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Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
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(1888-1917)
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 Proiectul SPRINTERS – A NEW 
EUROPEAN NETWORK IN MASS SPORTS 
(proiect nr. 2015-1-RO01-KA105-013929) reprezintă 
un proiect integrat, finanțat de Uniunea Europeană prin 
Programul ERASMUS PLUS, KA1 – Mobilități ale 
tinerilor, ce va implica 70 de participanți provenind 
din România, Croația, Turcia, Portugalia, Slovenia, 
Estonia și Grecia, în cadrul a două activități tematice ce 
se vor desfășura în Râmnicu Sărat și Mangalia. 
Problema identificată este reprezentată de slaba 
practicare a sportului de masă în Uniunea Europeană pe 
fundamentul inexistenței unei rețele de parteneri care să 
susțină și implementeze modele clare de aplicabilitate a 
metodelor de educație non-formală în domeniul 
sportului de masă. Cauzele problemei sunt: slaba 
susținere și practicare a sporturilor în cadrul școlilor 
precum și în timpul liber al tinerilor, de lipsa 
oportunităților de petrecere a timpului liber într-un cadru 
organizat, de numărul alarmant de tineri ce consumă 
droguri ori alte tipuri de substanțe, tutun și alcool, 
dezinteresul tinerilor pentru practicarea sporturilor de 
masă, atenția supradimensionată către mediul online și 
tehnologii în detrimentul activităților fizice, lipsa unor 
programe și proiecte care să-i implice precum și 
dezinteresul responsabililor de politici de tineret de a 
produce idei de valorizare a competențelor sportive ale 
tinerilor, discriminarea masivă, efectele rasiale și 
diferențele dintre clase, obezitatea, sedentarismul.
 Obiectivele proiectului SPRINTERS prin 
care vor pozitiva problema și cauzele identificate, sunt 
următoarele:
 1. Dezvoltarea unei rețele parteneriale 
SPRINTERS de promovare a sporturilor și jocurilor în 
regim indoor și outdoor la nivel European prin 
implicarea a 70 de participanți din 7 state Europene;
 2. Creșterea numărului de lucrători de tineret 
implicați în susţinerea, promovarea și dezvoltarea unui 
proiect pilot de parteneriat European în domeniul 
susținerii sporturilor de masă indoor și outdoor;
 3. Creșterea gradului de conștientizare a 70 de 
participanți din 7 state cu privire la importanța 
implicării în derularea de activități sportive indoor și 
outdoor;

 4. Creșterea gradului de implicare a 70 de 
participanți din 7 state europene în activități de 
promovare a sporturilor de masă indoor și outdoor;
 5. Dezvoltarea comunicării interculturale a 70 
de participanți din 7 state partenere prin activități de 
promovare a principiilor: diversitate, respectului 
reciproc, toleranță, solidaritate, cetățenie activă şi 
europeană, fair-play, egalitate, coeziune socială și de 
grup, responsabilitate socială.
 Activitățile proiectului sunt:
 Schimb de tineri de promovare a sporturilor 
indoor: 21-28 Martie 2016, Râmnicu Sărat, România - 
va implica 28 de tineri și 7 lideri de grup din cele 7 state. 
Schimbul va urmări implementarea unui set de metode 
și instrumente de educație non-formală de promovare a 
sporturilor în sală, în regim indoor, cele mai utilizate 
metode fiind: Workshop, Seminar, Photovoice, Cafenea 
Publică, Teambuilding, Brainstorming, Seri tradiționale, 
Evaluare. În cadrul schimbului în care fiecare 
participant va avea sarcini de implicare și coordonare 
vor fi desfășurate activități de promovare a unor sporturi 
și jocuri în sală precum: fotbal, tenis de câmp, volei, 
handbal, baschet, șah, tenis de masă, proiectul 
finalizându-se într-o notă creativă prin crearea unui nou 
sport prin implicarea tinerilor din grupul țintă.
 Schimb de tineri de promovare a sporturilor 
outdoor, de plajă: 19-26 August 2016, Mangalia, 
România – va implica alți 28 de tineri și 7 lideri de 
grup. Vor fi implementate metode precum: Workshop, 
Prezentare, Seri tradiționale, Evaluare, Teambuilding, 
Survivor Mission, Treasure hunt, Seminar. Schimbul 
vizează promovarea unor sporturi și jocuri de plajă 
precum: fotbal de plajă, petecă, freesby, realizarea de 
castele de nisip, tenis de plajă, badminton, misiuni de 
supraviețuire, pescuit.
 Aferent schimburilor de tineri, pentru buna 
pregătire și planificare vom organiza două Vizite de 
Planificare în Avans în perioadele: 20-23.11.2015 și 
10-13.07.2016.

Florin Ceparu
Coordonator de proiect

COMUNICAT DE PRESĂ

LANSARE PROIECT

A NEW EUROPEAN NETWORK IN MASS SPORTS
(proiect nr. 2015-1-RO01-KA105-013929)
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 Pagina de facebook ce te trimite 
în Uniunea Europeană
 Sute de tineri râmniceni au 
beneficiat până în prezent de oportunitatea 
de a călători într-o altă țară, în primul rând 
datorită Programului Tineret în Acțiune și 
de curând prin Programul Erasmus Plus. În 
contextul existenței unui număr din ce în ce 
mai mare de oportunități de parteneriat 
extern în care organizațiile de tineret din 
Râmnicu Sărat participă în calitate de 
parteneri Europeni, a fost identificată 
nevoia creării unei pagini de facebook în 
care să fie anunțate, în mod centralizat și 
respectând o ordine și un tipar anume, toate 
proiectele aprobate. În prezent pagina, prin 
activitatea sa, a obținut peste 500 de 
like-uri!
 Astfel, în doar câteva luni, de la 
începutul anului și până în prezent, au fost 
lansate apeluri în cadrul platformei pentru 
39 de proiecte de parteneriat extern în state 
precum: Turcia, Grecia, Italia, Austria, 
Germania, Portugalia, Franța, Rusia, 
Bulgaria, Letonia, Polonia sau Anglia.

 OPORTUNITĂȚI VALABILE 
DOAR PENTRU RÂMNICENI!
 Aspectul ce a individualizat pagina 
este acela că toate oportunitățile scoase la 
bătaie au fost puse în mod exclusiv în slujba 
tinerilor râmniceni precum și a mentorilor 
acestora. Un simplu mesaj de voință a fost 
suficient și aproape orice tânăr ce și-a dorit 
să participe într-una din mobilitățile 
anunțate și-a putut îndeplini visul. Încă sunt 
în curs o multitudine de proiecte: Italia, 
Spania, Turcia, Portugalia ori Franța, nu 
mai reprezintă de multă vreme o 
necunoscută, parteneriatele cu organizații 
din aceste state sosind, în forma aprobată, 
în mod regulat, oferind noi posibilități de 
mobilitate tinerilor.

APELURI

PROIECT
E

 CE TREBUIE SĂ FAC PENTRU A MERGE ÎNTR-UN 
PROIECT?
 Primul lucru este că după ce ai văzut apelul, să îți consulți 
părinții iar apoi nimic nu mai poate sta în calea participării tale. Un 
simplu mesaj trimis pe privat în cadrul paginii de facebook îți asigură o 
conexiune continuă la rețeaua de proiecte ERASMUS PLUS 
RÂMNICU SĂRAT. De fiecare dată vei fi informat cu privire la noi 
proiecte și vei avea posibilitatea de a te alătura unui grup exclusivist, ce 
investește în propria dezvoltare și beneficiază de un proces de învățare 
deosebit. Aspectele ce trebuiesc urmate, urmare a aplicării, sunt 
următoarele:
 - Aștept aprobarea mea pentru a participa;
 - Îmi achiziționez biletele de transport;
 - Participa la una sau mai multe întâlniri cu grupul împreună cu 
care voi merge;
 - Călătoresc și particip la activități;
 - Odată ce m-am întors, diseminez cât de mult posibil experiența 
în rândul colegilor și prietenilor și aplic cele învățate în viața de zi cu zi.

 LIMBA ENGLEZĂ REPREZINTĂ UN OBSTACOL?
 Cu siguranță că nu! Poți fi selectat fără probleme chiar dacă 
nivelul limbii engleze nu este unul avansat. Cunoștințele de bază în 
materie te vor ajuta însă să te alături mult mai ușor grupului 
intercultural, să înțelegi ce se discută, să participi și mai ales să te bucuri 
de toate bogățiile unui proiect extern alături de ceilalți tineri.

Florin Ceparu

O vară plină de voluntariat
în mai bine de 8 state Europene
Turcia, Italia, Spania, Austria, Rusia, Franța, Germania, Portugalia

38. Schimb de tineri, POMPONESCO - ITALIA
Căutam: 2 tineri (16 - 30 ani) + 1 Lider de grup (fără limită de 
vârstă)
Perioada: 12 - 18 OCTOMBRIE 2015
Tematica: Promovarea diversității europene în contextul mâncăru-
rilor și tradițiilor Europene.
Partener RO: Asociaţia de Tineret ONIX

34. SCHIMB DE TINERI - Nimes, Franța
Perioada: 21-30 Septembrie 2015
Locaţie: Nimes, Franța
Se caută: 4 participanți (16 - 30 ani) + 1 Lider de 
grup (fără limită de vârstă);
Condiție: cunoaşterea limbii engleze la nivel 
conversațional.
State partenere: Franța, Germania, Ungaria, Polonia, 
România, Slovacia, Anglia.
Partener România: Asociația de Tineret ONIX
Tema: promovarea cetăţeniei active și a 
posibilităţilor de implicare a tinerilor în viața 
comunităților locale. Vor fi desfășurate 
workshopuri, dezbateri publice și vizite tematice 
acolo unde vor fi organizate acțiuni de identificare a 
modului în care procesul cetățeniei își manifestă 
efectele: implicarea tinerilor, participarea la luarea 
deciziilor, relația dintre sectorul public și societatea 
civilă, modul de realizare a intereselor și nevoilor 
tinerilor, s.a.

33. YOUTH EXCHANGE în BALIKEȘIR/
TURKEY
Perioada: 14 - 20 septembrie 2015
Grup țintă: 6 tineri și un lider de grup.
Partener RO: ATCE Speranța Râmniceană

32. Youth exchange în ÇANAKKALE - Turkey
Partener RO: ATCE Speranța Râmniceană
Se caută: 5 tineri și 1 lider de grup
Perioada: 12 - 19 octombrie 2015.
Parteneri: România, Turcia, Bulgaria, Slovacia, 
Macedonia, Letonia și Lituania.
Tematica dezvoltată în proiect este legată de 
conștientizarea cetățeniei active, înțelegere și 
toleranță, creșterea coeziunii sociale în UE.

31. Youth exchange în Mersin - Turkey
Partener RO: ATCE Speranța Râmniceană 
Grup țintă: 6 tineri și un lider de grup 
Perioada 24 - 31 octombrie 2015.
Parteneri: România, Turcia, Bulgaria, Italia, 
Macedonia și Lituania.
Tematica dezvoltată în proiect este legată de 
drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor 
UE.

37. Schimb de tineri - Brindisi - ITALIA
Se caută: 4 tineri (16 - 30 ani)
Perioada: 01 - 10 OCTOMBRIE 2015
Tematica: Promovarea gastronomiei Europene, a diversității și 
înțelegerii între tineri din state și continente diferite.
Parteneri: Belarus, Cehia, Serbia, Tunisia, Italia, Turcia și 
România
Partener RO: Asociaţia de Tineret ONIX

36. Schimb de tineri - Cordoba, Spania
Se caută: 4 tineri (16 - 30 ani) + 1 Lider de grup
Perioada: 27 Octombrie - 05 Noiembrie 2015
Tematica: Promovarea fotbalului ca modalitate de comunicare 
interculturală și oferire de soluții pentru situațiile de discriminare, 
violență şi intoleranță la nivel European, atât în contextul fotbalu-
lui cât și la nivel macro.
Parteneri: Spania, Portugalia, Franța și România
Partener RO: Asociaţia de Tineret ONIX

35. TRAINING COURSE - Nizhniy Novgorod, Rusia
Se caută: 2 participanţi/lucrători de tineret din Râmnicu Sărat, fară 
limită de vârstă (18+), cu competențe bune de comunicare în 
limba engleză, interesat să dezvolte viitoare colaborări în domeni-
ul proiectului;
Perioada: 04 - 10 Octombrie 2015
Locație: Nizhniy Novgorod, Rusia
Parteneri: Italia, Armenia, Ucraina, Grece, Belgia, Spania, 
Ungaria, Turcia și România (AT ONIX)
Partener RO: Asociaţia de Tineret ONIX
Tema: Creșterea gradului de conștientizare cu privire la impor-
tanţa și resursele social-diplomației și educației prin intermediul 
proiectelor locale, naționale și europene în domeniul sferelor de 
decizie.

TASTE OF LIFE

EUROCAMP

YOUTH EXCHANGE

YOUTH EXCHANGE

YOU LL NEVER
WALK ALONE

FEEL FOOD

FOOTBALL WITHOUT
VIOLENCE

TRAINING COURSE
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14. SCHIMB DE TINERI - Smyadovo, Bulgaria
Perioada: 05-16 Iulie 2015
Locație: Smyadovo, Bulgaria
Se caută: 8 participanți (16 - 30 ani) + 1 Lider de 
grup (fără limită de vârstă);
Tema: Promovarea tradițiilor, culturii, teatrului și a 
artei;
3 parteneri implicați - din România - ATCE 
SPERANȚA RÂMNICEANĂ

30. SEV de scurtă durată
Se caută 3 voluntari care să participe la un stagiu de voluntariat 
european de scurtă durată în Sofia, Bulgaria, în perioada 04 
noiembrie - 15 decembrie 2015.
Tematica proiectului este arta, creativitatea și cultura, 
implicând un parteneriat format din ATCE Speranța 
Râmniceană - România, Municipality Vestina - Bulgaria, 
Spania, Italia, Croația, Franța, Lituania și Ungaria.
Deadline: 18.09.2015
Partener RO: ATCE Speranța Râmniceană

29. Youth Exchange în Sofia, Bulgaria!
Grup ţinta: 6 tineri și un lider de grup,
Partener RO: ATCE Speranța Râmniceană
Perioada 30 noiembrie - 15 decembrie 2015
Tematica: implicarea tinerilor în promovarea muzicii de 
stradă.
Parteneri: România, Bulgaria, Spania, Grecia, Polonia și 
Portugalia.
Deadline: 15 septembrie 2015
Partener RO: ATCE Speranța Râmniceană

28. Descoperă Portugalia timp de 9 luni într-un stagiu de 
voluntariat - EVS unic!
Căutam 1 tânăr voluntar (18-30 ani) pentru a lua parte la un 
stagiu de voluntariat de 9 luni, în Braga, Portugalia.
Stagiul va consta în activități de educație non-formală cu 
tinerii, activități outdoor, sport, activităţi culturale, etc. Vor fi 
6 voluntari din 6 ţări europene!
Data de start: 1 septembrie 2015
Partener RO: ATCE Speranța Râmniceană

SEV

SEV

TIME TO PLAY

27. Schimb de Tineri, Ordu, Turcia
Perioada: 30 iunie - 10 iulie 2015
Grupt ţintă: 6 tineri!
Partener RO: ATCE Speranţa Râmniceană

26. EVS 2 - BRINDISI, ITALIA
Număr de referință: 2014-3-IT03-KA105-004596
Perioada stagiului de voluntariat: 07 Octombrie - 4 Februarie 
2015
Se caută 1 tânăr voluntar, cu vârsta între 18 - 30 ani, pentru un 
stagiu de voluntariat de 4 luni, în Brindisi, Italia. Sarcinile 
voluntarului pe parcursul stagiului sunt următoarele:
- Mentorat pentru profesioniștii care lucrează în oraș: asistenți 
sociali, educatori, pedagogi;
- Activități de sprijin în Centrul pentru copii;
- Actualizarea site-ului Centrului de tineret (pagina de 
Facebook şi baze de date);

2ND CHANCE STR.

YOUTH EXCHANGE

YOUTH EXCHANGE

Social INCLUSION-ing Partners for Inclusion

By traditions and variety -
for better and united Europe!

MANAGE YOUR VOTE

Make ideas
Create possibilities

creATTIVAmente
youth active creative minds

- Participarea la evenimente speciale organizate de organi-
zația gazdă;
- Organizarea de activități interculturale.
Profilul voluntarului ce corespunde cerințelor proiectului 
este următorul:
- Tânăr cu vârsta 18 - 30 ani;
- Motivat să lucreze cu copiii;
- Să știe să comunice cu cei mici;
- Spirit de echipă;
- Responsabil, creativ, curios;
- Abilități de folosire a calculatorului, internetului și a 
rețelelor sociale.

24. YOUTH EXCHANGE - BALCIC, BULGARIA
Denumire proiect: 2nd Chance Str.
Perioada: 20.06.2015 – 05.07.2015
Locație: Balcic, Bulgaria
Parteneri: Bulgaria și România, ATCE Speranța Râmniceană, 
plus alte 8 țări europene
Se caută 6 tineri cu vârste cuprinse între 18 - 30 ani, însoțiți 
de un lider de grup, persoană adultă fără limită de vârstă. 
Prioritate au tinerii cu oportunități reduse geografice, 
economice, minorități (2/3 din grup). Tematica proiectului 
este muzica de stradă, tradițională și de preferat/prioritar este 
că selecția să fie realizată din rândul tinerilor ce au abilități 
muzicale tradiționale, iar aceștia va trebui să își aducă și 
instrumentele muzicale cu ei în proiect.

21. TRAINING COURSE - Alcamo, Sicily
Perioada: 25 Mai - 1 Iunie 2015
Locaţie: Alicamo, Sicily
Se caută: 2 participanţi: 18 +
Tema: Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor lucrătorilor de 
tineret, ce sunt importante pentru realizarea cu succes a unui proiect 
internațional ce vizează includerea socială, în acest fel îmbunătățind 
calitatea și mărind numărul de proiecte pe acest topic. Tinerii vor face 
schimb de practici în ceea ce privește marginalizarea și excluderea 
socială, vor promova valorile Europene în ceea ce privește toleranța și 
participarea activă. O parte a trainingului va fi dedicată special 
tinerilor, ce vor organiza workshop-uri cu ajutorul cărora vor prezenta 
cele mai bune practici de includere socială promovate de ei în 
comunitate sau organizație.
Parteneri: Italia, Spania, Croaţia, Grecia, Polonia, Portugalia, 
Lituania, Macedonia, Armenia, Ucraina, Georgia, România - ATCE- 
Speranța Râmniceană
Reguli financiare: Sunt asigurate, cazarea, masa, costurile de 
activități și costurile de transport în limita a 275 de euro/participant. 
Biletele vor fi achiziționate de către participanți și vor fi decontate 
după finalizarea trainingului. Cazarea, masa și costurile de activități 
sunt asigurate de către organizatori prin finanțarea proiectului. 
Hotelul, ce este situat la 70 km de Palermo, poate fi găsit la această 
adresă: http://www.ostellocielodalcamo.it/

15. SCHIMB DE TINERI - Doncaster, Anglia
Perioada: 04-11 Iulie 2015
Locație: Doncaster College for the Deaf, 
Doncaster, UK
Se caută: 2 participanți/lucrători de 
tineret/profesori din Râmnicu Sărat, fără limită de 
vârstă (21+), cu competențe în lucrul cu tinerii și 
motivați pentru implicare în proiecte de voluntariat 
locale și Europene;
Tema: Dezvoltarea unei rețele europene de 
lucrători de tineret capabili să aplice noi metode și 
instrumente de educație non-formală în vederea 
creșterii gradului de incluziune socială și a 
înlăturării utilizării acestor metode și vor avea 
oportunitatea de a învăța într-un cadru 
multicultural, profesionist și în acelaşi timp 
promotor al diversității.
Parteneri:
UK – Momentum
Austria – AK Tirol
Bulgăria – Future Now
Finland – Villa Elba
Germany – HoT Sinzig
Greece – UNESCO Youth Club
Greece – Active Youth Florina
Italy – HRYO
Poland – Volunteer Centre Association
România – Speranța Râmniceană
Turkey – System & Generation

18. SCHIMB DE TINERI - Crnomelj, Slovenia.
Perioada: 9 - 17 Iulie 2015
Locație: Crnomelj, Slovenia.
Se caută: 5 participanți (16 - 30 ani) + 1 Lider de grup (fără limită de 
vârstă);
Tema: Susţinerea ideii de cetăţenie și participarea tinerilor la procesul 
de luare a deciziilor în comunităţile partenere și la nivel European. Este 
susținută implicarea tinerilor în comunitate după finalizarea proiectului 
în vederea participării la inițiative și decizii.
Parteneri: Slovenia, Portugalia, Bulgaria, Malta, Croaţia, Polonia și 
România - AT ONIX.

17. SCHIMB DE TINERI - Stalgene și Dzirnieki, Letonia
Perioada: 17 - 25 Iunie 2015
Locație: Stalgene şi Dzirnieki, Letonia
Se caută: 6 participanți (16 - 30 ani) + 1 Lider de grup (fără 
limită de vârstă);
Tema: Promovarea implicării tinerilor în identificarea de locuri 
de muncă în Uniunea Europeană și dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale ale acestora;
Activități: crearea de idei de afaceri, întâlniri de lucru cu tineri 
antreprenori, workshopuri, activități de practicare a unor 
meserii de importanță Europeană.
Parteneri: Slovenia, Letonia, Portugalia, Italia, România - AT 
ONIX

25. EVS - BRINDISI, ITALIA
Număr de referință: 2014-3-IT03-KA105-004592
Perioada stagiului de voluntariat: 01 August - 01 Decembrie 
2015
Se caută doi tineri voluntari, cu vârste între 18 - 30 ani, 
pentru un stagiu de voluntariat de 4 luni, în Brindisi, Italia. 
Sarcinile voluntarilor pe parcursul stagiului sunt 
următoarele:
- Mentorat pentru profesioniștii care lucrează în oraș: 
asistenți sociali, educatori, pedagogi;
- Activități de sprijin în Centrul pentru copii;
- Actualizarea site-ului Centrului de tineret (pagina de 
Facebook şi baze de date);
- Participarea la evenimente speciale desfășurate de 
organizația gazdă;
- Organizarea de activități interculturale.
Profilul voluntarului ce corespunde cerințelor proiectului 
este următorul:
- Tânăr cu vârsta 18 - 30 ani;
- Motivat să lucreze cu copiii;
- Să știe să comunice cu cei mici;
- Spirit de echipă;
- Responsabil, creativ, curios;
- Abilități de folosire a calculatorului, internetului și a 
rețelelor sociale.
Pentru a intra în procesul de selecție va trebui să scrieți un 
e-mail la adresa office@atcesr.ro și noi vă vom trimite 
documentația necesară. 
Apelul este deschis până pe data de 20 mai 2015.
Partener RO: ATCE Speranța Râmniceană
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 Sei mesi sono passati da quando sono partita da Canale, per 
partecipare al mio SVE in Romania, ed ora mi ritrovo qua seduta, a cercare 
di ripercorrerli, nonostante i ricordi siano un po’ confusi in questo momento.
 Partiamo dal primo giorno, o meglio il giorno zero, quando ho 
preso il volo da Bergamo per Ramnicu Sarat. Mi ricordo che quella mattina 
tutta l’ansia che avevo compresso nei giorni pre-partenza stava venendo 
fuori di colpo (normale), e non avevo assolutamente idea di quello che 
sarebbe successo nei mesi successivi (ovviamente). La cosa che mi 
spaventava di più era l’inglese. Un po’ perché non riuscivo ad immaginare 
come avrei potuto avere una normale conversazione (fatta di “mi passi il 
sale?”, e qualche battuta), dato che nonostante avessi studiato inglese, non 
avevo mai avuto la possibilità di parlarlo effettivamente, e un po’ 
probabilmente perché era l’unico problema pratico che mi veniva in mente 
in quel momento.
 Torniamo indietro. Presi l’aereo, e durante il volo cercai di 
prefigurarmi cosa sarebbe successo quella sera, come sarebbe stata la città, 
le persone che avrei incontrato,… Tentavo in tutti i modi di focalizzarmi su 
quello che stavo facendo, e risolvere nelle due ore che mi separavano dalla 
Romania, tutti i problemi che pensavo avrei potuto avere sul posto, ma in 
quel momento non riuscivo davvero a pensare, e ad un certo punto mi 
concentrai sulla musica del mio mp3 e lasciai andare i pensieri liberi in quel 
flusso di coscienza che sempre mi prende in questo tipo di situazioni.
 Quando arrivai all’aereoporto di Bucarest incontrai Georgiana che 
mi stava aspettando. Lei iniziò a parlarmi, ma io ero totalmente disorientata 
che credo di aver risposto solo “si” o “no” a tutte le sue domande. Ricordo 
che il discorso più lungo e appassionante a cui ci siamo lasciate andare fu la 
pioggia che stava cadendo in quel momento. Uscendo dall’aeroporto lei mi 
disse che Volodea (il presidente dell’ associazione ospitante) e Francesco (un 
ragazzo italiano già a Ramnicu da qualche tempo), stavano venendo a 
prenderci in macchina perché ci sarebbero volute più di due ore per arrivare 
alla nostra città. Il viaggio in macchina si rivelò piuttosto lungo, Volodea e 
Gy parlavano in rumeno (io ovviamente non capivo nulla), e ogni tanto in 
inglese con Francesco. Capivo tutto in inglese, ma non riuscivo a rispondere, 
non aprii bocca per tutto il viaggio, tranne le poche volte che io e Francesco 
ci dicevamo qualcosa in italiano.
 Quando arrivammo a Ramnicu, andammo al motel dove avrei 
vissuto per sei mesi, e lì ad aspettarci trovai gli altri tre ragazzi del progetto 
(due ragazzi ed una regazza turchi), che stavano preparando cena nella 
cucina del ristorante. Dopo averli salutati andai a vedere la mia camera. 
Dopodiché i ricordi si confondono a proposito di quella notte. Ricordo solo 
che incontrai anche un altro italiano nel motel, che si era trasferito in 
giornata, e mi chiese di andare a fumare una sigaretta. Era da quella mattina 
che non fimavo, e con tutta l’adrenalina che mi circolava in corpo quella mi 
sembrò la più bella idea che potessero propormi. Cenammo, e poi mi si offrì 
il primo Nescafé della mia vita, primo di una lunga serie, ammetto.
 Come ho detto non saprei raccontare con precisione la serata, ma fu 
bella. Ricordo esattamente cosa pensai sul posto in cui mi trovavo e sulle 
persone intorno a me, e nonostante non fossero cose negative, in pochi giorni 
le mie idee cambiarono totalmente, tanto che ripensarci ora risulta piuttosto 
strano.
 La settimana successiva passò bene e in fretta. Eravamo in vacanza, 
perché le scuole erano chiuse, ed io cercai di adattarmi alla nuova città e alle 
abitudini del mio team. Mi fecero conoscere i posti dove andavano 
abitualmente, le persone che avevano conosciuto, soprattutto i volontari 
locali e lo youth centre. Passammo molto tempo lì.
 Dei primi giorni ricordo il tempo freddissimo, anche se i ragazzi 
continuano a dirmi che “non ero lì a Dicembre, quando c’erano meno venti 
gradi, e due metri di neve”, il vento che mi tagliava la faccia, e che tutte le 
persone per la strada li salutavano, come fossero nelle loro città d’ origine, e 
salutavano anche me, perché tutta la città era a conoscenza della
nuova ragazza italiana che sarebbe arrivata.
 Dopo la prima settimana iniziò la scuola, ovvero la nostra attività di 

 Nu de foarte mult timp educația non-formală a început să fie în vogă și la 
noi în țară. Acest concept apare pentru prima dată prin anii ’60 și vine ca o 
completare pentru educația formală, prin prisma competențelor pe care le vizează și 
dezvoltă.
 O definiție universal acceptată a educației non-formale încă nu există, dar 
există o serie de premise de la care se pleacă atunci când urmează să se desfăşoare 
acțiuni ce vizează învățarea non-formală. Prin intermediul acestui tip de educație 
intrăm în contact cu o nouă abordare a învățării, pusă în aplicare prin activități 
plăcute și motivante. Principalele aspecte care atrag la educaţia non-formală sunt 
caracterul voluntar al acesteia pe de-o parte, dar și faptul că se bazează mai mult pe 
practică decât pe teorie. Deși se desfășoară totul într-un mod organizat, persoana în 
cauză alege de bunăvoie să se implice, fară să aștepte în schimb recompense 
financiare sau recompense specifice educației formale. Există totuşi obiective clare 
de învățare atașate activităților desfășurate într-un cadru non-formal, dar atingerea 
lor se realizează într-un alt mod decât acela al predării, care este metoda de bază din 
instituțiile de învățământ.

ERASMUS+,
ERASMUSPLUS,
EUFEMIA,
EVS,
RAMNICU SARAT,
ROMANIA

volontari, e di conseguenza la routine che ci 
avrebbe accompagnati per i due mesi 
successivi. Eravamo come una famiglia, 
ognuno aveva il suo compito, e tutto andava 
nel verso giusto, seppur con qualche piccolo 
screzio presente in ogni famiglia.
 Il periodo che ci separò totalmente 
dalla routine fu Aprile. Aprile fu un mese 
fuori dalle righe, abbiamo avuto tre progetti 
giovanili in città, a cui abbiamo partecipato 
integralmente, dato che i ragazzi 
risiedevano nel nostro stesso hotel. 
Oltretutto l’intero team andò in vacanza 
nella stessa settimana. Io, Umran e Semih in 
Serbia e Bosnia, e Francesco e Sabatino 
tornarono in Italia.

 Quando venni a conoscenza che i 
partecipanti degli scambi avrebbero vissuto 
con noi in hotel fui ovviamente contenta, 
perché sarebbe stata una bellissima 
esperienza piena di cose da imparare e 
persone da conoscere, ma nello stesso 
tempo questo scombussolò un po’ il team, 
perché sarebbe stato come ospitare una 
trentina di ragazzi a casa nostra.
 Non posso dimenticare il leggero 
nervosismo che precedeva l’arrivo di ogni 
nuovo gruppo. Era bellissimo, tutte le volte 
eravamo seduti sui divani del nostro piano, 
ad apettare dal mattino l’arrivo dei primi 
partecipanti. Le domande erano sempre le 
stesse: “Saranno simpatici?”, “Parleranno 
inglese?”, “Saranno timidi, o verranno da 
subito a sedersi con noi sui divani?”. E tutte 
le volte era molto interessante per me 
osservare tutta quella nuova gente, e 
studiarla un po’. Vederli arrivare in un posto 
nuovo, iniziare a conoscerci (il più delle 
volte non capendo chi fossimo), attendere 
insieme l’arrivo degli altri, o andare a fare 
un giro in città.

Giorgia Scaglia
EVS Vounteer in LIVE project

LIVE

Voluntarii SEV și educația non-formală

 Toate acestea au fost și premisele de la care au plecat cei cinci voluntari 
EVS veniți în România, Râmnicu Sărat în cadrul proiectului "Learn to get Involved, 
Volunteer in Europe", proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus+. Flexibilitatea asociației, experiența staffului, prietenia localnicilor, 
stagiul efectuat în școlile și grădinițele râmnicene i-au determinat pe Francesco și 
Giorgia să se reîntoarcă la Râmnicu Sărat și să înființeze o sucursală locală a 
ATCE-SR în Italia. Comunitatea de proveniență a celor doi trebuia să afle despre 
ceea ce ei au învățat în România. În acest sens pe parcursul lunii septembrie 2015 a 
avut loc o acțiune de diseminare locală în Antillo, Sicilia și Torino realizată de cei 
doi voluntari EVS, trimiși de Asociaţia Culturală EUFEMIA din Italia, care au 
efectuat un stagiu de voluntariat european de 6 luni la Râmnicu Sărat. 
 Metodele non-formale probate și utilizate pe parcursul lunilor de 
voluntariat, cunoștințele dobândite la nivel personal și profesional au fost oferite 
"cadou" italienilor interesați de domeniul voluntariatului, de educaţia non-formale și 
despre proiectele de tineret Erasmus+. Prin această acţiune voluntarii EVS prezenți 
la Râmnicu Sărat au fost nu numai mesagerii educației non-formale dobândită în 
România, ci și ai culturii româneşti, ai tradițiilor, obiceiurilor, ai muzicii și 
gastronomiei noastre. Participând la acest stagiu și apoi diseminând rezultatele 
obținute, acești tineri au avut posibilitatea după cum au mărturisit să-și rezolve 
problemele în mod constructiv, devenind capabili să accepte valoarea și importanța 
celorlalți – toate prin relaționare cu cei din jur.

Ana Maria Vioreanu
voluntar de suport
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 Rezultatele proiectului "LIVE" au 
beneficiat pe parcursul lunii septembrie 
2015 de o promovare complexă, prin 
aceasta urmărindu-se atingerea impactului 
propus, dar și promovarea experiențelor 
acumulate de cei cinci voluntari, în cadrul 
stagiului de 6 luni de la Râmnicu Sărat. 
 De asemenea prin acțiunile de 
diseminare s-a asigurat absorbția 
informațiilor de către membrii comunității 
locale, dar și exploatarea rezultatelor 
obținute în domeniul educației 
non-formale. Tinerii voluntari, reîntorși 
acasă, au aplicat în propriile organizații și 
în viața de zi cu zi metodele și 
instrumentele educației non-formale pe 
care și le-au asimilat în cele 6 luni 
petrecute la Râmnicu-Sărat, dezvoltând 
diverse activități de tineret. Una dintre 
participantele din cadrul proiectului EVS 
"Live" Giorgia Scaglia și-a continuat 
activitatea în cadrul Eufemia Association 
din Torino, Italia alături de Francesco Lo 
Giudice implicându-se în scrierea de 
proiecte. În această perioadă Francesco a 
început demersurile pentru înființarea unei 
sucursale a ATCE-Speranța Râmniceană în 
localitatea natală, Antillo, Sicilia din Italia 
și a desfășurat o amplă acțiune locală prin 
traininguri de pregătire, prin proiecte locale 
cu un management riguros bazat pe 
proceduri și expertiză deprinsă în rândul 
echipei ATCE-SR. Mesajul și rezultatele 
stagiului EVS au fost transmise de 
Francesco și în revista culturală locală din 
Antillo, Sicilia. Și Giorgia a avut grijă ca la 
întoarcerea din stagiu să disemine 
rezultatele pe site-ul oficial al asociației 
Eufemia, prin intermediul newsletter-ului 
special creat pentru proiectele Erasmus+ 
ale asociației Italiene.
 Să nu uităm faptul că în cursul 
lunii august trei dintre cei cinci participanţi 
(Giorgia, Francesco și Umran) au revenit la 
Râmnicu Sărat și au participat la activitățile 
proiectului "Be On Time", un alt proiect al 
organizației noastre și la Vizita de studiu, 
prima mobilitate aferentă proiectului 
Involvement to Quality (IQ) implementată 
la Râmnicu Sărat în perioada 11 - 17 
septembrie 2015. 
 Prezența acestora într-un alt 
proiect Erasmus+ a reprezentat un prilej 
extraordinar de diseminare a rezultatelor 
proiectului "LIVE". De asemenea li s-a 
creat oportunitatea de a aplica cele învățate 

 Vara lui 2015 a fost pe deplin animată de 
mobilitățile Erasmus+ coordonate de ATCE Speranța 
Râmniceană. Dacă LIVE s-a aflat la finalul stagiilor de 
6 luni, un al doilea program european de voluntariat i-a 
luat locul. Este vorba de proiectul Cross the Bridges, 
coordonat de E-genclik Dernegi, organizația prietenă 
din Bursa, Turcia, care ne-a trimis in două stagii 
consecutive a câte 2 luni, un număr de 4 voluntari SEV: 
Berna Ozgen, Gamze Yeșilyaprak, Murat Tașkin și 
Tahsin Akkaya. Cei 4 voluntari turci au continuat 
practic munca ”familiei LIVE”, aceștia implemenând 
în cadrul stagiului activități și metode nonformale cu 
grădinițele râmnicene. 
 Prezenți în Rm. Sărat pe perioada vacanței de 
vară, tinerii voluntari SEV trimiși de E-genclik și-au 
coordonat activitățile în cadrul grădiniței de vară de la 
Orizont și Lumea Copilăriei, dar au efectuat și activități 
în cadrul Centrului de Tineret FORTES, susținând 
sesiuni de învățare lingvistică cu voluntarii râmniceni 
(cursuri de învățare a limbii turce), foarte apreciate de 
cei prezenți. 
 Și pentru că la Râmnicu Sărat ne simțim ca 
într-o familie, o mare familie a voluntariatului, acest 
dezderat a prins și la voluntarii turci, Berna Ozgen 
scriind pe facebook, pe pagina personală, mesajul 
”Care familia mea în Râmnicu”. 
 Pe parcursul celor două luni de voluntariat, 
tinerii turci au desfășurat un program intensiv de 
activități, fiind prezenți la diferite evenimente și 
proiecte ale organizațiilor râmnicene de tineret 
(deplasarea la Cluj, promovarea proiectului IQ, 
dimineți de poezie la FORTES), dar au și inițiat sau 
organizat activități, precum orele de limba turcă, seara 
interculturală turcească, seară de karaoke, duminica de 
nonformal.
 Susținuți în permanență de mentorul Marius 
Neculae, aceștia și-au conștientizat și evaluat în mod 
susținut procesul de învățare. Totodată au beneficiat de 
serviciile doamnei prof. dr. Camelia Manuela Sava în 
cadrul procesului de învățare lingvistică (limba 
română), de învățare culturală prin prof. Violeta Vîlcu 
și de limbă engleză prin participarea la orele de clasă 
ale profesorilor de engleză ai Colegiului Național 
Alexandru Vlahuță.

Elena Denisa Mateevici

24. YOUTH EXCHANGE - BALCIC, BULGARIA
Denumire proiect: 2nd Chance Str.
Perioada: 20.06.2015 – 05.07.2015
Locație: Balcic, Bulgaria
Parteneri: Bulgaria și România, ATCE Speranța Râmniceană, 
plus alte 8 țări europene
Se caută 6 tineri cu vârste cuprinse între 18 - 30 ani, însoțiți 
de un lider de grup, persoană adultă fără limită de vârstă. 
Prioritate au tinerii cu oportunități reduse geografice, 
economice, minorități (2/3 din grup). Tematica proiectului 
este muzica de stradă, tradițională și de preferat/prioritar este 
că selecția să fie realizată din rândul tinerilor ce au abilități 
muzicale tradiționale, iar aceștia va trebui să își aducă și 
instrumentele muzicale cu ei în proiect.

Implică-te!
Fii voluntar!

Mesajul care a
marcat evoluția

voluntarilor
EVS în propriile

comunități
la finalul

stagiului din
Râmnicu Sărat

în stagiu în școlile și grădinițele din 
propriile localități, participanta din Turcia 
Umran Sarac s-a angajat ca profesor și 
aplică elevilor săi ceea ce a învățat în EVS 
la Râmnicu- Sărat, devenind astfel 
mesagerul culturii româneşti, al tradițiilor, 
obiceiurilor, al muzicii și gastronomiei 
noastre.
 O atenție deosebită a fost acordată 
pregătirii și realizării Manualului de 
educație non-formală, manual ce cuprinde 
un important bagaj de metode și 
instrumente de educație nonformală, 
aplicate de voluntarii EVS în activitățile 
stagiului, la școlile și grădinițele 
râmnicene.
 Alte măsuri de diseminare 
desfășurate în această perioadă au constat 
în:
 - Postarea de articole, impresii, 
fotografii pe site-urile și blogurile 
promotorilor;
 - Actualizarea paginii proiectului 
de pe site-ul www.sperantaramniceana.ro, 
“LIVE in Romania! LIVE in Ramnicu 
Sarat” cu articole, fotografii, impresii;
 - Publicarea de articole, impresii, 
fotografii în revista asociației noastre 
„Micul Jurnalist”;
 - Promovarea proiectului și 
menținerea legăturilor între participanți pe 
platforma de socializare facebook;
 - Publicarea de articole periodice în 
ziare locale din comunităţile de provenienţă 
ale promotorilor; 
 Totalitate metodelor non-formale 
utilizate în cadrul proiectului "LIVE" 
(indiferent că a fost vizibilitate, 
implementare sau diseminare) au fost 
accesibile tuturor, caracterizate prin 
adaptabilitate, fară restricții sau 
condiționări; recompensele oferite nu au 
fost de genul celor pe care le oferă educația 
formală (note, medii, burse) ea pur și 
simplu a oferit noi perspective și 
oportunități pe plan personal, și 
profesional, atât pentru voluntarii SEV, cât 
și pentru voluntarii locali ce au ajutat în 
implementare.
 Bravo Francesco Lo Giudice, 
bravo Giorgia Scaglia!
 Pentru a citi articolul Giorgiei click 
pe următorul link:
http://www.eufemia.eu/pro…/…/2015/09/
evs-live-giorgia-style/
Marius Neculae lector în proiectul LIVE
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 Proiectul Federației Organizațiilor Râmnicene de 
Tineret Educație și Sport, F.O.R.T.E.S, "Choose SMART, 
Choose ART", finanțat de Comisia Europeană prin programul 
ERASMUS+, în cadrul acțiunii KA1 – mobilități ale tinerilor se 
apropie de final.
 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!”, FORTES a dezvoltat acest proiect 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. Promotorii acestui proiect au fost 
organizații europene de tineret și Municipalități din: România – 
FORTES, Turcia – E-genclik, Italia – Comune Nizza de Sicilia, 
Malta – Youth Active, Spania – Oportunidades Europeas și 
Portugalia – H2O. 
Utilizând metode și instrumente non-formale, combinate cu 
activități artistice, ne-am propus o analiză complexă a cauzelor 
generării consumului de droguri și substanțe periculoase în 
rândul tinerilor, în încercarea de a găsi noi soluții în vederea 
eliminării acestora, să descoperim și să analizăm motivele 
pentru care tinerii recurg la uzul de substanțe ilegale. De 
asemenea, am promovat un stil de viață sănătos prin practicarea 
sportului și am demonstrat efectul distructiv al drogurilor.
 Cu o diseminare de lungă durată, proiectul a beneficiat 
de oportunități multiple de a multiplica rezultatele învățării la 
radio, TV, presa scrisă, on și offline. Este și cazul ultimei acțiuni 
de diseminare, realizată de promotorul FORTES în data de 29 
septembrie 2015 la Buzău, la Galeria Mall, acțiune realizată la 
invitația Inspectoratului de Poliție a Județului Buzău – în cadrul 
Ediției a X-a a” Săptămânii Prevenirii Criminalității”. Aici 
tinerii voluntari ai FORTES au promovat proiectul Choose 
SMART, Choose ART, finanțatorul – Uniunea Europeană, 
programul Erasmus+ și rezultatele proiectului, apoi au susținut 
în fața liceenilor buzoieni piesa de teatru forum – "Copilărie 
fără delincvență", piesă realizată în cadrul schimbului de tineri 
și promovată de voluntarii noștri în perioada de diseminare, cu 
ocazia diferitelor evenimente precum: Campania națională de 
prevenire a delincvenței, Campaniile CPECA Buzău de 
prevenire a consumului de droguri, Săptămâna Națională a 
Voluntariatului, la orele de dirigenție ale liceelor râmnicene și 
de asemeni în această săptămână.
 Piesa "Copilărie fără delincvență" este un produs 
palpabil al proiectului, un produs pe care îl vom folosi pe 
termen lung ca și măsură preventivă, asigurând astfel un 
follow-up sustenabil, care să producă efecte de impact major în 
societate.

Daria Drăgulescu

Un proiect SMART
cu multe rezultate
 Având un program de activități 
complex, în prim plan fiind necesitatea 
tinerilor de a dobândi competențe ce vor fi 
de un real ajutor în ceea ce privește 
dezvoltarea personală şi socio-profesională 
viitoare, proiectul "Choose Smart, Choose 
Art" a avut perioada de activități între 25 
octombrie - 2 noiembrie 2014 și s-a 
desfășurat la Râmnicu-Sărat, iar diseminarea 
proiectului este în derulare până în 
octombrie 2015 incluzând activități standard 
de multiplicare, diseminare și follow-up.  
 D u p ă 
î n c h i d e r e a 
a c t i v i t ă ț i l o r 
proiectului printr-o 
conferință și un 
comunicat de presă, 
grupul de pe 
facebook, pagina de 
web și celelalte 
platforme online 
și-au continuat 
activitățile cu scopul 
p r o m o v ă r i i  
rezultatelor  proiectului, tinerii dezvoltând în 
acest fel abilități sociale și de comunicare. 
 De asemenea, au avut loc și campanii 
stradale lunare de diseminare, dar și 
participări la emisiuni tv. Multiplicarea și 
diseminarea se realizează prin 
conștientizarea responsabilității tinerilor de 
a lupta permanent împotriva drogurilor, de a 
se implica activ în viața socială și în 
activități de voluntariat, dar și un grad ridicat 
de interes în ceea ce privesc activitățile 
artistice. Prin crearea unei legături cu 

cetățenii datorită campaniilor stradale, 
aceștia conştientizează pericolele cărora 
tinerii sunt expuşi în fiecare zi, precum și 
modalitățile de a remedia această situație. 
  Fiecare promotor și-a evaluat modul 
în care informațiile și rezultatele sunt 
transferate în organizații și comunitate. De 
asemenea și în această perioadă au continuat 
legăturile cu partenerii sub forma 
video-conferinţelor de analiză a rezultatelor. 
Această etapă de diseminare este deosebit de 
importantă întrucât acum rezultatele 

proiectului sunt 
evidențiate și 
valorificate la 
adevăratul lor 
potențial. 
De promovarea 
r e z u l t a t e l o r 
depinde atingerea 
impactului propus 
și calitatea 
e x p e r i e n ț e l o r 
acumulate de 
tineri. De o 

diseminare corectă a rezultatelor depinde 
faptul dacă tinerii vor deveni conștienți de 
problemele societății și de riscurile la care se 
expun, dobândind capacitatea de a rezolva 
această problemă la un micro-nivel, 
începând cu persoanele cunoscute și 
continuând cu nivele din ce în ce mai mari. 
Grupurile vulnerabile conștientizează faptul 
că alternativa oferită de artă, cultură și sport 
este cea corectă, drogurile nu sunt o soluție 
ci o adâncire a crizei personale.

Ioana Ionescu - participant

D is em inare  Galeria Mall Buzau
)

Copilărie fără drog și delincvență
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Be On
Time

Be On
Time

 – un proiect marca ATCE - SR Diseminare

 În calitate de voluntar ATCE Speranța Râmniceană, în 
urma procedurii de selecție a aplicațiilor,  am avut ocazia să 
particip în schimbul de tineri desfășurat în cadrul proiectului Be 
On Time, tema principală a proiectului fiind organizarea 
timpului liber, lucru neglijat în general de tineri, iar tema 
schimbului de tineri fiind cetățenia activă, implicarea tinerilor 
în activități educaționale în aer liber.
 Cu oameni minunați, din partea tuturor organizațiilor de 
tineret implicate în proiect, am avut parte de o socializare 
rapidă, legarea de prietenii și o comunicare intensă, fapt ce ne-a 
ajutat enorm în îndeplinirea sarcinilor pe care le-am avut. Pe 
parcursul zilelor de proiect am avut șansa enormă să 
conștientizez faptul că noi tinerii, deși diferiți, deși avem 
propriile obiceiuri și propria percepție culturală, ne manifestăm 
întotdeauna cu multă energie și avem aceleași aspirații, să ne 
pregătim și să fim utili comunității în care trăim. Toate 
activitățile desfășurate în proiect au contribuit la dezvolttarea 
mea personală, însă vreau să evidențiez că cele mai atractive 
pentru mine au fost cele de animație stradală, teatrul forum, 
spectacolul cultural și serile interculturale.
 Această experiență m-a ajutat prin faptul că am învațat 
noi lucruri despre voluntariat și educația non-formală, mi-am 
îmbunătățit cunoștintele referitoare la limba engleză, am 
socializat cu voluntarii veniți din alte țări și am învățat mai bine 
cum să colaborez și să lucrez în echipă.
 Activitățile cu celilalți voluntari m-au ajutat să înteleg 
diferite mentalități, cât și diferite culturi și tradiții. În ceea ce 
privește ceilalți participanți pot spune că totul a fost bine, 
aceștia au fost comunicativi, liderii au fost receptivi la ideile 
noastre și înțelegători. Pot spune că am avut ceva de învățat de 
la fiecare persoana din proiect și mi-a făcut plăcere să particip.
                 
                                                                                David Alin

 "Be on Time" este un 
proiect de tineret finanțat de 
Uniunea Europeană prin 
programul Erasmus+ ce are o 
structură formată din două 
activități de bază: curs de formare 
cu tematică time management și 
instrumente de eficientizare a 
muncii de tineret, iar cea de a doua 
activitate, schimb de tineri ce 
promovează cetățenia activă.
 Prima activitate, cursul de 
formare, a avut loc la Râmnicu 
Sărat în perioada 19 - 29 aprilie 
2015, iar schimbul de tineri s-a 
implementat tot la Râmnicu Sărat 
în perioada 07 - 17 august 2015 și 
a implicat un număr de 5 
promotori europeni din România 
(ATCE Speranța Râmnicenă - 
coordonator), Italia (Eufemia), 
Turcia (E-Genclik), Bulgaria 
(GLOW) și Polonia (TMD 2000). 

 Principalele activități susținute de tinerii participanți la schimb au 
atins una din țintele Strategiei Europa 2020 - cetățenia activă și au constat 
în: energizere, workshopuri, campanii stradale, photostory, animație 
stradală, teatru forum, photovoice, flashmob, spectacol intercultural, seri 
interculturale.
 În luna septembrie proiectul și-a continuat perioada de diseminare 
a rezultatelor cursului de formare și a schimbului de tineri. Mediul online 
și în special pagina de facebook au fost locurile în care tinerii au continuat 
să discute despre proiect, despre ceea ce au învațat, facând cunoscute 
rezultatele obținute la nivel personal, dar și la nivel de comunitate. 
Totodată în această perioadă  importante au fost și testimonialele 
participanților, transmise tinerilor  (fie prieteni, colegi, voluntari), pentru a 
disemina faptul că educația nonformala crează caractere și dezvoltă 
competențe. 
 Totodată au continuat organizarea sesiunilor de învățare, tinerii 
participanti transferând din experiența lor și către ceilalți voluntari din 
organizațiile promotoare. S-a pus un accent deosebit  pe realizarea acestor 
activități în mod planificat, cu obiective setate SMART și cu un 
management al timpului și al resurselor eficientizat, folosindu-se 
instrumentarul și metodele nonformale aprofundate în activitățile 
schimbului.
 Echipa râmniceană a beneficiat în această perioadă și de prezența 
și implicarea Giorgiei Scaglia în activități de diseminare, întrucât aceasta a 
revenit in Rm. Sărat cu prilejul Vizitei de Studiu din cadrul proiectului IQ 
(Involvement to Quality), finanțat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus plus, cel de al treilea proiect al ATCE Speranța Râmniceană. 
Expertiza Giorgiei a fost folosită în cadrul a două traininguri de metode și 
instrumente nonformale, dezvoltate cu participarea tinerilor voluntari 
locali, implementate sub aria instrumentelor dezvoltate în cadrul cursului 
de formare și aplicate în schimbul de tineri Be on Time, instrumente de 
time management și eficientizare a muncii de tineret.

Ioana Ionescu – lider de grup



RISERISE
Ce tip de antreprenor

te defineste pe tine?

 RISE –" Research and Inclusion for Sustainable Employability" a inclus un training și un schimb de tineri, cu 
un parteneriat de 7 țari ce manifestă probleme în sfera angajabilității și antreprenoriatului: Bulgaria, Bosnia și 
Herzegovina, Macedonia, Malta, România, Spania și Portugalia.
 Scopul proiectului este de a dezvolta competențe și abilități ale lucrătorilor de tineret și ale tinerilor, precum 
competențe digitale, de antreprenoriat, de comunicare și dialog intercultural, prin utilizarea de metode și instrumente 
non-formale variate, pentru a fi adaptabili pieții muncii.
 Pagina de facebook a proiectului a continuat și în luna septembrie 2015 prezentarea rezultatelor schimbului de 
tineri ce s-a derulat la Râmnicu Sărat în perioada 19 - 27 iulie 2015. Activitățile proiectului au provenit din sfera 
nonformală, în continuitatea celor din training: ice-breakers, jocuri de cunoaștere și team-building, workshop-uri pe 
diferite arii profesionale de creație (muzică, fotografie, 
handmade, gastronomie, competenţe IT), jocuri de rol, photo 
voice, prezentări interactive, discuții libere, speed dating.
 În urma acestui proiect, tinerii și lucrătorii de tineret 
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 prejudecăţilor când 
vine vorba de a te angaja, ajungând implicit să aibă o 
atitudine tolerantă și deschisă față de alte culturi, fiind apți de 
a-și crea propriul plan de afaceri, de a crea scrisori de intenție 
către angajatori, de a susține cu succes un interviu pentru o 
slujbă, sau de a-şi prezenta ideile în fața unui public larg. 
De asemenea, și-au îmbunătăţit competențele digitale 
folositoare în mediul de afaceri, prin realizarea unor 
website-uri de prezentare a afacerilor dezvoltate chiar de ei, 
prezentări interactive sau documente. De asemenea au 
învățat cum să folosească instrumentul CV Europass, au dezvoltat competențe în diferite arii profesionale creative 
precum: gastronomie, handmade, muzică, fotografie sau IT, astfel devenind adaptabili mai multor profesii.

 Echipele mixte ale promotorilor au compilat 
informații utile asupra angajabilității și antreprenoriatului, 
elaborând broșurile de orientare în carieră, necesare 
tinerilor care doresc să își aleagă o meserie sau să-și 
deschidă propria afacere, broșuri tematice în următoarele 
domenii: gastronomie, IT, fotografie, handmade, chitară. 
Totodată acestea au stat la baza realizării unui material 
amplu, sub forma unui ghid, ”Ghidul de orientare în 
carieră”, material ce a fost distribuit în liceele și scolile din 
comunitățile promotorilor și în sediile organizațiilor, 
tinerilor dornici de a se informa și orienta în carieră.

Manager de proiect
Angela Mădălina Feraru.

RISERISE

Remember of
activities
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       Ca urmare a proiectului RISE-Research and 
Inclusion for Sustainable Employability, printre alte materiale de 
diseminare şi follow-up, am lansat şi instrumentul “Quiz- ce tip de antreprenor 
te defineşte pe tine?”, implementat încă din timpul training-ului.
       Acest quiz a fost pregătit şi gândit special, în partea de pregătire a 
proiectului, însumând un total de 1 săptămână pentru crearea sa 
(brainstorming, adaptarea întrebărilor la tipurile de antreprenori, definirea şi 
încadrarea punctajelor în tipologii, diagrame, grafică şi lansare pe web). Am 
primit un feedback pozitiv, după testarea sa în prima mobilitate din cadrul 
proiectului, tinerii simţindu-se mai motivaţi de a crea un plan de afaceri şi 
de a-şi forma echipe corespunzătoare caracteristicilor fiecăruia. Formularul 
poate fi completat accesând următorul link: 
http://46.101.33.128:9989/index2.html. 
       Instrumentul este uşor accesibil (pagina web), şi foarte uşor de folosit, 
având un număr de 14 întrebări încadrate într-un design intuitiv şi simplu, 
la finalul cărora rezultatele sunt interpretate şi afişate sub formă atât 
grafică cât şi descriptivă. Încurajăm folosirea acestui instrument şi în alte 
proiecte având aceeaşi tematică, iar ca proces de diseminare, quiz-ul este 
încărcat pe platforma SALTO YOUTH, ce conţine resurse pentru 
lucrătorii de tineret. Instrumentul este un rezultat al proiectului RISE, 
proiect ce se află în perioada de diseminare a rezultatelor și care se va 
finaliza în luna februarie 2016.
        Tu ce tip de antreprenor eşti?

Feraru Angela Mădălina
Manager de proiect



RISERISE  Involvement to Quality este un proiect 
multicultural, ce include o vizită de studiu, un PBA, un 
training şi un EVS, cu un parteneriat format din 7 țări ce 
doresc să dezvolte un management al calității proiectelor 
de tineret Erasmus+, în cadrul unei rețele de parteneri care 
să satisfacă nevoile organizațiilor prin schimbul de bune 
practici. Cei 6 promotori ce se alătură îndeplinirii scopului 
sunt: Macedonia, Malta, UK, Georgia, Italia, Turcia. 
Prima etapă a proiectului, vizita de studiu, presupune un 
număr de 14 lucrători de tineret având vârsta de peste 18 ani, 
şi va avea loc pe parcursul a 5 zile de activități în Râmnicu 
Sărat, România, între 11 -17 Septembrie 2015. Proiectul 
va continua cu un PBA, implementat de asemenea în 
Râmnicu Sărat, între 2-8 Noiembrie 2015, având același 
număr de 14 participanți peste 18 ani. Pentru asigurarea 
rezultatelor și continuarea unei colaborări plănuite cu 
de-amănuntul în activitățile anterioare, vom implementa și 
un training ce va reprezenta punctul culminant al procesului 
de învățare, între 19-29 Martie 2016, în Torino, Italia. 
Trainingul va strânge 21 de lucrători de tineret cu vârste 
+18 ani din cadrul organizațiilor partenere. Pentru 
aplicabilitatea acestor trei activități, vom culmina cu un EVS 
ce se va desfășura pe parcursul a 3 luni, între 1 Iunie – 1 
Septembrie 2016, în Râmnicu Sărat. Fiecare partener va 
trimite un voluntar EVS, având între 18-30 de ani, ce se va 
integra în comunitate, îndeosebi în cadrul activităților de 
project management din instituțiile locale de învăţământ. 
 Scopul proiectului este de a dezvolta un 
management al calității proiectelor de tineret Erasmus+, 
în cadrul unei rețele de parteneri care să satisfacă nevoile 
organizațiilor prin schimbul de bune practici și să atingă 
cerințele Strategiei Europa 2020 în domeniul tineretului. 
 Obiectivele propuse pentru a ne atinge scopul sunt 
următoarele:
 1. Creşterea nivelului de informare asupra 
politicilor de management al calităţii proiectului în cadrul 
organizaţiilor partenere, în vederea stabilirii unui set de 
bune practici în implementarea proiectelor Erasmus+, cu 
ajutorul grupului tinta nr 1, prezent la Vizita de studiu de la 
Râmnicu Sărat.
 2. Dezvoltarea unei reţele de 7 parteneri europeni 
pregătiţi să implementeze un sistem comun de management 
al calităţii, cu ajutorul grupului tinta nr 2, pe parcursul 
activităţii PBA de la Râmnicu Sărat.
 3. Dezvoltarea competentelor personale şi 

profesionale ale celor 21 lucrători de tineret prezenţi la 
trainingul susţinut în Torino, prin acumularea de noi metode 
şi instrumente de educaţie nonformala în cadrul 
parteneriatului IQ, menite să ducă la realizarea unui 
management de calitate al proiectelor Erasmus+.
 4. Dezvoltarea abilitaţilor practice de creare, 
implementare şi evaluare a proiectelor derulate în contextul 
Erasmus+, prin implicarea a 6 voluntari EVS din Italia, 
Macedonia, Malta, Turcia, Georgia şi UK pe parcursul unui 
stagiu de 3 luni implementat la Râmnicu Sărat cu tineri din 
şcolile şi liceele râmnicene, într-un sistem de calitate 
inovativ.
 5. Îmbunătăţirea capacităţii de management al 
proiectelor pentru cei 7 promotori cu implicarea celor 55 de 
participanţi în activităţile propuse, prin aplicarea de metode 
şi instrumente non-formale şi proceduri noi de lucru, în 
vederea creşteri calităţii proiectelor Erasmus+.
 6. Facilitarea unui cadru propice comunicării 
interculturale în rândul celor 55 de participanţi ce vor 
implementa activităţile proiectului IQ, în vederea creşterii 
nivelului de solidaritate, toleranțaă înţelegere şi coeziune la 
nivelul reţelei de parteneri.
 7. Creşterea vizibilităţii educaţiei non-formale în 
mediul on şi offline pentru peste 4000 de tineri din 
comunităţile promotoare şi din spaţiul european, prin 
activităţi specifice de promovare, diseminare şi 
transferabilitate a rezultatelor între lucrătorii de tineret şi 
tineri, realizate de cei 55 de participanţi şi organizaţiile 
promotoare pe parcursul implementării IQ.

 Activitățile și metodele din vizita de studiu, PBA și 
training vor fi formale și non-formale, vizând aceleași 
obiective și îndeplinirea acestora pas cu pas. Astfel că, cele 3 
activități sunt interconectate, începând cu stadiul observării, 
continuând cu cel al creativității și documentării, și 
culminând cu stadiul productivității și al echilibrului 
organizațional. Exemple de metode folosite de-a lungul celor 
3 activități: ice-breakers, workshop-uri, prezentări 
interactive, seminarii, jocuri de rol, teatru forum, 
brainstorming, public speaking, open circle, research, masa 
rotundă. Cât despre EVS, este rezultatul întregului 
procesului de stabilire a rețelei parteneriale, activitate în care 
voluntarii vor dezvolta competențe în aria managerială 
realizând şi coordonând proiecte cu şcolile râmnicene.

Președinte Volodea Mateevici
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 Etapa de pregătire a proiectului Involvement to 
Quality, finanţat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus plus, este foarte importantă în dinamica 
proiectului, calitatea implementării constând în primul 
rând de modul în care echipa de proiect îşi asumă şi 
execută sarcinile: comunicare, selecţia participanţilor, 
contractarea serviciilor, asigurarea resurselor, 
vizibilitatea proiectului şi a programului Erasmus+, 
pregătirea materialelor, prezentărilor, activităţilor, 
elaborarea măsurilor de protecţie şi siguranţă.
 Specific vorbind proiectul şi-a luat startul 
printr-un comunicat de presă lansat pe site-urile 
organizaţiilor, ca mai apoi să se demareze un proces 
susţinut de pregătire a primei mobilităţi, Vizita de 
studiu, planificată a se implementa în Râmnicu Sărat, in 
perioada 11 – 17 septembrie 2015. Având puţin timp la 
dispoziţie, echipa de proiect s-a mobilizat exemplar, 
realizând materialele de vizibilitate şi promovare, ca 
mai apoi să demareze o puternică activitate de 
vizibilitate, atât în mediul online, cât şi în mediul 
offline. S-a realizat astfel grupul de facebook, de 
vizibilitate a proiectului şi a programului Erasmus plus, 
grup căruia i-a fost atribuit un banner online, ca element 
distinct de proiect Erasmus+.
 S-a demarat un întreg proces de pregătire din 
care evidenţiem:
 - O comunicare intensă între promotori în 
scopul realizării tuturor sarcinilor de management şi 
pregătire;
 - Realizarea documentaţiei de parteneriat: ROI, 
formular de aplicare, protocol cu promotorii, protocol 
de învăţare cu participanţii, proceduri de lucru etc;
 - Pregătirea activităţilor vizitei de studiu şi 
rezolvarea aspectelor practice, logistice şi 
organizatorice;
 - Achiziţionarea vizelor pentru participanţii din 
Turcia şi Georgia;
 - Încheierea contractelor de servicii: 
cazare/masă, transport etc
 Un accent deosebit de important s-a pus pe 
asigurarea măsurilor de siguranţă şi protecţie, acestea 
fiind elaborate şi compilate într-un ROI în parteneriatul 
de proiect, regulile şi măsurile fiind extrase atât din 
punct de vedere al bunelor practici din proiectele 
anterioare cât şi specifice proiectului, propuse de 
participanţi. Pe ecusoanele individuale au fost trecute 
câteva informaţii de bază precum numerele 
responsabililor, numărul de urgenţă 112, expresii în 
română/engleză, adresa cazării.

Angela Mădălina Feraru
manager de proiect

Cu accent
pe calitate... 
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 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 și Regatul Unit al Marii Britanii, proiectul IQ, 
finanțat de Uniunea Europeană, deschide calea organizaților europene de tineret de a 
dezvolta mijloace, instrumente, metode și proceduri comune de lucru, în scopul creșterii 
calității proiectelor Erasmus+.
 Prima mobilitate a lucrătorilor de tineret, aferentă proiectului Involvement to 
Quality, vizita de studiu, s-a desfășurat la Râmnicu Sărat în perioada 11 – 17 septembrie 
2015. În agenda de activități aferentă vizitei au fost cuprinse o serie de activități de 
sharing de metode și proceduri de management instituțional/organizațional printre care: 
prezentări ale procedurilor organizațiilor promotoare, vizite de cunoaștere la instituții și 
organizații cu impact.
 O activitate cu un puternic impact organizațional, dar și la nivelul grupului țintă 
și al comunității clujene a fot și vizita de studiu, efectuată la Pro Vobis Cluj – Centrul 
Național de Resurse pentru Voluntariat. Aici participanții au primit livrabile consistente 
în ceea ce privește managementul coordonării voluntarilor, doamna Cristina Rigman 
fiind o gazdă extraordinară.  Călătoria experiențială a continuat apoi la gazda ”Capitalei 
Europene a Tinerilor” Cluj 2015, activitățile susținute pe meleaguri clujene având un 
feedback deosebit, fiind apreciate ca unele din cele mai relevante pentru topicul 
proiectului. 
 Călătoria noastră în spațiul calității proiectelor europene Erasmus+, ce a primit 
startul la Râmnicu Sărat, poate fi urmărită și accesând acest link: 
http://involvementtoquality.blogspot.ro/.
 Georgiana Bujoaică - participant ATCE - SR

 Dezvoltarea capacității 
organizaționale și formarea unor 
lucrători de tineret experimentați în 
coordonarea și managementul de proiect, 
sunt priorități aflate pe masa majorității 
organizațiilor europene de tineret. Așa a 
luat naștere proiectul "Involvement to 
Quality" (IQ), finanțat de Uniunea 
Europeană prin programul Erasmus+, 
proiect elaborat într-o viziune integrată, 
în care se dorește stabilirea unui set de 
proceduri, metode și instrumente 
comune de management al proiectului, 
menite să conducă la creșterea calității 
proiectelor europene de tineret.

Bibliotecă vie IQ "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: Vizita 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+.
 Una din activitățile principale dezvoltate în cadrul Vizitei de studiu a fost Biblioteca Vie 
organizată la Centrul de Tineret FORTES. În cadrul acestei activități fiecare participant a avut șansa 
de a-și transfera propria experiență sau expertiza organizației promotoare în privința calității în 
managementul de proiect, către factori de decizie din comunitatea râmniceană, dar totodată au primit 
și informații utile despre managementul instituțional local.
 Prezenți ca și cititori, dar și în rol de cărți vii, au fost reprezentanți ai instituțiilor publice și 
ai societății civile din Râmnicu Sărat, aceștia interacționând foarte bine cu participanții, subiectele 
dezbătute fiind deosebit de interesante și utile pentru toată asistența, fiind apreciate pe deplin. 
 Amintim aici prezența domnului viceprimar Sorin Cîrjan, însoțit de consilierii locali 
Marian Neață și Nicolae Florian, reprezentanți ai poliției județene: Comisar Șef Viorel Anghel 
(IPJ Buzău) și Comisar Șef Gabriel Ilie (DGA - SJA Buzău), directori de instituții, reprezentanți 
ai sportului râmnicean, reprezentanți ai mediului de afaceri, profesori, scriitori, dar și tineri 
voluntari locali ai ATCE Speranța Râmniceană, ei fiind cei care au asigurat suportul lingvis-
tic al activității. Încă odată s-a văzut faptul că voluntariatul râmnicean face parte din activ-
itatea de zi cu zi a comunității râmnicene și că se află pe agendele de lucru ale tuturor 
instituțiilor și factorilor de decizie din cadrul acestora.
 Mulțumim pe această cale domnului viceprimar Sorin Cîrjan și tuturor 
celor prezenți pentru deschiderea pe care o au față de activitățile noastre și 
pentru faptul că susțin și cred că dezvoltarea, pregătirea și implicarea tinerei 
generații în treburile urbei este soluția către progres. Încă odată 
mulțumim partenerilor noștri media TV SAT și TV SUD EST 
pentru că face posibilă promovare acestor proiecte de tineret în 
mijlocul familiilor râmnicene.

Neculae Marius
vicepreședinte ATCE - SR

Un proces amplu de
diseminarea calităţii

în management

Campan ia 
de vizibilitate aferentă proiectului Involvement to 

Quality, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus plus, 
a început odată cu transmiterea de către toți promotorii de proiect, a unui Comunicat 

de presă de lansare, vizibili pe site-urile acestora și pe paltforma de socializare facebook.
Pasul următor în asigurarea vizibilității și promovării proiectului și a programului Erasmus plus, l-a 

constituit realizarea grupului de facebook destinat asigurării unei vizibilități puternice în mediul online, 
https://www.facebook.com/groups/involvement2quality/, grup ce are ca elemente distinctive: bannerul online, sigla 

proiectului, sigla programului Erasmus plus și scurta descriere a proiectului. 
 O altă inițiativă de identitate a vizibilității proiectului și a programului Erasmus plus a fost asigurată de către partenerul din 
Marea Britanie, Momentum World, care a realizat blogul proiectului, blog ce poate fi accesat aici: 
http://involvementtoquality.blogspot.ro/, blog ce se dorește a fi radiografia proiectului, în diferitele etape de implementare și în care 
regăsim descrierea activităților, articole, fotografii, impresii ale participanților.
 Mai mult decât atât, în etapa premergătoare startului mobilității ”Vizită de Studiu”, echipele de voluntari și participanți, sub 
coordonarea fiecărui promotor în parte, au implementat un program susținut de promovare a proiectului, a mobilității, în propriile 
comunități, acestea realizându-se atât în mediul online, cât și offline prin campanii de distribuire de flyere și afișare de postere. 
Echipa râmniceană totodată a amplasat un roll-up în Centrul de Tineret FORTES, roll-up ce va putea fi vizualizat pe toată perioada 
de implementare a proiectului. mai mult decât atât, președintele asociației ATCE Speranța Râmniceană a participat la emisiunea TV 
SE, Presa Liberă Trecere, moderată de Loredana Bălan, prilej cu care a promovat proiectul și la postul regional de televiziune.

Neculae Marius – vicepreședinte ATCE – SR, participant 

Vizibilitate in comunitatea râmniceană
şi în comunităţile partenerilor de proiect

Vizita de studiu IQ

PRO VOBIS
CLUJ

în vizită la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat
 Prima mobilitate, Vizita de studiu, a avut loc în Râmnicu Sărat în 
perioada 11 – 17 septembrie 2015 și a avut ca rol studiul metodologiilor de 
management din cadrul organizațiilor și instituțiilor care oferă servicii 
educaționale pentru tineret. 
 Ultimele vizite de studiu au fost rezervate cunoașterii 
managementului instituțional înadministraţia  publică locală și în instituțiile 
de învățământ din România. Ca urmare grupul de participanți s-a deplasat la 
Primăria Râmnicu Sărat unde au fost întâmpinați de domnul viceprimar 
Sorin Cîrjan, dialogul și informațiile livrate fiind pe măsura așteptărilor 
acestora. Vizita a continuat la Colegiul Național Alexandru Vlahuță și aici 
au luat contact direct cu directoratul instituției și o parte din elevii 
colegiului, unii fiind voluntari cu ştate vechi în cadrul organizației ATCE 
Speranța Râmniceană. Călătoria noastră în spațiul proiectelor europene 
Erasmus+, ce a primit startul la Râmnicu Sărat, poate fi urmărită și accesând 
acest link: http://involvementtoquality.blogspot.ro/
 Proiectul Involvement to Quality beneficiază de un parteneriat 
multicultural format din: România, Italia, Macedonia, Malta, Turcia, 
Georgia, UK și deschide calea organizaților europene de tineret de a 
dezvolta mijloace, instrumente, metode și proceduri comune de lucru, în 
scopul creșterii calității proiectelor Erasmus+.

Georgiana Bujoaică
participant ATCE - SR
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 Proiectul Involvement to Quality, IQ, construit 
strategic prin implementarea a patru mobilități: Vizită de 
Studiu, PBA, Curs de formare și SEV, se derulează în 
perioada 01 august 2015 – 01 februarie 2017, având ca 
tematică dezvoltarea de metode, instrumente și proceduri de 
management al proiectorului, în vederea creșterii calității 
proiectelor europene de tineret. Partenerii ce au subscris la 
realizarea unor proceduri comune de management al 
proiectului, în cadrul unei rețele bine definite la nivel 
european sunt: ATCE Speranța Râmniceană – România, 
Active Youth – Malta, Momentum World – UK, Eufemia – 
Italia, PEL – Macedonia, E-genclik – Turcia și GYE – 
Georgia. 
 În vederea maximizării rezultatelor proiectului am 
prevăzut o campanie deosebit de amplă de diseminare a 
rezultatelor care se va realiza structural, atât pe parcursul 
fiecăreia dintre cele 4 activităţi ale proiectului cât mai ales 
în perioada de după finalizarea activităţilor, în scopul 
atingerii următoarelor deziderate de multiplicare a 
rezultatelor:
 - Transmiterea rezultatelor proiectului către un 
număr cât mai mare de beneficiari;
 - Asigurarea transparenţei şi a liberului acces la 
informaţii şi metode inovatoare;
 - Implicarea activă a participanţilor în această 
importantă activitate a dimensiunii de evaluare a 
rezultatelor şi impactului proiectului;
 - Atragerea de noi voluntari către activităţile de 
voluntariat precum şi a autorităţilor, instituţiilor 
educaţionale şi ONG-urilor spre utilizarea resurselor 
educaţiei non-formale şi a voluntariatului;
 - Promovarea obiectivelor şi priorităţilor 
Programului Erasmus Plus şi Uniunii Europene;
 - Promovarea detaliilor proiectului, a structurii 
parteneriale şi a unor metode şi instrumente de management 
calitativ care să fie utilizate cu maxim de rezultate şi care să 
aibă o capacitate de aplicare cât mai unitară.

 Campania de diseminare va utiliza următoarele 
mijloace şi resurse:
 - Va fi realizată o Conferinţă de presă şi publicat un 
comunicat de presă de finalizare a proiectului în fiecare 
dintre comunităţile partenere, în scopul de a evidenţia 
rezultatele parteneriatului şi a proiectului;
 - Vor fi publicate articole în mediul online atât pe 
paginile organizaţiilor partenere cât şi pe bloguri, siteuri şi 
alte resurse online. Articolele vor fi elaborate de către 
lucrătorii şi participanţii implicați în proiect în grupul ţintă;
 - Va fi derulată o campanie offline de promovare 
prin realizarea de întâlniri cu tinerii din şcolile şi liceele 
comunităţilor promotoare, cu profesorii în scopul 
promovării proiectului, activităţi publice şi conferinţe de 
lucru şi prezentare în şcoli ale importanţei şi beneficiilor 
proiectului, ocazie cu care vor fi utilizate şi distribuite: 
pliante, flyere, afişe, stickere, tricouri, roll-up, banner, mape 
personalizate, precum şi DVD-uri cu rezultatele proiectului, 

Finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus plus

Comunicat
de presă

Planul de diseminarea rezultatelor
aferent proiectului

Involvement to Quality

Broşuri ale procesului de implementare ce vor cuprinde 
procedurile create şi CHECK-Listul de proiect;
 - Va fi derulată o campanie online prin 
implicarea lucrătorilor şi a participanţilor în crearea de 
mesaje online ce vor fi postate pe paginile de facebook 
ale organizaţiilor, invitaţii la diferitele evenimente, 
crearea de diferite evenimente în mediul online, 
realizarea de mesaje şi postări personalizate pe paginile 
personale ale participanţilor din grupul ţintă, 
evidenţierea prin fotografii şi mesaje a diferitelor 
momente din perioada implementării efective a celor 4 
activităţi, publicarea fotografiilor din cadrul activităţilor 
pe activităţi şi zile în cadrul paginilor de facebook ale 
promotorilor. Totodată va fi utilizată şi resursa ziarelor 
online în cadrul tuturor celor 7 comunităţi partenere. 
Organizaţia noastră va asigura acces spre promovare în 
cadrul ziarelor online: www.sensulramnicean.ro, 
www.ramnicean.ro, precum şi a revistei Micul Jurnalist 
ce va fi publicată la adresa www.atcesr.com. 
 - Va fi creat în etapa de vizibilitate un grup al 
proiectului de facebook ce va avea ca rol introducerea 
participanţilor în tematica şi atmosfera activităţilor, grup 
ce va funcţiona ca zonă de includere, informare şi 
conştientizare activă. Aici vor fi publicate anunţurile 
legate de proiect, promovate detaliile proiectului 
precum şi sarcinile participanţilor, încărcate fotografii, 
lansate mesaje, elaborate statistice, s.a.;

 - Va fi creat un blog al proiectului în mod 
continuu racordat la realitatea activităţilor prin 
postări, promovarea de articole şi fotografii, 
filmuleţe şi alte materiale. Siteul/Blogul va aduce un 
plus de imagine proiectului, partenerilor, 
Programului Erasmus Plus şi Uniunii Europene şi va 
oferi o imagine complete asupra întregului proces de 
implementare;
 - Activităţi de educaţie non-formală în 
cadrul Centrului de Tineret FORTES structurate pe 
ideea de CHECK-LIST şi Management al calităţii. 
În cadrul comunităţilor promotoare, asemenea 
comunităţii Râmnicene, fiecare promotor va avea 
sarcina de a organiza activităţi de educaţie 
non-formală şi de a promova în cadrul sediilor 
acestora metode şi instrumente aplicabile în lucrul 
cu tinerii;
 - Vor fi realizate emisiuni TV în cadrul 
posturilor TV SUD EST şi TVSAT 2002, posturi ce 
vor disemina rezultatelor în toată regiunea de Sud 
Est a României;
- Vor fi realizate apariţii în cadrul postului RADIO 
BOOM Râmnicu Sărat;

 Multiplicarea directă a rezultatelor şi 
asigurarea follow-up-ului va consta în:
 - Scrierea de noi proiecte Erasmus Plus;
 - Transmiterea rezultatelor către cât mai 
multe organizaţii din România şi Europa;
 - Organizarea unor sesiuni şi activităţi de 
training în managementul calitativ şi de proiect;
 - Susţinerea parteneriatului şi după 
finalizarea proiectului prin depunerea de noi 
proiecte Erasmus+;

Angela Mădălina FERARU
manager de proiect

 
 Proiectul Involvement to Quality este 
finanțat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus plus. Această comunicare reflectă punctul 
de vedere al aplicantului (ATCE – SR), Comisia 
Europeană nu este responsabilă pentru conținut sau 
eventualele erori.



 
Last meetings and saying goodbye

During the last day we managed to visit local school in Ramnicu Sarat. 
Surprisingly, Amy met former participants from S Factor project, which is 

organized by Momentum World in the UK every year. Thanks to her, we had a chance 
to meet president of the school, almost all professors and a lot of students. Students 

explained to us how the Romanian NGO ATCE-SR influenced their lives by opening the doors 
to a lot of local and/or international projects. 

Last day of the project: Involvement to Quality, ended by meeting a deputy mayor of Ramnicu 
Sarat. We gathered to find out more about the direct relation between the City Council and 

Romanian NGO.
After the meeting, we went to our accommodation, spent a lovely evening chatting, joking 

and laughing while knowing this evening was not the last time we saw each other. The 
projects are always about people and it was our pleasure to meet and to get to 

know all the participants of the project Involvement to Quality. We do 
believe we meet again soon. 

Alive library

Our afternoon activity was so called Alive Library. The organizers from 
Romanian organization invited several locals who are working in different areas- 

we met a vice mayor, a fireman, a chief policeman, a priest, a businesswoman, a poet, a 
footballer, members of army, teachers, a counciller and many others. They came to the 

youth center to share their experience. Thanks to that we had a chance to ask them questions 
and find out more about the contribution of Romanian youth organization into the local commu-
nity. In return, they could find out more about our own organizations in Europe. We all were like 

books- giving the readers all necessary information.
Fruitful conversations!:) Local English teacher explaining the activities of his pupils. Us 
promoting the ongoing project! Italian Pasquale meeting new guests.The television was 

present too! A vice mayor receiving a T- shirt from the Romanian Youth Organiza-
tion.Us with local youth volunteers.

Cluj meetings

So although the trip to Cluj took a long time we had 2 meetings 
which really made our time in the city enjoyable. 

Firstly we met with Cristina at Pro Vobis national volunteer centre. The 
organisation is working as an umbrella organisation to support NGOs with 

how to engage and keep volunteers. They run programmes with young people 
promoting the values of volunteering and host EVS volunteers. 

Tuesday morning began with a visit to the head quarters of the Share Federa-
tion. Who are running and coordinating activities for the European Youth 

Capital. She spoke passionately about the structure of the group and 
how they are fighting for youth involvement in the city. I 

look forward to future collaboration together.

Amy & Nikola
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 Odată cu începerea anului școlar 2015-2016 și-a 
reluat activitatea și clubul de lectură Dimineți de poezie la 
FORTES. După cum se știe, prin existența sa, ne propunem 
promovarea poeziei române contemporane în rândul tinerilor 
voluntari râmniceni, iar din această toamnă, în urma unui 
parteneriat, și în rândul liceenilor de la Colegiul Național 
„Alexandru Vlahuță” și Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”. La 
întâlnirea din data de 19 septembrie 2015 au fost prezenți 
elevi din clasa a XI-a A de la Colegiul Național „Alexandru 
Vlahuță” însoțiți de profesorul-poet Nicolae Bratu.
 În deschidere, domnul Volodea Mateevici a salutat 
această inițiativă și a „deschis porțile” centrului de voluntariat 
FORTES, al cărui președinte este, pentru tinerii liceeni.
 Lectura, din poezia ritualică a lui Gheorghe Istrate, a 
fost precedată de o scurtă prezentare biografică și evidențierea 
a câtorva scurte referințe critice. Poetul buzoian Gheorghe 
Istrate s-a născut în satul Limpeziș, comuna Movila Banului, 
la 11 mai 1940, iar poezia lui a fost/este apreciată de critici 
literari importanți: Nicolae Manolescu, Al. Piru, Constantin 
Ciopraga, Laurențiu Ulici, Daniel Cristea-Enache, Gheorghe 
Grigurcu ș.a.Tinerii, dar și  profesorul Nicolae Bratu, au citit 
poeme din volumele: Sceptrul singurătății, Limpeziș (Locul 
Ființei), Puberul divin și Dialog cu invizibilul.
 „O voce lirică de excepție, Paul Blaj se remarcă 
printr-un verbiaj modern, discursul poetic fiind unul 
inteligent...” spune scriitorul Nicolae Mihai despre tânărul 
poet tecucean (38 de ani), membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, din anul 2006. După ce, la alegere, s-au citit poeme 
din volumele: Valsul Vocalei, poetul miazănoapte, mănuși pe 
nisip și  poeme înnorate, fiecare membru al asistenței, inclusiv 
Giorgia Scaglia, a lecturat câte un poem din volumul 
Bacovianina. Tribut (editat în 2014).
 După o scurtă autoprezentare, poetul Lucian 
Mănăilescu (născut la 11.11.1951 în com. Siriu, jud. Buzău, 
redactorul șef al revistei literare Fereastra, sufletul 
Festivalului de Literatură „Agatha Grigorescu Bacovia” 
Mizil) a (re)amintit rolul culturii (inclusiv a poeziei) în 
formarea OMULUI și a dat tonul lecturii, citindu-și pomul 
Îmi iubesc patria.Au urmat lecturi din volumele: Lacrimi de 
Murano, Rememorări, Ultima eră glaciară, am auzit că viața e 
frumoasă, 60, Atrocitățile fericirii.

Nicolai Tăicuțu,
membru al Uniunii Scriitorilor din România
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Profil  de voluntarProfil  de voluntar
 În urma implementării proiectului "LIVE la Râmnicu 
Sărat", copiii din grădinițele și școlile generale din oraș au 
câștigat o prietenă. Este vorba de Umran Sarac din Turcia, o 
prezență inedită în acest oraș, o fată roșcată permanent cu 
zâmbetul pe buze, pronunțând cuvintele în limba româna cu 
mult calm și multă concentrare. Asemeni celorlalți voluntari, 
Umran a deprins cunoștințe și abilități de comunicare în limba 
româna, a învățat despre cultura româna dezvoltând noi 
competențe, noi metode și instrumente non-formale, într-o 
dimensiune de învățare europeană și interculturală. 
 A început cu timiditate, poate fiind singura fată din 
grup (la momentul venirii), dar s-a acomodat noului grup 
repede, lăsându-ne să descoperim o tânără zâmbitoare, 
dornică să ajute, căreia îi plăcea să participe la activitățile 
școlare adresate celor mici, ar trebui să menționăm aici și 
pregătirea sa profesională - viitor cadru didactic. Mereu 
săritoare și atentă la ce se întâmplă în jurul ei, nu aștepta să i 
se ceară ceva, se oferea prima să ajute pe cineva sau să facă 
ceva util. Spiritul ei organizatoric, iniţiativa și cunoștințele 
sale au făcut-o foarte plăcută și simpatizată de copiii 
râmniceni.
 În cadrul asociației Umran a participat la activitățile 
socio-educative desfășurate în cadrul CT Fortes sau în afara 
lui, a luat parte la diferite cursuri, a făcut diferite activități de 
voluntariat, a participat la diferite acțiuni și manifestări 
socio-culturale, fiind participantă în alte proiecte ale 
ATCE-SR revenind la Râmnicu Sărat și după terminarea 
stagiului de șase luni.
 În cele șase luni petrecute ca voluntar EVS la 
Râmnicu Sărat Umran Sarac a demonstrat ce înseamnă lucrul 
în echipă, ea fiind cea care aducea ideile la un loc, fiind apoi 
valorificate împreuna chiar dacă erau idei diferite, idei 
complexe și unice, dar cu ajutorul echipei deja existente, o 
mare familie, cea a voluntarilor râmniceni, s-a reuşit 
construcția unui proiect unic și inedit pentru micul nostru 
orășel. Ea însăși spunea mereu " în echipă totul iese mai bine, 
mai multe minți gândesc mai bine decât una singură și 
proiectul este mai reuşit, întotdeauna avem ceva nou de 
adăugat la ceea ce știm deja, ca fiecare lucru nou trebuie 
înțeles și trebuie experimentat".
 Asociația noastră, prin proiectul "LIVE", a căutat să 
aducă în preajma copiilor persoane motivate care își doreau 
să-i bucure, să-i încurajeze și care au ştiut să le insufle 
acestora valori de urmat în viață. Umran s-a alăturat echipei 
noastre cu entuziasm, cu idei noi și cu dorința de a-i învăța pe 
copii cât mai multe lucruri. Copiii noștri au fost răsfăţaţi de 
"frumoasa roșcată" în fiecare ocazie pe care au petrecut-o 
împreună. Echipa ATCE-SR îi mulţumeşte lui Umran pentru 
toată energia de care a dat dovadă. Timpul a trecut, dar zilele 
petrecute în cadrul ATCE-SR au ajutat-o să se dezvolte ca 
persoană, i-a dat multă încredere în ea. 

Elena Denisa Mateevici

 Încă de la început ne dorim să descoperim ce anume 
îi determină pe tinerii voluntari EVS să plece dintr-o societate 
aflată la un nivel de dezvoltare ridicat pentru a trăi, chiar şi 
pentru o scurtă perioadă de timp, într-o ţară îndepărtată despre 
care nu ştiu foarte multe. Francesco Lo Giudice este un italian 
din Sicilia, a cărui misiune personală este să schimbe ceva în 
bine în jurul său. Voluntar EVS, acesta a venit în România 
motivat de dorința de a-și cunoaște frații de limbă. Datorită 
proiectelor de tineret la care a participat fie prin Programul 
Tineret în Acțiune, fie prin noul Program ERASMUS+ a 
ajuns să afle despre România, iar singura modalitate de a afla 
și mai multe despre această țară a fost să vină într-un proiect 
EVS. Acest prilej a fost oferit de proiectul “Learn to get 
Involved, Volunteer in Europe”."LIVE" s-a constituit într-o 
mobilitate a voluntarilor EVS, desfășurată pe o perioadă de 16 
luni, între 15 iulie 2014 și 15 noiembrie 2015. Activitatea 
principală a proiectului a fost reprezentată de „mobilități ale 
voluntarilor”, din cadrul acțiunii K1, Erasmus+ și reprezintă 
oportunitatea pe care 5 voluntari din Turcia și Italia au 
beneficiat de efectuarea unui serviciu de învățare experienţial. 
Susținător devotat al voluntariatului, Francesco s-a implicat 
activ în sprijinirea comunității din Râmnicu-Sărat, prin 
intermediul metodelor non-formale puse în aplicare în 
grădinițele și școlile gimnaziale din oraș. Francesco și-a 
propus nu doar să-i înveţe pe cei mici ce înseamnă educaţie 
non-formală, dar și să apropie cele două culturi, cea 
românească și cea italiană.
 Vorbind despre Francesco vom spune că de la început 
toți am fost impresionați de capacitatea de adaptare la un 
mediu atât de diferit de cel din țara natală și de 
disponibilitatea de a ajuta cât mai mulți oameni. După ce l-am 
cunoscut, am descoperit și mai multe lucruri interesante 
despre el, îi place să interacţioneze şi să descopere noi 
dimensiuni interculturale și să se implică în mod constant în 
acțiuni de voluntariat, trei cuvinte îl caracterizează cel mai 
bine pe Francesco: pasiune, putere de muncă și poftă de viață. 
Deşi stagiul i se terminase acesta a preferat să mai rămână în 
Râmnicu-Sărat şi chiar s-a reîntors de câte ori a avut ocazia în 
alte proiecte, acest lucru dovedind că a devenit un prieten 
adevărat al familiei râmnicene de voluntari și al copiilor cu 
care a lucrat în cele şase luni. Toți am rămas surprinși de 
maturitatea lui Francesco ce contrasta cu înfățișarea lui de 
copil rebel. Seriozitatea, inteligența, șarmul personal, 
punctualitatea, spiritul de echipă sunt calitățile unui adevărat 
voluntar, la acestea adăugându-se faptul că a asimilat cu 
ușurință informaţii despre oameni, locuri, tradiții și că a 
învățat cu multă uşurinţă limba româna. 
 Experiența dobândită în lucrul cu voluntarii și copii 
râmniceni a avut un impact deosebit atât asupra voluntaruluI 
Francesco cât și asupra omului Francesco, după cum însuși 
afirma, l-a schimbat și i-a dăruit mai mult decât îți poți 
imagina – a învățat mai multe despre alte culturi, despre 
propria lui cultură și mai ales despre el însăși.

Teodora ION

Umran Francesco
Lo Giudice



Micul Jurnalist, Nr. 60, Septembrie 2015Micul Jurnalist, Nr. 60, Septembrie 201526 Micul Jurnalist, Nr. 60, Septembrie 2015Micul Jurnalist, Nr. 60, Septembrie 2015 27

Ultimul proiect din lista programului Tineret în Acțiune

 În perioada 27.07.2015 – 09.08.2015, un grup de 12 
tineri din Râmnicu Sărat şi Buzău au avut ocazia de a fi 
participanţii proiectului Theater Camp 2015, proiect finanţat 
de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune. 
Participarea lor la acest proiect a fost posibilă datorită 
parteneriatului dintre asociaţia Biondek Bühne din Viena şi 
ATCE – Speranţa Râmniceană din Râmnicu Sărat. Cei 12 
tineri din România s-au alăturat celorlalţi, formând grupul 
ţintă de 70 de persoane. Tinerii au fost împărţiţi în echipe, 
fiecare muncind timp de 10 zile la piesele de teatru moderne, 
ce au urmat a fie prezentate în piața centrală a Vienei, cât și în 
alte două orașe: Baden și Mödling. Munca lor a fost apreciată 
de sutele de spectatori pe care i-au avut în cele trei orașe, 
aplauzele nelăsându-se așteptate.
 Redăm mai jos impresiile participanților români în 
cadrul atelierelor de lucru în care s-au pregătit:

Catinca Neculăiasa
 - Whorkshop-ul meu a fost unul foarte distractiv și 
foarte frumos. Am fost "in Improvise and experiment with 
your dance" și mi-a plăcut tare mult. Acolo am învățat să 
dansez un nou stil de dans printre multele pe care le știam și 
anume zumba. Mi-a plăcut mult zumba, deoarece era foarte 
distractiv și ritmat. Chiar dacă oboseam repede, eu tot dădeam 
tot ce pot. Mi-am făcut destui prieteni în acest workshop și nu 
numai. Am fost prietenoasă cu toți, chiar dacă unii erau mai 
răutăcioşi. Pentru spectacolul de final, coregrafa care este o 
femeie super de treabă și amuzantă, poți glumi oricând cu ea, 
te face să zâmbești numai când o vezi, ne-a făcut un dans 
contemporan bazat pe timp. În concluzie mi-a plăcut tare mult 
să particip în acest workshop și dacă cineva m-ar pune să aleg 
încă odată la ce workshop aș vrea să mă duc, l-aș alege cu 
siguranță tot pe acesta.

Cozmin Dinu
 - Workshop-ul la care am participat, cel al României, 
organizat de Feraru Angela Mădălina, a fost unul care s-a 
îmbinat perfect cu specialitatea mea și a mai venit cu un plus 
care face ca teatrul să fie și mai complicat. Pe lângă modul în 
care se face teatru, la acest workshop am complicat lucrurile 
lucrând și jucând cu ochii închişi. A fost o experiența plăcută 
și a dat roade.

Daniel Ghiveciu
 - Pentru mine, tabăra "Theater Camp 2015", a fost 
ceva unic, fiind prima ocazie de a afla cât mai multe despre 
lumea acestei arte. A fost o plăcere să cunosc persoane noi, dar 
mai ales să colaborez cu liderii Estoniei, pentru a pune pe 
picioare un minunat moment de teatru. Workshop-urile au fost 
interesante și îmi doresc foarte mult să reiau această 
experiență anul viitor.

Denisa Maria Pol Boiangiu
 - În cadrul workshop-ului "Speak without words" am 
descoperit și explorat noi metode de comunicare și exprimare 
în afară de cea a limbajului verbal. Instrumentele care ne-au 
ajutat au fost gesturile, ochii dar și propriul corp, care au reușit 
să se coordoneze și să se exprime în urma exercițiilor de 
concentrare, comunicare și sensibilitate. Apoi ne-am spus 
poveștile, am împărtășit emoții sau frustrări reușind astfel să 
creăm un limbaj propice pentru a comunica cu publicul. Pot 
spune că în ceea ce mă privește această tabără a fost una dintre 
cele mai grele, dar și plăcute activități realizate până acum și 
sunt recunoscătoare pentru tot ce am descoperit și realizat în 
cadrul acestui proiect pentru că fiecare activitate a contribuit 
la dezvoltarea mea personală și totodată la evoluția mea 
viitoare.

Denisa Calotescu
 - De-a lungul celor două săptămâni petrecute în 
Austria, am luat parte la workshop-ul “What do you believe 
in?”, organizat de Caolán Dundon, din Irlanda. Cum dezvăluie 
şi titlul, în prima zi am avut o discuție axată pe credințele 
noastre, descoperind astfel că eram un grup alcătuit atât din 
ortodocşi, catolici, cât şi din atei. Apoi, liderul a luat decizia să 
concepem piesa finală astfel încât să nu reprezentăm o 
anumită religie, ci o credință generală, în care să se poată 
regăsi fiecare persoană în parte. În zilele următoare, prin 
intermediul diferitelor exerciții, ne-a încurajat să ne relaxăm, 
să uităm orice experiență trecută legată de teatru şi să ne 
construim încrederea în noi pentru a putea coopera. 
Workshop-ul s-a desfăşurat afară, pentru a putea beneficia de 
un spațiu larg în care am învățat să ne exprimăm doar prin 
intermediul trupului şi al gesturilor, primind încă din primele 
zile măşti pe care le-am utilizat la majoritatea activităţilor. 
Astfel am învățat să ne deplasăm în slow motion, utilizând 
mişcări ample sau gesturi mici şi expresive, ajungând să 
putem transmite mesajul pieselor concepute. 
 Grupul a fost împărțit în 3, dorind să se formeze un 
tot unitar prin intermediul a 3 scenete scurte, de circa 3 minute 
fiecare. Pornind de la trecutul, rezultatele şi viitorul religiei, 

am găsit cele trei idei pe baza cărora să ne gândim piesele: 
lupta dintre bine şi rău, toleranța oamenilor şi instituția 
familiei. Astfel, la începutul celei de-a doua săptămâni, timp 
de o oră, am avut timp să ne concepem singuri piesele pe care 
le-am prezentat liderului, care, la rândul lui ne-a dat câteva 
indicații şi ne-a ajutat să le finisăm. Au urmat câteva zile în 
care am lucrat la încadrarea în timp, coordonarea şi trecerea de 
la o scenetă la alta. Caolán ne-a dat sfaturi la fiecare pas, 
asigurându-se că nu doar el este mulțumit de produsul final, ci 
şi noi. Pentru reprezentațiile finale ne-a achiziționat măşti noi 
şi a avut un ultim sfat “Să vă distrați!”.

Irina Boroghină
 - La răscrucea dintre filozofie și artă, workshopul 
“What do you believe in “a avut ca principal scop dezvoltarea 
personală a fiecăruia dintre participanți prin diferite tipuri de 
exerciții de autocunoaştere și dezbatere. Ajutându-ne de măşti, 
am fost instruiți întocmai pentru a arăta, prin limbajul trupului, 
propriile idei și sentimente legate de credință, de ideal. Cred 
că, încă de la începutul celor două săptămâni, fiecare dintre 
noi a uitat că face parte dintr-un atelier, că ne pregăteam serios 
pentru o reprezentație; Părea mai degrabă un fel de întrunire în 
care fiecare, într-un mod autentic, își afișa sufletul, gândurile, 
propria identitate.

Raluca Nicoleta Tîrcă
 - "Improvise and experiment with your dance", 
acesta a fost workshop-ul ales de mine. Cu ajutorul liderei 
noastre, Kamila, am învățat foarte multe și ne-a fost alături în 
această perioadă de 2 săptămâni trup şi suflet. Pe parcursul 
acestui workshop, pe lângă dans, am învățat și cum să fim mai 
uniți, cum să colaborăm între noi, echipa noastră devenind 
foarte unită și creând între noi legături foarte strânse am ajuns 
să ne ajutăm reciproc la nevoie. Prin urmare, acest workshop, 
după părerea mea, a fost alegerea perfectă, fiind o experiență 

de neuitat.

Roxana Ioana Scarlat
 - Unul dintre cele șapte workshop-uri din Theater 
Camp s-a numit "Blind Theater". Blind Theater a fost 
organizat și susținut de Angela Mădălina Feraru, leader-ul 
României. În ce constă Blind Theater? Nimic mai simplu 
decât un grup de actori legați la ochi cu o eșarfă ce trebuiau să 
susțină astfel o piesă de teatru. Poate că pare simplu, însă nu 
este deloc pe cât pare. În acest workshop am reușit cu toții să 
ne dezvoltăm celelalte simțuri, am reușit să ne cunoaștem mai 
bine și am reușit să creăm o echipă unită și conectată. Fără 
simțul vizual la îndemână am decis să ne focusăm pe simțul 
auditiv și cel tactil, așa am reușit să ne recunoaștem colegii pe 
scenă, recunoscându-i chiar după respirație. Acest workshop a 
fost unul complex deoarece a implicat coordonare, echilibru și 
armonie.

Veronica Ambrinoc
- În cadrul proiectului, Theatre Camp” desfăşurat în Austria, 
pe parcursul a două săptămâni, am participat în workshop-ul” 
Speak without words” organizat de liderii cehi: Kamila 
Konývková Kostřicová şi Jonáš Konývka, workshop la care 
m-am înscris cu câteva zile înainte. De asemenea, în fiecare 
dimineaţă am participat şi la celelalte workshop-uri. În prima 
zi am făcut cunoştinţă cu liderii şi cu ceilalţi participanţi la 
workshop, dar şi câteva jocuri pentru a ne cunoaşte mai bine 
unul pe altul. De-a lungul următoarelor zile am făcut multe 
exerciţii ce aveau să ne ajute să punem în scenă piesa finală 
pentru spectacolele pe care le-am făcut vineri în Baden şi 
Mödling şi sâmbătă în Viena. Astfel, prin aceste exerciţii am 
învăţat să lucrăm în echipă, să ne împărtăşim sentimentele şi 
emoţiile, altfel decât prin cuvinte (după cum spune şi titlul 
workshop-ului), să ne depăşim limitele şi să ne înţelegem unii 
pe alţii. Pe parcursul proiectului am avut parte şi de seri 
tematice, astfel fiecare ţară prezentându-şi tradiţiile, locurile 
importante, dansurile şi gustările tradiţionale. În cele patru 
spectacole pe care le-am dat fiecare workshop şi-a prezentat 
piesa la care a lucrat în timpul acestor două săptămâni. La 
debutul fiecărui spectacol, sub coordonarea lui Simon Kriese, 
am cântat, atrăgând atenţia trecătorilor care se opreau să ne 
privească. De-a lungul acestui proiect am avut parte de o 
experienţă extraordinară, greu de uitat, în care am învăţat 
multe despre teatru, am cunoscut multe persoane interesante şi 
speciale, mi-am făcut prieteni, am acumulat energie, am 
căpătat mai multă încredere în mine, mi-am descoperit o nouă 
latură, am muncit alături de colegii de echipă pentru a duce la 
bun sfârşit piesa, dar m-am şi distrat.

Ruxandra Ioana Popa
- Sunt recunoscătoare că mi s-a oferit oportunitatea de a lua 
parte la Theatre Camp 2015; proiectul m-a ajutat să 
conștientizez diversitatea culturală existentă în Europa și, cel 
mai important, mi-a oferit o viziune amplă asupra a ce 
înseamnă teatrul contemporan, muzica și dansul. Workshop-ul 
la care m-am înscris eu, Sound and scene, a fost un experiment 
care a demonstrat felul în care anumite sunete și zgomote pot 
influența scene dintr-o piesă de teatru.
Atelierul ne-a permis să ne implicăm mult în spectacolul de la 
final, întrucât am lucrat cu mai multe workshop-uri care au 
avut nevoie de un fundal muzical pentru piesele de teatru. Am 
învățat să facem beatbox, să cântăm pe mai multe voci, să 
creăm efecte sonore și să compunem un cântec pornind de la 
numai 3 acorduri și un ritm simplu. Nu aș fi crezut că 2 
săptămâni într-o tabără ar putea să însemne atât de mult pentru 
mine, dar sunt convinsă că m-aș întoarce bucuroasă acolo în 
fiecare vară.

Theter Camp 2015
Viena

Youth in Action la final
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13.09.2015 - ZIUA POMPIERILOR ROMÂNI

 COMEMORAREA
EROULUI

PAVEL ZĂGĂNESCU

 Clubul “Lobby pentru Râmnicu Sărat” a 
organizat luni, 14 septembrie 2015, un Simpozion 
comemorativ întitulat „Pavel Zăgănescu - promotorul 
evenimentelor de la 13 septembrie 1848 din Dealul 
Spirii”. Gazda evenimentului cu caracter 
cultural-educativ a fost Primăria Râmnicu Sărat, 
proiectul fiind derulat în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală Râmnicu Sărat, Asociația Națională 
„Cultul Eroilor”, Grupul de inițiativă al ridicării 
monumentului eroului național „Pavel Zăgănescu” 
din fața Detașamentului de Pompieri Râmnicu Sărat și 
FORTES. 
 Au luat cuvântul: domnul viceprimar Cîrjan 
Sorin, domnul col. în rez. Doina Mihai, domnul 
Drîstaru Costică, domnul Selegian Laurențiu - 

muzeograf, domnul Matincă Costea - scriitor, doamna 
Chifu Ecaterina - scriitoare, doamna Mioara Zaharia - 
scriitoare, doamna Bălan Georgeta - vicepreședintă a 
Asociației Naționale „Cultul Eroilor” - filiala Brăila, 
domnii Volodea Mateevici și Ceparu Florin - 
reprezentați ai Federației Organizației Râmnicene de 
Tineret, Educație și Sport. 
 Cu acest prilej a fost vizionată o prezentare 
PowerPoint privind viaţa şi activitatea eroului din 
Dealul Spirii și s-a vernisat expoziția 
foto-documentară “Pavel Zăgănescu, un destin de 
erou”. 

Bibliotecar Adriana Plugaru
Biblioteca Municipală Râmnicu Sărat

D’ale voluntar ilor. . .


