care apare la 
RÂMNICU SĂRAT, sub egida Asociației „Valman”, cu sprijinul 
Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu” și al Consiliului Municipal 
Râmnicu Sărat.
 Următorul moment al întâlnirii a constat în prezentarea celor 
două volume de versuri ale poetei râmnicene. Astfel, redactorul-șef al 
revistei mai sus-menționate, Valeria Manta Tăicuțu, scriitor, membru 
USR, a detaliat într-o cronică de întâmpinare universul liric al 
volumului „Alt anotimp”, publicat cu sprijinul ATCE Speranța 
Râmniceană. Din volum reies teme ca iubirea, timpul, condiția 
poetului, împletindu-se armonios cu motive ca ploaia, boala, umbra, 
visul, evadarea din atmosfera citadină etc, prin care vocea poetei se 
întrevede limpede, ea încadrându-se, dincolo de un ușor romantism, în 
generația douămiistă.
În continuare au vorbit Violeta Vîlcu, manager al Centrului Cultural 
„Florica Cristoforeanu”, Mioara Bahna, critic literar, membru USR, 
Marcela Marin, profesor al Școlii Gimnaziale „Vasile Cristoforeanu”, 
Volodea Mateevici, președinte FORTES, Constantin Marafet, scriitor, 
membru USR, poetul buzoian Teo Cabel, care a completat cu 
observații analitice referitoare la ambele volume lansate, ca și 
Petronela Coman, absolventă ASE București, autoarea volumului de 
eseuri „Salut! Sunt cineva...”, publicat la Editura Rafet în proiectul 
„Scriitori râmniceni”, a.c.
 În finalul acestei activități plină de încărcătură emoțională, 
cantautorul Dan Manciulea și fiul său, Teo Manciulea, o voce 
binecunoscută pe plan național, au făcut atmosferă, încântând publicul 
cu melodii ca „Dor de verde” (de pe albumul „Cântece sărate”, semnat 
Dan Manciulea), „Caută-mă”, „Romanță cazonă” sau „Fără tine” și 
„Yesterday”.
 Printre invitați s-au numărat membrii cenaclului „Al. 
Sihleanu”, membre ale Clubului Femina, familia autoarei, dar și alte 
nume binecunoscute ca actorul Laurențiu Andronescu, poetul buzoian 
Costel Suditu, cantautorul Sorin Călin.
 De asemenea, au primit cărți în dar și voluntarii prezenți în 
cadrul proiectelor desfășurate în această perioadă la Râmnicu Sărat 
(cum ar fi "Be On Time", ca și "Cross de Bridge", reîntâlnirea cu 
voluntarii Francesco lo Giudice, Giorgia Scaglia sau Umran Sarac 
fiind o plăcere reală.

 Așadar, poezia și muzica și-au dat 
mâna în această dimineață de august, fiind 
o ocazie fericită de a socializa și empatiza, 
sediul FORTES arătându-se o gazdă 
primitoare pentru iubitorii de frumos.

Jercan Adrian

Dublă lansare de carte la „Dimineața de poezie”
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  În perioada 14-16 august 2015 va avea loc cea de-a VIII-a ediție a 
Zilelor Râmnicului. Tradiționala sărbătoare va strânge laolaltă, ca și în 
ceilalţi ani, mii de oameni, iar tentațiile gastronomice, cântecul, jocul și voia 
bună îi vor molipsi pe toți cei ce vor ieși din case la marea sărbătoare. 
Manifestări religioase, culturale, sportive, dar și spectacole de muzică ușoară 
și populară vor fi pe ordinea de zi a acestei sărbători. 
 Nume sonore ale muzicii românești precum Sylvia și DJ Rinno, 
Petrică Mâțu Stoian, Akcent și Lidia Buble vor asigura distracția celor care 
vor veni la sărbătoare. 
"Zilele Orașului Rm. Sărat" vor debuta și în acest an cu o procesiune 
religioasă cu icoana Sfintei Maria pe străzile municipiului, programată în 
ziua de 14 august. În jurul Primăriei, comercianții vor amenaja corturi 
speciale, unde amatorii de bunătăți vor găsi mici și bere, dar și alte bucate 
delicioase.
 Organizaţiile râmnicene de tineret vor fi prezente și în acest an cu 
diferite activități culturale și sportive, dintre care enumerăm:
- Activități sportive: ciclism, fotbal, cros, tenis cu piciorul;
- Lansare de carte Camelia Manuela Sava: Alt anotimp și Poezia lucrurilor 
neîntâmplate;
- Dimineți de poezie la FORTES și prezentarea nr. 41 al revistei Spații 
Culturale;
- Spectacol intercultural de promovare a cetățeniei active în cadrul 
proiectului” Be on Time – project about time understanding and efficiency in 
youth work”, în care vor evolua tineri din România, Turcia, Italia, Polonia și 
Bulgaria.
 Sărbătoarea se va încheia duminică noaptea cu un superb foc de 
artificii.         Echipa FORTES

COMUNICAT DE PRESĂ

 Proiectul “Be On Time” organizat de asociaţia ATCE Speranța 
Râmniceană, a reprezentat pentru mine o adevărată experiență în ceea ce 
privește comunicarea interpersonală, abilităţile personale și munca de 
voluntar în comunitatea în care trăiesc.
 În primul rând, am cunoscut oameni noi și am legat frumoase 
prietenii atât cu cei din orașul meu cât și cu persoane de diferite naționalități 
cu care am interacționat. Comunicând cu ei, mi-am dezvoltat abilitățile de 
limba engleză și totodată, spiritul de socializare, dar și răbdarea și 
curiozitatea de a asculta ceea ce are de spus persoana cu care intru în 
contact. Am învățat atâtea lucruri noi și interesante despre ttradițiile și 
obiceiurile fiecărei țari prin intermediul serilor tradiționale, unde toți ne-am 
prezentat țara natală și am adus o mică parte din specificul cultural. 
 În al doilea rând, am învățat cum să-mi planific timpul după 
priorități, care este diferența dintre timpul personal și cel social în funcție de 
percepția fiecăruia și am aflat despre instrumentele online de planificare 
care sunt extrem de utile. Toate acestea datorită unei echipe minunate de 
oameni muncitori care au coordonat activitățile din urma cărora noi am 
dobândit numeroase aptitudini și beneficii pentru dezvoltarea personală. 
Datorită faptului că toți am fost foarte deschiși și prietenoși, s-a creat o 
empatie care, cred eu, nu numai că este specifică echipei noastre de 
voluntari, dar ea este baza tuturor emoțiilor și sentimentelor umane; empatia 
este cea care duce la înțelegere și în definitiv, la respectul reciproc și 
întrajutorare. 
 Pe lângă educația non-formală primită, voluntariatul te învață un 
lucru extraordinar: că nu ești aici ca să fii ajutat, ci ești aici ca să ajuți!  

Vioreanu Ana-Maria

BE ON TIME
UN PROIECT REALIZAT 

”LA TIMP”

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

Pregătire Schimb de tineri

 Activitățile din etapa de pregătire au constat într-o multitudine de acțiuni, precum: 
vizibilitatea și promovarea proiectului și programului Erasmus+, formarea grupurilor de 
participanți, întâlnirea premergătoare schimbului (VPA), pregătirea resurselor și a activităților 
de bază, elaborarea măsurilor de protecție și siguranță, asigurarea aspectelor practice şi 
logistice. 
 Activitățile de vizibilitate au început cu un comunicat și o conferință de presă de 
lansare a proiectului, realizarea unui grup și postarea unui banner online pe facebook, un 
roll-up ce urma să fie postat la vedere în timpul activităților, campanii periodice de distribuire 
de materiale (afișe, flyere, materiale promoționale etc), articole online, talk-show-uri TV). 
Vizibilitatea a fost continuată și în perioada dintre cele două activități mari. 
 Formarea grupurilor de participanți a urmărit metodologia justificată anterior, 
profilul participanților și nevoia lor de învățare, fiind bine definite în formularul de aplicare.
Pentru schimbul de tineri a fost prevăzută o activitate VPA în perioada 16 – 19 iulie 2015 la 
Râmnicu Sărat, activitate în care au venit câte doi participanți din partea fiecărui promotor, un 
lider și unul din participanții la schimb. Aceștia au realizat o primă socializare, au dezvoltat 
discuții de parteneriat și planificare în domenii de referință pentru schimb: pregătirea 
activităților, sarcinile fiecărui promotor, sarcinile participanților, aspecte practice, logistice și 
financiare. Totodată s-au realizat și vizite în Rm. Sărat la Muzeu, Primărie, Centrul de Tineret.
 În ceea ce privește pregătirea resurselor și a activităților fiecare grup național a avut 
responsabilități asumate în ceea ce privește realizarea de prezentări, pregătirea serilor 
interculturale, pregătirea activităților, dar și de implementat activități locale de follow-up al 
trainingului, în perioada dintre activități, în propriile comunități. De menționat faptul că tinerii 
din grupul țintă au devenit resursa principală și executanții activităţilor de vizibilitate, de 
pregătire a proiectului, de implementare, diseminare, multiplicare, evaluare şi follow-up.
 Un accent important s-a pus pe asigurarea măsurilor de siguranță. Fiind vorba despre 
o acţiune în care vor fi implicaţi și participanți minori, considerăm de o utilitate deosebită 
următoarele măsuri: un "Regulament de Ordine Interioară", obligativitatea asigurării 
medicale, interzicerea consumului de alcool, interzicerea hărţuirii, a agresiunilor, modalităţi 
de intervenţie în cazul situaţilor de urgenţă, accidentelor, elaborarea unui" Ghid Practic de 
Informare" cu informaţii generale, hărţi ale locaţiilor, numerele de urgenţă.
 Menționăm că pentru participanţii minori a fost obţinut în prealabil, după selecția 
grupului, acordul scris al părinţilor/reprezentanţilor legali, atât pentru utilizarea imaginii lor în 
emisiuni/materiale publice, cât și pentru a-și da acordul cu privire la locația (-ile) de 
desfășurare a activităților. De obținerea acestor acorduri s-a ocupat fiecare promotor în parte, 
centralizarea făcându-se de către ATCE-SR.
 În ceea ce privește aspectele practice și logistice avem o experienţă de 6 ani în 
implementarea de proiecte de tineret, furnizori serioşi și capacitate de management sporită. Cu 
o echipă de proiect puternică, care știe ce are de făcut, nu vom întâmpina nici un fel de 
probleme în realizarea unui cadru benefic implementării proiectului (comunicare continuă și 
susținută cu promotorii, asigurarea invitațiilor de viză pentru Turcia, contractarea serviciilor 
de transport Bucureşti – Râmnicu Sărat, contractarea serviciilor de cazare și masa pentru 
activitățile de la Râmnicu Sărat, realizarea materialelor de vizibilitate, pregătirea sălii de curs 
la Centrul de Tineret FORTES, pregătirea materialelor de suport curs, asigurarea resurselor, 
contractarea formatorilor, facilitatorilor și a interpretului pentru tinerii cu posibilități reduse, 
monitorizarea proiectului). Ioana Ionescu
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 "Dacă ești mereu în întârziere sau ajungi 
mult prea devreme la întâlniri, dacă niciodată nu ştii 
cu ce să începi din lista de lucruri pe care le ai de 
făcut, dacă ți-ai dori să ai mai mult timp pentru tine 
sau pentru activitățile care te fac să te simți bine ", 
aceasta este nevoia identificată de noi în cadrul 
proiectului "Be on Time", aceea de eficientizare a 
muncii prin planificare și formare în time 
management a youth workers și a tinerilor cu vârste 
fragede, proiectul propus realizându-se prin două 
activități principale şi anume: training cours şi 
schimb de tineri, în perioada dintre acestea lucrătorii 
de tineret pilotând în organizații procesul de învăţare, 
prin activități locale. "Să ştii cum să-ţi gestionezi 
timpul înseamnă să știi cum să te organizezi, 
reorganizezi la nivele tot mai complexe. Iar asta 
presupune să îți folosești imaginația, creativitatea și 
inteligența"- iar tinerii participanți în proiect aveau să 
le folosească la maxim.
 Vizibilitatea activității cu nr.2 din proiectul 
"Be On Time" și anume schimbul de tineri, a urmărit 
aceeași metodologie ca și în cazul activității nr. 1 
(cursul de formare). Activitățile au început printr-un 
comunicat și o conferinţă de presă de lansare a 
schimbului, realizarea unui grup și postarea unui 
banner online pe facebook, un roll-up ce a fost postat 
la vedere în Centrul de Tineret, dar și campanii 
periodice de distribuire de materiale (afișe, flyere, 
materiale promoționale etc), articole online și în 
Revista "Micul Jurnalist", campanii realizate de către 
tinerii viitori participanți în schimb.
 O primă acțiune de socializare a 
reprezentat-o activitatea VPA în perioada 17 – 19 
iulie 2015 la Râmnicu Sărat, activitate în care au fost 
implicați câte doi participanți din partea fiecărui 
promotor, un lider și unul din participanții la schimb. 
Aceștia au dezvoltat discuții de parteneriat și 
planificare în domenii de referință pentru schimb: 
pregătirea activităților, sarcinile fiecărui promotor, 
sarcinile participanţilor, aspecte practice, logistice și 
financiare. Totodată s-au realizat și vizite în Rm. 
Sărat la Muzeu, Primărie, Centrul de tineret.
 Acțiunile de vizibilitate desfășurate la 
începutul lunii august au avut în prim plan schimbul 
de tineri ce se va implementa tot la Râmnicu Sărat în 
perioada 8-17 august 2015 cu un grup țintă de 36 de 
participanți din care 30 de tineri cu vârste cuprinse 
între 14 și 17 ani și 6 lideri.
 Partenerii s-au implicat, de asemenea, în 
conceperea materialelor promoționale, respectiv în 
crearea site-ului dedicat proiectului și în actualizarea 
regulată a informațiilor din cadrul acestuia
Acțiunile și campaniile de informare au făcute 
publice obiectivele și scopul proiectului punând în 
evidență contribuția și eforturile ATCE-Speranța 
Râmniceană și ale partenerilor săi pentru a realiza un 
proiect de succes. În același timp au fost oferite și 
informații cu privire Programul Erasmus+.

Adi Jercan

VIZIBILITATE BOT  Be on Time a fost un proiect” de suflet” 
pentru mine deoarece am participat la fiecare etapă 
din cadrul acestuia și am întâlnit oameni minunați pe 
parcursul celor 3 activități (training, VPA și 
schimbul de tineri).
 Schimbul de tineri a fost, ca să fiu sinceră, 
"o probă de foc" pentru mine deoarece am fost lider 
de grup (și nu orice grup - unul dublu deoarece 
Slovenia nu a putut găsi destui participanți). Ca în 
orice schimb de tineri, liderii de grup din țările 
participante trebuiau să pregătească și să facă 
activități cu toți participanții conform agendei și 
sarcinilor împărțite în VPA. Cum socoteala de acasă 
nu se compară cu cea din târg, nu toţi liderii au venit 
"în cunoștință de cauză" dar am reușit să o scoatem 

la capăt deoarece am avut o comunicare bună 
între noi și ne-am ajutat unii pe alţii. Că 

tot vorbeam de lideri, aș vrea să le 
mulțumesc pe această cale 

deoarece nu aș fi putut să mă 
descurc fară ajutorul și 

sprijinul lor (Karolina - 
Polonia, Emre -Turcia, 

Francesco - Italia și 
Slavka - Bulgaria).
 În acest schimb au 
venit și niște 
prieteni dragi ai 
orașului nostru: 
Francesco (Franci), 
Giorgia și Umran 
(Umri) care nu se 

pot dezlipi de noi, 
dar nici noi de ei, 

având astfel încă o 
ocazie (sper că nu 

ultima) de a petrece mai 
mult timp cu ei.

  Datorită vremii 
nehotărâte și schimbătoare, mulți 

dintre participanţi au avut probleme 
de sănătate care, din nefericire, i-au 

obligat pe câțiva dintre străini să-și mai dea câte 
un check-in la spital. În final, toți și-au remediat 
problemele de sănătate și au putut "să tragă" un plâns 
sănătos când au plecat spre casă.
 Că tot vorbeam de plâns, mai pot spune că 
aici s-a rescris "Romeo și Julieta" sau alte povești de 
dragoste. Pe lângă poveștile adolescentine de iubire, 
s-au legat și prietenii noi sau prietenii vechi s-au 
consolidat. Am trecut prin momente bune, dar și prin 
momente mai puțin bune pe parcursul acestor 10 zile 
pe care cu siguranță nu le voi uita. Aceste lucruri, 
cred eu, ne-au făcut să devenim o adevărată familie 
–familia BE ON TIME. 

Ioana Ionescu

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

Youth Exchange



 Proiectul “Be On Time” organizat de asociaţia ATCE Speranța 
Râmniceană, a reprezentat pentru mine o adevărată experiență în ceea ce 
privește comunicarea interpersonală, abilităţile personale și munca de 
voluntar în comunitatea în care trăiesc.
 În primul rând, am cunoscut oameni noi și am legat frumoase 
prietenii atât cu cei din orașul meu cât și cu persoane de diferite naționalități 
cu care am interacționat. Comunicând cu ei, mi-am dezvoltat abilitățile de 
limba engleză și totodată, spiritul de socializare, dar și răbdarea și 
curiozitatea de a asculta ceea ce are de spus persoana cu care intru în 
contact. Am învățat atâtea lucruri noi și interesante despre ttradițiile și 
obiceiurile fiecărei țari prin intermediul serilor tradiționale, unde toți ne-am 
prezentat țara natală și am adus o mică parte din specificul cultural. 
 În al doilea rând, am învățat cum să-mi planific timpul după 
priorități, care este diferența dintre timpul personal și cel social în funcție de 
percepția fiecăruia și am aflat despre instrumentele online de planificare 
care sunt extrem de utile. Toate acestea datorită unei echipe minunate de 
oameni muncitori care au coordonat activitățile din urma cărora noi am 
dobândit numeroase aptitudini și beneficii pentru dezvoltarea personală. 
Datorită faptului că toți am fost foarte deschiși și prietenoși, s-a creat o 
empatie care, cred eu, nu numai că este specifică echipei noastre de 
voluntari, dar ea este baza tuturor emoțiilor și sentimentelor umane; empatia 
este cea care duce la înțelegere și în definitiv, la respectul reciproc și 
întrajutorare. 
 Pe lângă educația non-formală primită, voluntariatul te învață un 
lucru extraordinar: că nu ești aici ca să fii ajutat, ci ești aici ca să ajuți!  

Vioreanu Ana-Maria

Be on Time
Secvența II
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 "Be on Time" este proiectul care mi-a 
schimbat viața. Spun asta, fiindcă în această 
minunată experiență, am întâlnit atâţia oameni 
speciali, ai căror culturi m-au impresionat profund. 
Nu mă așteptam vreodată să-mi fac atâţia prieteni 
și să mă atașez de cineva, fiind prima dată când 
luasem contact cu oameni veniși de peste hotare. 
 Prima zi a fost copleșitoare, deoarece eram 
emoționată și nu știam dacă o să pot comunica cu 
ei. Îmi era teamă că nu o să-i pot înțelege, dar când 
a apărut primul microbuz, am încercat să-mi 
depășesc acea stare și să fiu eu, persoană sociabilă 
și prietenoasă. Totul a decurs așa cum nu mă 
așteptam, deoarece am reușit să mă înţeleg perfect 
cu toți și am început să leg prietenii frumoase, pe 
care nu le voi putea uita vreodată. Inițial 
preferatele mele au fost italiencele, în frunte cu 
carismatica Sara, o ființă extraordinar de plăcută 
văzului. Ea a fost prima cu care am început un 
dialog și cu care mi-am petrecut tot restul serii, 
fiindcă efectiv, nu mă puteam dezlipi de lângă ea. 
Apoi, turcii ne-au încântat cu dansuri și cântece și 
astfel am reușit să-i cunosc mai bine, dar 
bulgăroaicele au fost preferatele mele, fiindcă am 
fost colege de cameră și am depănat o grămadă de 
povești până dimineața. Polonezii au fost ultimii 
sosiţi. Ce am putut observa la ei, la prima vedere, a 
fost că erau toți blonzi cu ochii albaștri și aveau un 
bun simț remarcabil.
 Pe parcursul a zece zile am reușit cu toţii 
să ne împrietenim și asta datorită activităților 
zilnice, pe care le țineam la centru și în parcul 
orașului. Interesante au fost și serile tradiționale, 
deoarece am reuşit să ne cunoaștem mai bine și să 
ne și distrăm în acelaşi timp. Cu ocazia asta am 
învățat foarte multe lucruri și am cunoscut alte 
tradiții și obiceiuri, care sunt și nu asemănătoare cu 
ale noastre.
 În ultima seară, cu toții am fost triști 
fiindcă proiectul urma să se termine, iar a doua zi, 
fiecare se întorcea acasă. Într-o ultimă prezentare, 
ne-am spus opiniile, nemulțumirile legate de 
proiect și am promis că vom ține legătura 
indiferent de situație. Am retrăit emoțiile de la 
începutul acestuia și am izbucnit în plâns, după ce 
am terminat de ținut discursul, iar toți mi-au 
împărtășit starea, o little Geanina" îmi va rămâne 
în minte mult timp de acum încolo. Iubesc viața de 
voluntar, fiindcă ea îmi oferă încredere, educație, 
cunoştinţe și mai ales prieteni, care îmi devin 
încetul cu încetul o uriașă familie. 
 "Be on Time" îmi va rămâne veșnic 
întipărit în minte și în suflet, deoarece acesta a fost 
pentru mine rampa de lansare către o lume aparte.
                                                                                                                                                                         
(MUTU GEANINA)

Despre timp
și punctualitate

Interviu cu Diana

Be On Time este un proiect despre înțelegerea timpului și eficiența în 
activitățile de tineret, finanțat prin programul european Erasmus+. 
 Ce înseamnă mai cu seamă “Be On Time”? 
Pentru început aș vrea să definesc numele acestui proiect. A fi 
punctual nu este ușor de realizat, însă este un lucru foarte apreciat în 
zilele noastre încărcate în care preferăm să dormim cât mai mult sau 
să ne pierdem timpul într-un mod care nu ne poate aduce niciun 
beneficiu.
 De ce am ales să particip?
Scopul pentru care am decis să mă implic în acest proiect a fost acela 
de a învăța să îmi gestionez timpul, care a devenit foarte prețios în 
ultima vreme, dar și pentru a cunoaște celelalte culturi și tradiții, mult 
mai diferite de cele din țara mea. De asemenea mi-am propus încă de 
la bun început să îmi fac mulți prieteni; cu toate că în primele zile nu 
ne acomodasem unii cu alții și preferăm să stăm cu coechipierii 
noștri, mai târziu am realizat că e mai bine să socializăm între noi și 
să dezbatem anumite impresii asupra unei teme. Astfel prieteniile nu 
au întârziat să apară fiindu-mi foarte greu să mă despart de toți dintre 
ei; în momentul de față păstrez legătura cu câțiva participanți 
făcându-ne planuri să ne vizităm cât mai curând posibil.
 Cum s-a desfășurat?
Programul a fost destul de încărcat, dar știind că din fiecare activitate 
aș putea extrage câte o informație folositoare pentru viitorul meu, 
uităm de oboseală și încercam pe cât posibil să mă implic. Trebuie să 
recunosc însă, că nu am găsit rostul unor activități, acestea nefăcând 
aluzie în totalitate la numele proiectului. Serile tradiționale au 
reprezentat un fel de documentar educațional în care fiecare țara își 
expunea diverse materiale cu privire la tradiția sa. Energizerele au 
cam luat o întorsătură la un moment dat, punându-se accentul mai 
mult pe ele decât pe activităţile în sine. Cu toate acestea sper că s-au 
îndeplinit toate scopurile acestui proiect, deși unii dintre membri au 
fost dezamăgiți câteodată.
 Ce concluzii am tras?
Eu consider că am făcut o echipă minunată împreună cu ai mei colegi 
și recunosc că la plecarea din acest proiect am adus cu mine un bagaj 
plin de noi cunoștințe dar și de amintiri frumoase pe care nu le voi 
uita prea curând. Prieteniile pe care le-am legat sper că nu se vor 
destrăma și îmi doresc să ne revedem încă o dată în aceeași formulă.

Diana Spătaru

 În perioada proiectului Be On Time alături de 
ceilalţi participanţi am învăţat metode noi de educaţie 
non-formală bazate pe socializare şi lucru în echipă. 
Tema proiectului a fost organizarea timpului liber, o 
temă plăcută ce ne ajută în general pentru a evita 
problemele cauzate de timpul pierdut.
 A fost o experienţă bună să particip în acest 
proiect, mi-am îmbunătăţit cunoştinţele de limba 
engleză, am socializat cu persoane din diferite ţări, am 
înţeles alte culturi şi tradiţii, şi am învăţat lucruri noi 
despre practicarea voluntariatului în rândul tinerilor şi 
educaţia non-formală.
 Consider că activităţile au decurs bine, liderii 
au fost înţelegători şi participanţii cooperativi. De 
asemenea nu am avut niciun incident neplăcut în 
perioada proiectului.

 Adrian Jercan

Solidaritate europeană
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 Six months almost passed since when I arrived 
here in Ramnicu Sarat, and I’m trying to remember all the 
things that happened, in order to share with you this 
wonderful experience. It’s since yesterday that I’ m 
thinking about that, but I realize that it’s not easy, not 
simply bacause things are many, but also because this task 
is making me evaluate this six months and,  believe me, 
even if I thaught many times about my EVS in this period, 
now I’m getting nervous. Nervous because my time here is 
almost finished, bacause I’d have many things to do, still, 
many people that I just met, now that is summer, and I’d 
like to know better. These months passed too fast, and even 
if I’m starting to miss something about Italy, my country, 
that I love so much, I think that it’s not time for me to go, 
not now. Nervous also about the future, because unlike my 
collegues, that had a job, or were students in their countries, 
I’m totally free, and now I have to choose what I want to do. 
I don’t have a plan, I never had a plan, even when I chose to 
leave Italy I didn’t have. For one year I tried to go, looking 
for any chance of work, volunteering or internship abroad, 
and now I feel in the same situation, but in a more 
conscious way, I want to volunteer, and I will try to do it. 
But this is out of the topic, let’s talk about my six months. 
 I remember my first day, or better, the zero day, 
when I took the flight from Bergamo to come here. I was 
really anxious (of course!), and I had no idea of what would 
have happened (normal, again…). But the thing that made 
me more anxious was my english, because even if I studied 
it, I had never had the chance to experiment it, or maybe 
just because it was a practical thing. Let’s come back. I took 
my plane, and during the flight I was trying to figurate what 
would have happened that night, how would have been the 
city, and the people,… But I could not think at all, I was 
trying, really, but at last I focused on the music in my mp3, 
and I left my thaughts fly free, in that stream of 
counsciousness that always happens in this kind of 
situations. When I arrived at the airport in Bucarest, I found 
Georgiana waiting for me. She started to talk, but I was 
totally disoriented, and I think I just smiled and said “yes” 
or “not” to her questions. I remember also we talked long 
about the weather. Than we went out of the airport, and she 
told me that Volodea and Francesco were coming to take us 
with the car, because it would have taken more that two 
hours to arrive to Ramnicu. The trip with the car was very 
long, Volodea and Gy were talking in romanian, and of 
course I didn’t under stand, and sometimes in english with 
Francesco. I understood everything in english, but I didn’t 
speak almost for all the trip, just sometimes Francesco was 
telling me something in italian. 
When we arrived in what would have been my town for six 
months, we went in the hostel, and there were the other 
three guys waiting for me, cooking in the kitchen of the 
restaurant. I great them, and then I went upstairs to see my 
room. Then I don’t remember exactely what happened that 
night. I just remember that there was another italian guy in 
the hostel, that had the great idea to go to smoke a cigarette. 
It was since  the morning that I didn’t smoke, and with all 
that adrenalin circulating in my body I was getting mad. 
 As I said I really don’t remember the rest of that night, but 
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it was a good night, and I remember exactely what I thaught 
about the place and all the people around me, and now I can 
say that in few days everything was changing, and thinking 
now to these thaughts and these feeling is so strange…
 The next week passed fast and happy. We were in 
holiday, because the school were closed, and I started to 
acclimate in that new city, and to the habits of my team. They 
brought me in the city, making me know the places they 
usually went, and the people they knew, most of all the local 
volunteers in the youth centre. We spent much time there.
 Of these first days I remember the very cold weather, 
even if they usually say me that “I was not there in December, 
when there were two meters of snow, and minus twenty 
degrees”, and a wind that could easily cut your nose, and that 
all the people in the streets were greating them like it was 
their hometown, and also me, because everyone 
knew about the new volunteer from 
Italy that had to come. 
 After this week of holiday the 
school started, and also the routine that 
accompanied us for these three 
unforgettable months. We were like a 
family, everyone had his task, and 
everything was going in the right way, 
even with some little problems that every 
family has. 
 The period that has been totally 
separated to our routine was April. April 
was the crazy month, we had here in 
Ramnicu, and more, in our hotel, three 
projects, and also we all went to trip, me, 
Umran and Semih in Serbia and Bosnia, and 
Francesco and Sabatino went back to Italy. 
 When we heard about the projects we were happy of 
course, because it would have been a really good experience 
full of new people to know and things to do and learn, but we 
were also a little bit worried, because these people had to stay 
in the same hostel as us, our home. I cannot forget the little 
nervousness that preceded the arrival of every new group. It 
was amazing, everytime we were sitting since the morning on 
our sofas, in the hall of the hostel, waiting for the first 
participants coming. The questions were always the same: 
“will they be nice?” “ Will they speak english?” “ Will they be 
shy, or sitting immediately on the sofas with us?” And 
everytime was so interesting for me looking at all this new 
people, and try to study them, seeing them arrive in this new 
place, starting to get to know us and the romanian guys, and 
waiting together till night the arrival of the other participants. 
As I said, this was the crazy month, and also the sad one in its 
ending part, because Selim and Semih were coming back to 
Turkey just after the last project, and after less than one month 
also Umran and Francesco. I was the one who spent less time 
with them, but it was not easy for me, because I found some 
really good people in my project, we lived together 
twentyfour hours per day, and especially in the first time was 
difficult for me to adapt to their absence.
 After everyone left, everything changed in my EVS 
life. In one week the school closed, and I started to go just in 
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the kindergardens for the summer course. 
Moreover I was alone in the hostel, and if were 
not thank’ s to Sabatino, that at least in the 
evening was there, probably I would got mad. 
Even if this month was not the greatest, it passed 
fast, and then the new turkish people arrived for 
a new short EVS.
 I was in a local training course in Poiana 
Pinului when they arrived in Romania, so me 
and a Romanian guy went to the airport to take 
them, and go together to this place, and pass 
there the last night of the training, before coming 
back to Ramnicu. The first impression was good 
regarding the girl (Berna), but about the guy 
(Tahsin) I was a little bit worried, because he 
didn’t speak english at all. And also now. But 
since when we came back to Ramnicu and we 

started to live together, I discovered that 
even if we cannot have a discussion, 
we under stand each other about 
every important thing, and he’s also a 
very funny guy. The first night that we 
went out all together, we came back at 
two and a half in the hostel, and till five 
o’clock he was trying to teach me the 
turkish, pointing me things, and telling 
me which was the name in his language, I 
cannot forget these two hours and a half!
 After two weeks other two new turkish 
participants came (Murat and Gamze), and 
I went again to the airport, because also 
Umran and one italian friend of mine were 

coming for one APV. This was another 
amazing week, I devided my time in my hostel, 
and that one where the APV people lived. It was 
a week really full of things to do, and new 
people, and I was very happy because I could 
spend againg some time with Umran, and this 
friend of mine. 
 Now they went back, and I’m again 
alone in the hotel, bacause the new turkish team 
is in Sinaia for the On Arrival Traning.
  There is another project here in 
Ramnicu, but I spent just a little time with them, 
I took three days of holiday to think about my 
future, because in few days I’ll come back in 
Italy, and I really don’t know what to do.  But 
I’m so curious about myself. I know that I learnt 
many things in this six months, both practical 
and personal, but now I cannot realize them, I’m 
still living and experimenting, here.  And I want 
to continue till the last moment, I want to LIVE, 
to experience things, and enjoy everything like 
this EVS would never end, till the last day, this 
third of August that is stucking in my mind.

Giorgia Scaglia
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AC ONIXS-a derulat în 4 etape majore:

1. Promovarea turneului în fiecare comunitate locală. Prima 
activitate a fost reprezentată de o Conferinţă de presă de lansare a 
proiectului derulată la începutul lunii Mai în Sala de şedinţe a 
Primăriei Mun. Râmnicu Sărat la care au participat profesorii 
delegaţi din partea fiecărei localităţi invitate, precum şi primarii şi 
viceprimarii interesaţi. Au fost aduse la cunoştinţă: structura 
turneului, obiectivele sale, în final fiind realizată organizarea celor 4 
zone de competiţie şi negociat programul găzduirii turneelor locale. 
Au fost distribuite totodată afişe, care au fost utilizate în localităţile 
rurale pentru bună promovare a turneului şi pentru atragerea unui 
număr cât mai mare de suporteri.

2. Derularea a 15 turnee locale. Pentru aceasta, cele 15 echipe 
au fost distribuite în 4 grupe, 3 grupe a câte 4 echipe şi o grupă de 3 
echipe. În perioada 28 mai – 15 iunie au fost derulate turneele locale 
în care fiecare echipă a avut posibilitatea de a fi gazdă.

3. Derularea activității de selecţie şi alcătuirea a 4 
reprezentative zonale, în intervalul lunilor iulie – august, fiecare 
dintre acestea fiind compusă dintr-un număr de 14 jucători. Procesul 
de selecţie s-a realizat prin cooperarea dintre reprezentanţii zonali din 
cadrul AC ONIX (Câte 2 reprezentanţi pentru fiecare din cele 4 zone) 
alături de antrenorii echipelor locale. Ca minimă condiţie a fost 
prevăzută selectarea a cel puţin 2 jucători din fiecare echipă, astfel 
încât fiecare formaţie să-şi găsească reprezentativitate, să-şi 
promoveze imaginea, valorile şi conceptul de “eroi locali”. Cele 4 
reprezentative zonale, după terminarea activităţii de selecţie, au fost 
implicate în derularea a 2 antrenamente la care au luat parte în 
grupuri separate, cele 4 reprezentative zonale, copiii având 
posibilitatea de a lua un prim contact cu noii colegi, de a se cunoaşte 
şi de a lega conexiuni de joc. Pe de altă parte, un rol deosebit de 
important, după finalizarea selecţiei a fost distribuit profesorilor din 
cele 15 localităţi care au avut sarcina de a purta discuţii cu fiecare 
familie pentru a le aduce părinţilor la cunoştinţă faptul că aceştia au 
fost selecţionaţi şi pentru a primi permisiunea de a participa la 
activităţile de pregătire ale Turneului de Elită precum şi la prezenta 
competitive în sine. Mai mult decât atât, antrenorii locali, în 
majoritate profesori de educaţie fizică şi sport în localităţile din care 
copiii au fost selectaţi, viceprimari ori directori de şcoală, au fost cei 
care au menţinut o comunicare continuă şi paralelă pe de o parte cu 
reprezentanţii zonali ai zonelor din care au provenit şi pe de altă parte 
cu Managerul de proiect, Ceparu Florin, care a monitorizat în mod 
continuu stadiul comunicării, al organizării turneelor, 
antrenamentelor, activităţilor şi demersurilor pregătitoare. 

4. Organizarea TURNEULUI DE ELITĂ în data de 29 August 
2015. Ziua de turneu a avut trei componente majore. Prima dintre 
acestea, derularea efectivă a Turneului de Elită, a demarat prin 
constituirea echipelor în cadrul terenului sintetic al Liceului Agricol 
din Râmnicu Sărat, activitate realizată de către responsabilii zonali în 
strânsă cooperare cu antrenorii echipelor. Fiecărei echipe i-a fost 
repartizat un rând de echipament, după care a urmat tragerea la sorţi, 
turneul constând în derularea semifinalelor urmate de Finală Mică şi 
Finală Mare. La finalul competiţiei, jucătorii antrenorii, 

reprezentanţii zonali, echipa de organizare alături de Primarii 
localităţilor implicate (care au dat curs invitaţiei) alături de 
Viceprimarul Mun. Râmnicu Sărat, Sorin Cîrjan şi Preşedintele AJF 
Buzău, Adrian Petre, au luat parte la cea de-a doua etapă constitutivă: 
Festivitatea de premiere. Pentru aceasta, echipa de organizare s-a 
deplasat în cadrul Restaurantului Ovidiu, aici unde, în prealabil a 
pregătit 15 scaune de prezentare a câte unui rând de echipamente 
sportive, sala de ceremonii şi ordinea derulării evenimentelor. 
Premiile au fost atât individuale cât şi de echipă, constând în oferirea 
de cupe, medalii, diplome precum şi un rând complet de 18 
echipamente sportive pentru fiecare din cele 15 echipe participante, 
pe care să le utilizeze în perspectiva ediţiilor viitoare de campionat la 
nivelul juniorilor. Festivitatea a fost urmată de realizarea unor sesiuni 
de fotografiere. Ultimul punct al zilei a fost constituit de servirea 
mesei într-un cadru comun, ce a inclus toţi factorii mai sus 
menţionaţi, cu această ocazie fiind expuse concluziile competiţiei şi 
lansate premisele derulării unor viitoare proiecte care să continue 
rezultatele prezentului proiect, să implice în mod direct autorităţile 
locale, să le responsabilizeze şi să ofere o mai mare credibilitate 
şanselor de reuşită a copiilor din comunităţile locale rurale şi acces 
către fotbalul de performanţă.

Rezultatul direct al acestei ultime etape este constituit de evidenţierea 
unor jucători pentru a face parte din grupele de copii ale echipelor ce 
au asistat şi monitorizat întrecerea, obţinerea unui contact direct şi 
evaluarea celor mai valoroşi jucători din zona Râmnicu Sărat.

Mai multe poze şi detalii de la derularea turneului puteţi găsi pe 
pagina de facebook a AC Onix Râmnicu Sărat: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473328599505755.107
3741854.128776600627625&type=3 

Florin Ceparu – Manager de proiect
Proiect finanţat de CJ Buzău

SPRIJINIREA ACTIVITĂȚII DE
SELECŢIE ÎN ANUL 2015
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 Sosită la Râmnicu Sărat pe la începutul lunii februarie 
a.c., Giorgia Scaglia este unul dintre voluntarii italieni care a ales 
să facă un stagiu de voluntariat  de șase luni prin Serviciul 
European de Voluntariat (SEV), ea făcând parte din Asociația 
EUFEMIA, Italia.
 Venită din nordul Italiei, tânăra de 21 de ani s-a acomodat 
foarte repede în micul nostru municipiu, alături de ceilalți colegi 
din proiectul  LIVE, implementat prin ERASMUS +  de către 
ATCE SPERANȚA RÂMNICEANĂ, în perioada noiembrie 2014 
- august 2015, la Râmnicu Sărat. Împreună cu Francesco lo 
Giudice, celălalt voluntar italian, de origine siciliană, a fost 
prezentă o fată drăguță, cu ochelari și părul roșcat, volubilă, cu 
zâmbetul mereu pe buze, neobosită, s-a făcut remarcată imediat. 
Și aceasta datorită personalității sale debordante: veselă, 
prietenoasă, respectuoasă, inteligentă, șarmantă, dornică să învețe 
și să îi învețe pe alții, să fie utilă, s-a apropiat de copii, a participat 
la activitățile zilnice, diverse, a vizitat grădinițe, școli, licee. A 
acumulat informații variate despre locuri și oameni, obiceiuri și 
tradiții românești, a învățat foarte ușor limba română. A îmbinat 
calitățile unui adevărat voluntar, utilizând non-formalul în 
sistemul formal, oficial al învățământ românesc, cu precădere cel 
râmnicean, venind în întâmpinarea activităților desfășurate pe tot 
parcursul stagiului, alături de profesori, educatori, învățători, 
alături de promotorii voluntariatului râmnicean.
 Și-a arătat disponibilitatea, dorința de a fi parte din 
comunitatea noastră, a îmbinat șarmul personal cu spiritul de 
echipă, cu spiritul ludic, cu seriozitatea și punctualitatea, cu 
înțelepciunea și frumusețea, cu fragilitatea vârstei ei. Acestea sunt 
principalele ei atuuri în a se adapta în oraș, iar timpul a fost de 
partea ei. Ceea ce e mai important de spus e că ea a efectuat 
activități aici cu plăcere, zi de zi, ca și Francesco, ca și toți cei trei 
voluntari turci - Umran, Semih, Selim, cu care a făcut o echipă 
minunată, fiindcă au devenit cunoscuți în orașul Râmnicu Sărat, 
integrându-se în comunitate.
 Uimitor este că ea vorbește acum românește corect, clar, 
fluent, reprezentând acel succes care ar face mândru orice 
profesor. Da, Giorgia Scaglia este un model, iar pentru mine un 
prieten minunat, familia mea, elevii mei admirând-o și purtându-i 
o amintire frumoasă. Ea a plecat, finalizând stagiul de voluntariat 
de șase luni, dar cu siguranță nu vom uita timpul petrecut 
împreună. Am împărtășit idei, sentimente, concepte comune, 
voluntariatul unindu-ne pentru totdeauna, pentru că relația 
profesor-elev s-a transformat într-o prietenie trainică. Mulțumim 
Giorgia Scaglia, mulțumim Volodea Mateevici că ai făcut posibilă 
o nouă punte în ceea ce se numește familia voluntariatului 
râmnicean.
 Așadar, este salutară inițiativa ATCE Speranța 
Râmniceană de a promova imaginea comunității locale prin 
voluntari europeni care să ia contact cu societatea românească la 
nivel microcomunitar, de aceea curajul și încrederea președintelui 
asociației de voluntariat mai sus-menționată, Volodea  Mateevici, 
trebuie apreciate, stagiul îndeplinit de Giorgia Scaglia la Râmnicu  
Sărat, ca și cel al celorlalți patru voluntari, simbolizând un 
exemplu de bune practici, o reușită garantată.

Manuela Camelia Sava,
prof.dr.  Col. Naț. „Al. Vlahuță”, Râmnicu Sărat

 Voluntarul Semih Kaya – o prezență inedită la 
Râmnicu Sărat

 Semih Kaya, din Izmir, Turcia, a studiat la Anadolu 
University. A venit în România, la Râmnicu Sărat prin 
proiectul LIVE, implementat cu fonduri europene prin 
Erasmus +  de către ATCE Speranța Râmniceană, în 
perioada noiembrie 2014 – august 2015. Stagiul său de 
voluntariat a durat șase luni, începând cu noiembrie 2014 și 
a reprezentat o nouă etapă a vieții sale, profitând de șansa 
oferită de Serviciul European de Voluntariat (SEV).
 Profilul său este unul al unui tânăr simpatic, 
curajos, plin de energie, cu mult bun simț. Prin seriozitate și 
politețe, prin simț practic și spirit de observație, s-a impus 
ca o prezență necesară în grupul celor cinci voluntari. 
Iubind copii, a fost implicat, zi de zi, în activitățile 
desfășurate în școlile generale, grădinițele și liceele din 
orașul nostru.
 Creativ și cu un spirit ludic neasemuit, Semih a 
devenit repede iubit de copiii de vârstă mică, dar și de 
liceeni, de asemenea. De exemplu, nu pot uita jocurile și 
joculețele făcute de Semih cu prichindeii de la grădiniță, 
dar și joaca lor minunată, simpatia arătată de preșcolarii de 
la GPP 3 "Lumea copilăriei", unde venea săptămânal cu 
echipa de voluntari și era asaltat la propriu de băiețeii de la 
grupa mare „Floarea soarelui”, aceștia aproape sufocându-l 
cu drăgălășeniile lor când el îi lua în brațe sau îi saluta, le 
făcea pe plac zâmbitor.
 Sunt de amintit devotamentul, istețimea, felul său 
de a fi sincer și sociabil. Interesat de obiceiurile locale sau 
naționale, a luat parte la tăierea porcului, deși de altă religie 
decât cea ortodoxă, a cântat colinde românești, a fost 
încântat să participe la sărbătoarea de Dragobete, dansând 
sau cântând, îmbrăcând portul românesc sau să ofere fetelor 
flori și mărțișoare în luna martie. A intrat în contact cu 
foarte mulți tineri și a făcut parte din spiritul comunității 
locale râmnicene, pentru că acceptarea și solidaritatea 
râmnicenilor sunt renumite, prieteniile trainice nu țin cont 
de naționalitate, religie sau diferențe de gen.
 Semih este un prieten loial, un suflet frumos, 
sensibil, care a lăsat în inimile noastre amintiri minunate, 
poate și vreo câteva suspine în rândul adolescentelor de la 
noi, de ce nu. Am apreciat la el dorința de a cunoaște, 
curiozitatea, spiritul de voluntar care se dedică cu totul în 
ceea ce face. El a fost prezent la toate lecțiile mele de limba 
română cu un spirit de observație fin, atent și remarcabil în 
a reține cu ușurință chestiuni de gramatică română destul de 
complicate pentru un vorbitor nenativ.
 Sunt norocoasă că am câștigat un prieten ca Semih 
Kaya, sunt onorată că am putut colabora cu voluntarii 
LIVE; de aceea îi doresc lui Semih mult succes în cariera 
lui, mult noroc în tot ceea ce va face de acum înainte în 
spiritul voluntariatului de pretutindeni.

Camelia Manuela Sava
 Prof.dr. Col. Naț. „Al. Vlahuță”, Rm. Sărat
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 Art. 11. - (l) Voluntariatul se desfăşoară pe 
baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba 
română, între voluntar şi organizaţia gazdă. 
Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat 
în formă scrisă revine organizaţiei gazdă. Forma 
scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a 
contractului. 
 (2) În cazul încheierii contractului de 
voluntariat cu un cetăţean străin, organizaţia gazdă 
poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret. 
 (3) Organizaţia gazdă este obligată ca, 
anterior începerii activităţii de voluntariat, să 
înmâneze voluntarului un exemplar din contractul 
de voluntariat.
 (4) Anterior începerii activităţii, contractul 
de voluntariat se înregistrează în registrul de 
evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia gazdă.
 (5) Contractul de voluntariat este însoţit 
obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie 
a voluntarului.
 (6) Contractul de voluntariat trebuie să 
conţină următoarele clauze:
  A) datele de identificare ale părţilor 
contractante; 
  B) descrierea activităţilor pe care 
urmează să le presteze voluntarul;
  C) timpul şi perioada de desfăşurare 
a activităţii de voluntariat;
  D) drepturile şi obligaţiile părţilor; 
  E) stabilirea cerinţelor profesionale, 
a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a 
celor de sănătate, confirmate prin certificate de 
sănătate sau alte documente;

Theater Camp 2015
Viena

 În perioada 27.07.2015 – 09.08.2015, în Austria a 
avut loc schimbul de tineri "Theater Camp 2015", finanțat de 
Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, 
participând 7 țări: Austria, România, Estonia, Polonia, 
Republica Cehă, Grecia și Irlanda. Participanții proiectului 
au locuit timp de 2 săptămâni într-o frumoasă tabără de 
cercetași, numită Bundeszentrum Wassergspreng. 
 În prima zi am fost împărțiți internațional în grupuri, 
astfel încât să ne dezvoltăm abilitățile de comunicare în 
limba engleză. Apoi, fiecare grup timp de 10 zile a participat 
la workshop-urile de dimineață ale liderilor artistici din 
celelalte țări. După workshop-ul de dimineață urma cel de 
după-amiază, care era și cel mai important, însă grupul 
pentru acest workshop era diferit, întrucât a fost stabilit cu 
aproximativ o lună înainte de începerea schimbului, 
participanții fiind rugați să aleagă workshop-ul la care vor 
participa. 
 Aceştia au avut de ales între:
 Sound & Scene (Austria),
 Speak without words (Republica Cehă),
 Creation of theatrical images (Estonia),
 What do you believe in? (Irlanda),
 Improvise and experiment with your dance 
(Polonia),
 Blind theater (România).
 Acest workshop de după-amiază nu se schimba de la 
o zi la alta, iar munca depusă de-a lungul celor 10 zile, urma 
să fie prezentată la final, în piețele centrale din Baden, 
Mödling și Viena. 
 Cum era și de așteptat, participanții au avut ocazia de 
a vizita Viena. De data aceasta, tinerii au stat grupați conform 
țării, fiecare grup având drept lider și ghid turistic câte un 
participant din Austria. Aceștia au putut vedea: Stephansdom 
– Catedrala Sf. Ștefan, Muzeul de Istorie a Artei, Muzeul de 
Istorie Naturală, Rathaus – Primăria Vienei cât și pentru 
iubitorii de shopping, strada Mariahilferstrasse, fiind 
cunoscută drept cea mai importantă stradă de shopping din 
Austria. 
 Pentru că timp de două săptămâni tinerii au fost 
cazați într-o tabără de cercetași, nu putea lipsi Ziua 
Cercetașilor (Scout`s Day). Fiind împărțiți iar în grupuri 
internaționale, participanților li s-au testat abilitățile de 
supraviețuire în natură. Activitățile au constat în: aprinderea 
și menținerea unui foc timp de 5 minute, pregătirea aluatului 
pentru pâine, transportarea apei fără ajutorul unei găleți, 
cioplirea bețelor și multe altele. După fiecare probă, echipele 
primeau câte un punctaj, urmând la finalul zilei, la focul de 
tabără, echipa cu cele mai multe puncte acumulate să fie 
premiată cu o pungă de bezele, numai bune de pus deasupra 
focului și de a fi servite. 
 Ultima reprezentaţie în Viena, a adus multe râsete, 
lacrimi de bucurie, dar și de tristețe, lăsând în mintea celor 70 
de participanți, amintiri ce vor dăinui toată viața. 
http://www.tvl.ro/viena/obiective-turistice/catedrala-sfantul-
stefan-viena.html

Pleștiu Mihaela (MIKI)

Despre contractul de voluntariat
(Legea 78/2014)

  (F) condiţiile de reziliere a 
contractului
 (7) Contractul de voluntariat încetează în 
următoarele condiţii:
  A) la expirarea termenului stabilit în 
contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac 
obiectul contractului au fost executate;
  B) de comun acord;
  C) când organizaţia gazdă îşi 
încetează activitatea;
  D) prin denunţare unilaterală, în 
condiţiile
  E) în caz de reziliere a contractului.
 (8) Fişa de voluntariat conţine descrierea în 
detaliu a tipurilor de activităţi pe care organizaţia 
gazdă şi voluntarul au convenit că acesta din urmă le 
va desfăşura pe parcursul contractului de 
voluntariat. 
 (9) Fişa de protecţie a voluntarului conţine 
instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii 
acestuia cu respectarea prevederilor legale în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru 
activităţi ce ies din domeniul de acoperire al fişei de 
protecţie a voluntarului, organizatorii activităţii vor 
apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor 
pune la dispoziţia acestora instrucţiuni de securitate 
a muncii specifice activităţii respective.
 (10) Organizaţia gazdă este obligată să ţină 
evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului 
activităţilor desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe 
baza criteriilor stabilite în regulamentul intern.

Giorgiana Grozea


