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 Colegiul Tehnic Iuliu Maniu cu sediul în Bucureşti, 
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 381-391în parteneriat cu Federaţia 
Internaţională a Comunităţilor Educative, secţiunea România 
(FICE ROMÂNIA), Direcția Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului – Sector 6, Asociaţia de Tineret Cultură şi 
Educaţie – Speranţa Râmniceană, Grădiniţa de copii nr. 272, 
Bucureşti – sector 6 și Asociația “FLEUR DE LYS” va 
implementa în perioada iulie- decembrie 2015 proiectul 
POSDRU „EU ÎNVĂŢ - Şcoala este şansa ta!’’
 Proiectul își propune să contribuie la prevenirea și 
combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin 
activități remedial/colective de reintegrare în educație a 
tinerilor care, din anumite motive, au abandonat sistemul 
educațional și nu au absolvit învăţământul obligatoriu și care au 
depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare, în cadrul 
centrelor acreditate. De asemenea proiectul va promova acțiuni 
direcționate atât către copii, preșcolari și elevi expuși riscului de 
părăsire timpurie a școlii cât și către familiile acestora pentru 
creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de 
educație, furnizând servicii de orientare și consiliere, campanii 
de creștere a nivelului de conștientizare a rolului educației, 
formarea și dezvoltarea profesională. 
 Obiectivele urmărite prin acest proiect sunt: 
O1- Realizarea unor campanii de identificare a persoanelor care 
au abandonat școala de cel puțin 4 ani în care va fi evidențiat 
nivelul de pregătire educațional coroborat cu nevoile acestora în 
scopul finalizării studiilor secundare prin reintegrarea în 
sistemul de învățământ în centre de învățământ acreditate.
O2 - Reintegrarea în sistemul de educație a 200 de persoane 
care au abandonat școala de cel puțin 4 ani, prin participarea 
într-un program flexibil de educație de tip "a doua şansă - școală 
după școală".
O3 - Menținerea în activitatea școlară a elevilor cu risc de 
părăsire timpurie a școlii prin creșterea gradului de participare 
la educație în comunitățile dezavantajate prin servicii de 
asistență socioeducativă și consiliere pentru 800 de elevi și 
preșcolari cu risc de abandon din municipiul București și 
Județul Ilfov.
O4 - Stimularea parteneriatului activ școală-comunitate prin 
crearea și dezvoltarea sustenabilă a 8 Centre Școlare 
Socioeducative destinate menținerii copiilor și tinerilor în 
sistemul de educație.
O5 - Diseminarea rezultatelor proiectului, a experienţei și a 
bunelor practici generate prin organizarea unei campanii de 
conștientizare la nivel interregional (multiregional).
          Activitățile integrate privind creşterea accesului şi 
participării la învăţământul obligatoriu în care vor fi implicați 
elevii și părinții acestora cuprind:

Comunicat
de presă!

EU ÎNVĂȚ – Școala este șansa ta!
POSDRU/188/2.2/S/155393

 • Activităţi realizate în Centrele Şcolare 
Socio-Educative ca locaţii de desfăşurare a activităţilor 
proiectului în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est;
 • Activităţi socioeducative şi consiliere în vederea 
diminuării riscului de părăsire timpurie a şcolii prin programul 
“Şcoală după Şcoală” şi „A doua şansă”;
 • Organizarea unei campanii de creştere a gradului de 
conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de 
părăsire timpurie a şcolii în regiunile de implementare 
Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est
 • Realizarea unui studiu privind contextualizarea 
programului "a doua șansă" și a programelor de prevenire a 
abandonului școlar la nivelul regiunilor de implementare
 Ca urmare a realizării activităților propuse proiectul va 
contribui la:
 • Reintegrarea în sistemul educațional a unui număr de 
250 elevi/tineri din mediul urban și rural, aparținând grupurilor 
vulnerabile care au abandonat școala prin programul "a doua 
șansă"
 • Dezvoltarea abilităților educaționale pentru un număr 
de 250 de participanți la programul "a doua șansă" 
 • Creșterea șanselor de calificare pentru un număr de 
190 absolvenți ai programului "a doua șansă"
 • Participarea la educație prin programe de tip "școală 
după școală a unui număr de 1000 persoane precum preșcolari, 
școlari cu risc crescut de părăsire timpurie a școlii, parinți/tutori 
ai elevilor cu risc de abandon școlar, părinţi/tutori ai 
preșcolarilor
 • Asigurarea serviciilor de consiliere educațională 
pentru 1000 persoane din grupurile vulnerabile
 • Înființarea a 8 Centre Școlare Socio-Educative în 
regiunile București-Ilfov și Sud-Est dotate corespunzător pentru 
desfășurarea activităților de tip "școala după școală" 
 • Elaborarea unui ghid de bune practici pentru 
activitățile desfășurate în cadrul proiectului
 • Formarea și dezvoltarea unor parteneriate între 
autoritățile locale din domeniul educației, ale grupurilor 
vulnerabile, autorități locale în domeniul administrației publice
 • Realizarea unei infrastructuri viabile care va putea fi 
folosită și pentru accesarea altor programe cu finanțare 
europeană.
 Categoriile de grupuri țintă cuprinse în proiect sunt 
250 de persoane pentru componența remedială și care vor 
participa la programul educațional integrat "a doua șansă" și 
1000 de persoane pentru componența preventivă care vor fi 
consiliați pentru a continua pregătirea educațională până la 
finalizarea duratei de învățământ obligatoriu.

  Volodea Mateevici, președinte
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 Asociația Socială Culturală și Educațională Pentru 
Prosperitate derulează în perioada 20.06.2015-05.09.2015 proiectul 
Fii voluntar, fii un exemplu pentru semenii tăi. 
 Scopul acestui proiect este acela de conștientizare a tinerilor 
privind implicarea lor in activităţi de voluntariat pentru protejarea 
mediului înconjurător, educarea simțului civic și de ecologizare.
 În cadrul proiectului ne-am propus următoarele obiective:
 1. Atragerea tinerilor către activități de voluntariat;
 2. Formarea deprinderilor tinerilor de a practica activități 
ecologice;
 3. Crearea unui exemplu de bună practică prin implicarea 
grupului țintă în activitățile proiectului
 Grupul țintă vizează un număr de 30 voluntari care vor 
participa la activitățile desfășurate în cadrul proiectului și voluntari 
atraşi în timpul desfăşurării activităţilor.
 Beneficiarii acestui proiect fiind cetăţenii Municipiului 
Râmnicu Sărat.
 Din echipa de proiect fac parte următoarele persoane: 
Negoiță Victoria, Perianu Fănel, Popescu Cătălina, Curea Laura, 
Mușat Ștefan, Ene Mădălina

  În această vară prin programul de voluntariat desfășurat în 
orașul meu natal, Râmnicu Sărat, am plecat în Bulgaria, în orașul 
Smyadovo, care face parte din regiunea turistică Shumen, într-un 
schimb multicultural de tineri care promovează tradițiile țărilor 
promotoare. Proiectul la care am participat are următoarele 
caracteristici:
 - "By traditions and variety - for better and united Europe!", 
proiect de tineret implementat în cadrul acțiunii cheie: KA1, 
schimb de tineri, finanțat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus Plus; 
 - Locul de desfășurare: Smyadovo, Bulgaria;
 - Perioada: 05 – 16 Iulie 2015;
 - Promotori: România, Bulgaria, Italia și Turcia;
 - Tema: Promovarea tradiţiilor, culturii, teatrului si a artei;
 - Echipa română a fost formată din 9 persoane: 8 tineri și 1 
lider de grup;
 În acest loc am desfășurat activități timp de 10 zile prin 
care am descoperit lucruri în comun cu vecinii noștri bulgari, dar și 
cu alte două țări precum Italia și Turcia. Am vizitat monumente 
istorice din această regiune precum prima și a doua capitală a 
Bulgariei, Pliska și Preslav. Dar ceea ce m-a încântat din punct de 
vedere istoric și arhitectural a fost “Monumentul a 1300 de ani de 
Bulgaria”, cunoscut și sub numele de” Fondatorii Monumentul de 
Stat Bulgar”, acesta este un monument construit pe un platou 
deasupra orașului Shumen, Bulgaria. A fost construit în 1981 pentru 
a comemora 1300 de ani de la Primul Imperiu Bulgar. Monumentul 
este construit din beton într-un stil cubist și a fost proiectat de 
sculptorii bulgari Krum Damyanov și Ivan Slavov. Aici se poate 
ajunge atât pe niște scări, dar și pe o șosea, se află la 450 de metri 
deasupra mării și poate fi observat de la o distanță de 30 km.
 Am rămas plăcut surprinsă să observ că și la ei încă se mai 
păstrează tradițiile, iar dansul și cântecele din folclor „sunt la ele 
acasă”. Cum noi în București avem „Muzeul Satului”, așa au ei 
într-un orăşel așa de mic, Smyadovo, lucruri frumoase din moși, 
strămoşi. În această regiune sunt bine dezvoltate podgoriile și cum 
noi avem „țuica” ei au „Rachi”.
 În timpul liber am vizitat și orașul Shumen, dar am și 
comunicat cu ceilalți tineri prezenți în proiect, în final devenind 
prieteni. Continuăm să vorbim din când în când pe rețelele de 
socializare. 
 A fost o experiență unică și poate cine știe ne vom mai 
întâlni! Țin să mulțumesc, în mod special doamnei Jovka 
Zhecheva, pentru primirea și interesul de care a dat dovadă pe toată 
șederea noastră. 

    Larisa Lăzăroiu

 În perioada 6-9 august 2015, dansatori din 13 țări vor participa la cea 
de-a doua ediție a "Festivalului Internaţional de dansuri folclorice". 
"Festivalul Internațional de Dansuri Folclorice" este organizat de Centrul de 
Cultură și Artă Buzău și îl va avea în juriu pe cunoscutul coregraf Marin 
Barbu (Nea Marin), președintele Consiliului Internațional de Organizare a 
Festivalurilor Folclorice (CIOFF). În zilele de 7 si 8 august 2015 la Râmnicu 
Sărat, prin colaborarea Centrului Cultural Florica Cristoforeanu cu Centrul 
de Cultură și Artă Buzău, se va desfășura "Festivalul de Dansuri 
Tradiționale".
 Festivalul va coincide, anul acesta, cu Târgul Național al Meșterilor 
Populari. Buzoienii vor putea învăţa dansuri tradiţionale de la dansatorii din 
ţările participante. Sute de dansatori de pe cinci continente vor defila pe 
străzile Buzăului și Râmnicului Sărat antrenând la dans inclusiv spectatorii 
care vor dori să ia parte la mici cursuri.
 Această a doua ediție a festivalului va reuni 13 țări de pe aproape 
toate continentele: Algeria, Mexic, Sri Lanka, Thailanda, plus Albania, 
Cipru, Croația, Germania, Grecia, Polonia, Rusia, Turcia și Ansamblul 
„Plaiurile Mioriței “Buzău care reprezintă România.
 Potrivit organizatorilor, programul va începe, cu o vizită la Consiliul 
Județean, făcută de șefii fiecărui grup de dansatori, îmbrăcați în costume 
populare, la ora 13,00, delegația va merge la Primărie, iar la ora 17,00 va 
avea loc parada oficială pe traseul Platoul Dacia – Bulevardul Nicolae 
Bălcescu – Parcul Crâng. La ora 18,00, în Parcul Crâng va avea loc 
festivitatea de deschidere a festivalului, cu intonarea imnului de stat. Apoi 
fiecare ansamblu va prezenta un program de dans de 15-20 de minute. În 
data de 7 august 2015 vor avea loc în premieră, de la ora 11,00, ateliere de 
lucru, în cadrul cărora câte două-trei perechi de dansatori din fiecare țară vor 
învăța publicul buzoian dansuri specifice tradiției lor. Grupurile vor fi 
împărțite în felul următor: pe Platoul Dacia – Mexic, Turcia și Algeria, 
Parcul Crâng – Thailanda, Grecia, Rusia, în Parcul Tineretului – Sri Lanca, 
Cipru, Polonia, și în Piața Dorobanți – Germania, Croația și Albania. Apoi, 
programul va continua și în afara municipiului. La Rm. Sărat vor merge 
ansamblurile din Mexic, Germania, Sri Lanka, Cipru, Croația, Grecia, care, 
la ora 17,30 vor organiza parada oficială, urmată de un program artistic de 30 
de minute.

COMUNICAT DE PRESĂ

 Acest proiect este finanțat, in proporţie 
de 50% de Consiliul Local Municipal Râmnicu 
Sărat, în baza Legii 350/2005.

Preşedinte ASCE-PP
Fănel Perianu

 În data de 8 august 2015 va fi 
respectat același program, doar că la Rm. 
Sărat vor merge celelalte ansambluri. În 
parcul Crâng vor evolua: Ansamblul 
„Ciobănașul “de la Gura Teghi, 
Ansamblul „Flori de Bărăgan “de la 
Glodeanu Siliștea și Ansamblul „Floare 
de Câmpie “de la Florica. Apoi, de la ora 
18,00, vor evolua ansamblurile 
participante la festival.
 Duminică, 9 august 2015 la ora 
11,00, pe Platoul Dacia, vor avea loc 
ateliere de lucru din partea trupelor de 
dans, evoluții și premierea.

f o r  b e t t e r  a n d  u n i t e d  E u r o p e

t�adiții și obiceiuri în Balcani
Cultură Balcanică
By tradition and variety
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 Într-o dimineaţă fierbinte de iulie am plecat, 
însoţit de bunul prieten şi coleg Foarfecă Guniţă, 
într-o călătorie interesantă şi fructuoasă. Ţinta 
noastră era Doncaster, locul în care avea să se 
desfăşoare un proiect de suflet. Proiectul, în cadrul 
Programului Erasmus+  a avut ca obiectiv specific 
promovarea educației non-formale (în special  arta 
spectacolului), la persoanele cu dizabilități. Ca 
parte a acestui proiect, organizatorii au solicitat 
participanților să facă videoclipuri care au persoane 
cu dizabilități ca protagoniști. Cele mai votate trei 
videoclipuri au fost prezentate în timpul S Factor – 
competiţie destinată persoanelor cu nevoi speciale, 
organizată anual de asociația Momentum la Magna 
Center.  În acest an spectacolul, în al 10-lea an de 
punere în aplicare a proiectului, a beneficiat de 
prezența participanților la activitățile  ambelor 
proiecte aflate în derulare: "Parteneri pentru 
incluziune" și "S Factor".
 Țările europene participante la proiect au 
fost Regatul Unit, Austria, Finlanda, Grecia, Italia, 
Slovenia și România.  La sfârșit, câștigătorul 
concursului video a fost Grecia. Proiectul    s-a 
născut din dorița de a oferi o oportunitate pentru 
tinerii cu dizabilități să se implice, arătând lumii că 
ei sunt capabili să gestioneze lucruri serioase  și a  
fost înființat un mare eveniment, cum este "S Factor 
Show". Mulți copii cu dizabilități au fost implicați 
în mai multe discipline diferite: cântec, dans, 
actorie și diverse interpretări muzicale. Ei au numit 
trei juraţi, cu sarcina de a judeca performanțele și 
mai ales să încurajeze aceste talente pentru a obține 
performanțe. Când a fost întrebat "Ce părere ai 
despre faptul ca ești unul dintre participanții la 
spectacol?" Un băiat a răspuns: "Este ca și cum aș fi 
Beyoncé".
 Participarea la acest eveniment a dat 
asociaţiei noastre posibilitatea de a întâlni oameni 
foarte speciali, implicați în punerea în aplicare a 
activităților de zi cu zi care vizează protecția 
drepturilor persoanelor cu handicap. Este minunat 
să întâlnești oameni care se implică cu pasiune și 
dăruire pentru protecția celor mai puțin norocoși.
 Prin acest proiect, "Momentum World"a 
fost creată ocazia potrivită pentru a medita cu 
privire la situația reală în care se află  zilnic  
persoanele cu nevoi speciale din diferite țări,  și  a 
îmbunătățit gradul de conștientizare a problemelor 
delicate  și de prea multe ori uitate.

Partners
for inclusion

Doncaster, UK,
4-11 iulie 2015

 A fost o experiență minunată, plină de 
semnificație, care a lăsat o impresie importantă în 
inimile tuturor participanților.
The project had the specific objective of promoting 
non-formal education (particularly the performing 
arts) in people with disabilities. As part of this 
project, the organizers have asked participants to 
make videos that have disabled people as 
protagonists. Rated three videos were presented 
during S Factor - competition for people with 
special needs, organized annually by the 
association Momentum Magna Center. This year 
the show in the 10th year of implementation, has 
benefited from the activities of participants in 
Partners inclusion projects and S Factor.

 European countries participating in the 
project were the United Kingdom, Austria, Finland, 
Greece, Italy and Slovenia and Romania. In the end, 
the winner was Greece video. The project was born 
from the desire to provide an opportunity for young 
people with disabilities to get involved, showing 
the world that they are able to manage serious 
things and was set up a great event, such as S Factor 
Show. Many disabled children were involved in 
several different disciplines: singing, dancing, 
acting and musical interpretations. They called 
three jurors, with the task of judging the 
performances and especially encourage those 
talents to good performance. When asked "What do 
you think about that you're one of the participants in 
the show?" A boy answered: "It would be like 
Beyoncé".
 Participation in this event has given our 
association the opportunity to meet some very 
special people involved in the implementation of 
daily activities aimed at protecting the rights of 
persons with disabilities. It's great to meet people 
who engage with passion and dedication to the 

protection of the less fortunate. This project created 
World Momentum appropriate occasion to reflect 
on the real situation in which every day is people 
with special needs in different countries, and 
improved awareness of the issues, delicate and too 
often forgotten. It was a wonderful experience full 
of meaning, which left a significant impression in 
the hearts of all participants.
 Momentum World runs international 
personal development and leadership programmes 
for young people aged 14-25, plus a range of other 
training and consultancy services across the 
education sector. Momentum is a founding partner 
of the 2020 Education initiative.

 They hope young people who take part in 
Momentum’s programmes will come away seeing 
the world differently. Their aim is to pass on new 
skills, discover hidden talents, and give participants 
unique experiences so they have a story to tell at 
interviews. But most importantly they hope to 
inspire young people so they have the curiosity and 
motivation to shape the future.

Andrei Ștefan Costache
participant
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 Formalitățile existente în sistemul românesc de 
învățământ, stilul de predare formală, învechirea ideilor 
și a tehnicilor de comunicare și relaționare dintre elev și 
profesor reprezintă astăzi o barieră ce se transformă din 
ce în ce mai mult într-un conflict al generațiilor, elevii 
nu se mai simt reprezentați în mediul școlar, culeg cu 
greu informațiile, motivarea învățării formale nefiind 
suficientă, din această cauză în ultima perioadă se 
înregistrează o accentuată implicare a elevilor în 
eficientizarea actului educațional, în ajutorul includerii 
acestora stând proiectele de voluntariat care au ca 
obiectiv transformarea elevilor în adevărați factori de 
interes și decizie în mediul în care îl reprezintă. Așa se 
întâmplă ca nevoia elevilor de învăţare tinde să migreze 
din ce în mai mult către metodele și mijloacele 
educației non-formale. De aici motivația implementării 
proiectului "Investim în Tine (ri), formează-te pentru 
viitorul tău", ca o continuare a trendului și viziunilor 
integratoare și de dezvoltare ale tinerilor din instituțiile 
de învățământ din Municipiul Râmnicu-Sărat și 
localitățile învecinate, viziuni la care, din ce în ce mai 
mulți profesori tind să adere.
 Proiectul "Investim în Tine (ri), formează-te 
pentru viitorul tău" este un proiect cu două activități 
principale: curs de formare a tinerilor pe metode și 
instrumente de educație non-formală și caravana 
organizată la ProVobis Cluj - ambele pentru dezvoltarea 
de bune practici între voluntari. Activitățile s-au 
desfășurat în luna iulie 2015 raportându-se la un grup 
ținta de 30 de tineri din jud. Buzău, în echilibru de gen 
fete si băieţi, cu vârste cuprinse între 14-35 ani, toți cu 
o puternică motivaţie de a se dezvolta la nivel personal 
și profesional, prin implementarea de metode 
non-formale.
 Tinerii care au fost beneficiarii cursului de 
formare de leadership și metode de educație 
non-formală desfășurat la Poiana Pinului au înțeles că 
implicarea este singura modalitate ce duce la schimbare 
și dezvoltare, atât personală, cât și a comunității în care 
trăiesc. Prin aceste activități planificate tinerii au șansa 
de a deveni oameni competenți și pot beneficia de o 
implicare sustenabilă în perioada următoare.
Radu Gina

Investim
riîn Tine

formeazã-te pentru v i i torul  tãu

 Propuneri  de act iv itãt i  pe t impul  vacantei  de varã
 Prin activitățile de voluntariat tinerii își pot dezvolta o 
serie de capacități și abilități socio-profesionale menite să-i 
pregătească pentru comunitate. Este și cazul activităților 
dezvoltate în cadrul proiectul” Investim în Tine (ri) formează-te 
pentru viitorul tău”, finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Buzău.
 Prin acest proiect FORTES și-a propus printre altele și 
dezvoltarea abilităților practice de a lucra cu metode ale educației 
non-formale a 30 de tineri participanți în proiect, în Râmnicu-Sărat 
și Tabăra Poiana Pinului în cadrul activităților cursului de formare 
din luna iulie 2015. Și pentru că voluntariatul și non-formalul 
înseamnă și dezvoltarea spiritului de iniţiativă, a implicării și 
participării active în cadrul cursului de la Poiana Pinului au fost 
propuse o serie de activități pentru perioada vacanței la care sunt 
invitați toți tinerii dornici de implicare. Implicarea în noi proiecte, 
reprezintă un factor de viitor de un impact aparte, reprezintă 
unitate în gândire și în manifestare, fiind un deziderat pentru ca 
tinerii să creadă din ce în ce mai mult în ei. 
 Dintre activitățile propuse de tinerii voluntari 
menționăm: 
 - organizarea unui treasure hunt cu taskuri din orizontul 
cunoașterii culturale locale (geografie, istorie, port, tradiții și 
obceiuri locale, meserii tradiționale); 
 - interviuri publice realizate între tineri și reprezentanții 
administrației publice locale;
 - activități sportive diverse;
 - flashmob cu tematică leader și leaership, conștiință 
civică;
 - seri tematice la Centrul de Tineret (dans, karaoke, film), 
 - weekend-uri de cinema, proiecții de filme în aer liber;
 - seri de muzică folk. 
 Pe lângă activitățile recreativ-educative au fost propuse și 
o serie de activități ce promovează educația non-formală 
(bibliotecă vie, teatru, teatru forum, cafenea publică etc). 
 Datorită acestor activități non-formale tinerii participanți 
ajung să își depăşească timiditatea, mai ales când vorbim de 
adolescenți sau tineri care nu prea sunt dornici să-şi exprime 
punctul de vedere de frica reacțiilor celorlalţi. Din punct de vedere 
profesional, voluntariatul te ajută să închegi niște relații, să cunoști 
oameni cu care vei colabora și în alte domenii, persoane din 
diferite colțuri ale țării sau lumii care îţi vor deveni prieteni și care 
te vor sprijini atunci când vei avea nevoie. Îndrăznim să spunem că 
voluntariatul te ajută să-ți găsești un loc de muncă. Nu e totuna 
când te duci la un angajator cu o listă de lucruri pe care le-ai făcut 
în facultate alături de niște rezultate academice foarte bune sau 
când mergi doar cu mediile și cunoștințele teoretice.
 Voluntariatul ar trebui să fie mai mereu complementar 
studiilor pe care le urmezi, căci una fară cealaltă nu prea fac casă 
bună, dar împreună reprezintă o echipă imbatabilă pe piața muncii. 
Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi 
competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, 
încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul 
te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte 
ale lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, 
aparent, nu ai nicio legătură directă cu ele. Fenomenul numit 
voluntariat a devenit din ce in ce mai vizibil în ultimii ani, ajunge 
să fie unul dintre motoarele care animă tinerii să se implice în 
societate și să devină mai responsabili și mai activi.

Elena Denisa Mateevici

Investimri
în Tine

Investimri
în Tine
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Bună!
 Aceasta este ultima lună aici în Râmnicu 
Sărat, și am vrut să scrie articul în limba româna, 
pentru că am învăzat puzin în șase luni. Nu e ușor 
pentru mine, pentru că fiecare zi vorbesc puzin 
româna, dar nici o dată am scris ceva, prin urmare  
iartazi-me erori!
 Asta lună a fost mult diferit de ceilalte, pentru 
că școala a fost închisă, și prime două septamane am 
fost singură la hotel. Dar a fost o lună plin de 
activitate! Am mers la grădinița de vară la “Lumea 
copilerie” și la “Horizont”, și după am fost la Poiana 
Pinului cu voluntari locali pentru proiect.
La Poiana a fost foarte frumoasa, am întelnit mulți 
elevi și tineri acolo, și am vorbit numai româna cu ei. 
A fost o curs intensiv pentru mine! Și după două zile 
am mers la aeroport la București, pentru că două noi 
băieți din Turcia au venit la noi pentru EVS.
 Când m-am întors la Râmnicu, am început la 
școală de vară la Școala 3 cu ei (Berna și Tahsin), și 
după duminică am fost încă odată la București, pentru 
că o prietenă mea din Italia și Umran au venit la 
România pentru APV din Be On Time. La fel zi și 
mai încă doi băieți din Turcia au venit pentru EVS 
(Gamze și Murat). A fost o septămana foarte 
frumoasă cu APV, am întelnit multe persoane și 
mi-am petrecut timp cu prietena mea că nu mai am 
văzut de șase luni, și cu Umran. 
 Asta septămână sunt înca odată singură la 
hotel, pentru că băieții din Turcia au plecat la Sinaia 
pentru On Arrival Training. Dar acum aici a început 
proiectul RISE și după prânz am întelnit băieți care 
au fost la training course și o fată ca a fost cu mine și 
Umran la Sarajevo. Și mai mulți tineri!
 Septămâna vituare voi merge o escursia cu 
vouluntari locali în multe orașe din România (Cluj, 
Râmnicu Vâlcea, Sighișoara,…), și pe trei August voi 
pleca la Italia pentru trei zile, dar mă întorc aici pe 
șapte cu partecipanți din proiectul Be On Time! Va fi 
super!
PA 

Giorgia Scaglia – voluntar EVS în proiectul LIVE, 
finanțat de Uniunea Europeană prin Erasmus+

 Atitudine, Brainstorming, Colaborare, Dedicație, Eficiență, 
Facilitate, Gestiune, Hobby, Interacțiune, Knowledge, 
LEADERSHIP... Acest abecedar infinit al formării continue și-a 
regăsit geneza în cadrul cursului de instruire de educație nonformală 
și leadership” Investim în tine (ri), formează-te pentru viitorul tău”, 
organizat de Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret și Sport 
F.O.R.T.E.S în perioada 27 iunie – 02 iulie 2015.
 Ca membru al Asociației Obștești ATENEU din orașul 
Edineț, am avut deosebita plăcere să mă implic într-o nouă 
colaborare fructuoasă a celor două orășele înfrățite: Edineț, 
Republica Moldova și Rîmnicu Sărat, România. 
 Apreciez networking-ul stabilit între aceste două comunități, 
fiindcă colaborarea lor: presupune conexiunea tinerilor și totodată 
schimbul intercultural, promovează voluntariatul și înaripează 
implicarea civică a tinerilor, dezvoltă personal și profesional 
voluntarii etc. Personal, am beneficiat de avantajele sus numite, ele 
inspirându-mă și motivându-mă să le pun în practică. De exemplu, în 
cadrul cursului am constatat că spiritul de echipă a fiecărui membru 
este foarte important, dar și mai important este componența echipei, 
scopul și viziunile care le împărtășesc membrii acesteia.
 Totodată, arta de a fi lider este indispensabilă într-o echipă de 
succes, iar aceste abilități de leadership se clădesc din talent, muncă, 
experiență, implicare, aptitudini etc. Sunt super, super tare, 
mulțumită de această atmosferă prietenoasă stabilită între sus 
numitele orășele și omuleții activi din ele. Sunt mândră de asemeni 
colaboratori, întrucât” Adevăratele esențe nu se uită”.

Cornelia Spătaru
Edineț, Moldova
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Leadership
un concept al implicării active!

Șase luni
în mijlocul

oamenilor frumoși
de la Râmnicul 

Erasmus+
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 Întors acasă, în mica sa comunitate siciliană, 
Francesco, unul din cei mai activi voluntari EVS din 
cadrul proiectului Learn to get Involved, Volunteer 
in Europe, finanțat de Uniunea Europeană prin 
programul Erasmus+, a demonstrat că stagiul de 6 
luni petrecut în Râmnicu Sărat a lăsat o amprentă 
puternică în ceea ce privește procesul său de învățare 
personală și socio-profesională. Altfel spus, tânărul 
Franci (Cicio) a plecat din România cu gândul și 
voința de a aplica tot ceea ce a învățat, în propria s-a 
comunitate. 
 Prima inițiativă a fost de a se prezenta în fața 
administrației publice antilliene, în fața primarului, 
cu propuneri concrete de implicare a tinerilor în 

SIX MONTH IN
RAMNICU SARAT

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

interesting for me looking at all this new 
people, and try to study them, seeing 
them arrive in this new place, starting to 
get to know us and the romanian guys, 
and waiting together till night the arrival 
of the other participants. 
As I said, this was the crazy month, and 
also the sad one in its ending part, 
because Selim and Semih were coming 
back to Turkey just after the last project, 
and after less than one month also 
Umran and Francesco. I was the one 
who spent less time with them, but it 
was not easy for me, because I found 
some really good people in my project, 
we lived together twentyfour hours per 
day, and especially in the first time was 
difficult for me to adapt to their absence.
After everyone left, everything changed 
in my EVS life. In one week the school 
closed, and I started to go just in the 
kindergardens for the summer course. 
Moreover I was alone in the hostel, and 
if were not thank’ s to Sabatino, that at 

least in the evening was there, probably I 
would got mad. Even if this month was not the 
greatest, it passed fast, and then the new 
turkish people arrived for a new short EVS.
I was in a local training course in Poiana 
Pinului when they arrived in Romania, so me 
and a Romanian guy went to the airport to take 
them, and go together to this place, and pass 
there the last night of the training, before 
coming back to Ramnicu. The first impression 
was good regarding the girl (Berna), 
but about the guy (Tahsin) I 

was a little bit 
w o r r i e d , 
because he 
didn’t speak 
english at all. 
And also now. 
But since when 
we came back to 

Ramnicu and we started to live together, I 
discovered that even if we cannot have a 
discussion, we under stand each other about 
every important thing, and he’s also a very 
funny guy. The first night that we went out all 
together, we came back at two and a half in the 
hostel, and till five o’clock he was trying to 
teach me the turkish, pointing me things, and 
telling me which was the name in his language, 
I cannot forget these two hours and a half!
After two weeks other two new turkish 
participants came (Murat and Gamze), and I 
went again to the airport, because also Umran 
and one italian friend of mine were coming for 
one APV. This was another amazing week, I 
devided my time in my hostel, and that one 
where the APV people lived. It was a week 
really full of things to do, and new people, and 
I was very happy because I could spend againg 
some time with Umran, and this friend of mine. 
Now they went back, and I’m again alone in the 
hotel, bacause the new turkish team is in Sinaia 
for the On Arrival Traning.

Giorgia Scaglia
EVS Volunteer in LIVE

LIVE – un proiect de impact
Diseminare – Multiplicare – Transferabilitate – Follow-up

Antillo, Sicilia, Italia

proiecte și inițiative menite să contribuie la 
dezvoltarea personală a acestora, menite să 
contribuie la promovarea orășelului Antillo în 
Europa, menite să crească gradul de implicare la 
viața civică și la proiecte europene de tineret, 
Erasmus+. 
 Din multitudinea de inițiative locale pe care 
Francesco le-a demarat imediat ce s-a întors în Italia, 
enumerăm:
 - A inițiat procedura de înființare a unei 
structuri ONG de tineret în Antillo, filială a ATCE 
Speranța Râmniceană, cu denumirea de” ATCE 
Italy” și a purces la contactarea de viitori parteneri 
europeni cu care să aplice în cadrul programului 
Erasmus+ începând cu termenul februarie 2016;

 - A implementat un program de pregătire prin traininguri a tinerilor 
din comunitatea locală în vederea formării acestora pentru a putea coordona 
și implementa proiecte europene de tineret (cursuri de metode și instrumente 
de educație nonformală dobândite în cadrul stagiului EVS);
 - A inițiat și propus administrației locale siciliene un plan concret de 
măsuri pe 2 ani, menit să ducă la creșterea vizibilității educației nonformale 
în Antillo;
 - A inițiat și coordonat două proiecte locale cu un management 
riguros, bazat pe procedurile și expertiza deprinsă din rândul echipei ATCE 
Speranța Râmniceană în cele 6 luni de stagiu;
 - A demarat un amplu proces de diseminare și multiplicare a 
rezultatelor proiectului LIVE la nivel local, în școlile și grădinițele din Antilo, 
dar și în mediul online pe facebook și offline în revista locală de tineret 
Antillo notizie.
 Îi urăm mult succes în activitate și să ne revedem curând!

Volodea Mateevici
președinte ATCE Speranța Râmniceană
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 “BE ON TIME” este un proiect Erasmus plus, finanțat de Uniunea Europeană, 
adresat tinerilor și lucătorilor de tineret și are ca tematică principală “înțelegerea timpului 
și importanța acestuia în cadrul acțiunilor/proiectelor de tineret și voluntariat” în 
contextul dezvoltării personale și a mobilităților în spațiul Uniunii Europene, iar ca temă 
secundară, pentru schimbul de tineri, ”participarea și cetățenia activă”.
 În perioada 16 – 19 iulie 2015, la Râmnicu Sărat, România a avut loc VPA-ul 
întâlnirea promotorilor pentru planificarea celei de a doua activități a proiectului – 
schimbul de tineri. Cele 6 asociații de tineret au trimis câte 2 reprezentanți pentru a 
discuta despre activitățile ce vor avea loc în schimbul de tineri din perioada 7 – 17 august 
2015, susținut la Râmnicu Sărat, România.
 În cadrul discuțiilor de planificare s-a precizat faptul că proiectul are trei topice. 
Primele două, și anume “time-management” și “instrumente de planificare pentru 
eficientizarea muncii lucrătorilor de tineret și a organizațiilor”, au fos topicele 
training-ului, iar ultimul “cetățenia activă”, este topicul schimbului de tineri. S-a mai 
precizat și faptul că există o conexiune între aceste topice și anume, în cadrul activităților 
schimbulu de tineri se va urmări utilizarea instrumentarului de planificare și a lucrului 
sub dedline, specifice activității 1 – curs de formare.
 În cele două zile de activități, discuțiile specifice planificării schimbului au fost 
structurate pe două etape: dimineața s-a discutat despre aspectele logistice și practice, de 
acomodare, masă, transport, viză, sală de activități, aspecte financiare, ca mai apoi în 
sesiunile de după-amiază să se discute efectiv pe marginea agendei de activități: ce 
responsabilități revin fiecărui promotor în pregătirrea activităților, a serilor interculturale 
și asupra fixării unui proces de învățar menit să maximizeze fixarea de către tineri a 
competențelor youthpass. Coordonatorul proiectului Marius Neculae a evidențiat în 
discuția finală ce documente financiare trebuiesc predate de către fiecare 
participant/organizație, în vederea decontării transportului și a costurilor de pregătire a 
activităților și a serilor interculturale.
 Cu ocazia acestei vizite tinerii au avut prilejul de a vizita câteva monumente și 
instituții ale orașului, cum ar fi Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, Muzeul Municipal 
și Complexul Brâncovenesc, Penitenciarul din perioada comunistă. Tinerii s-au 
acomodat destul de repede, s-au cunoscut și au început să socializeze, au dezvoltat 
discuții despre activitățile și topicele acestui proiect.
 Toți au acumulat experiențe noi pe care vor trebui să le împărtășească cu 
grupurile de tineri ce vor sosi în schimbul de tineri pe data de 6 august.

Jercan Adrian - participant
Get involved, be a volunteer!

VPA în cadrul proiectului “BE ON TIME”
finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

 Când vorbim despre diseminarea activității cu 
nr.1în cazul proiectului "Be On Time" vorbim despre o 
implicare activă din partea tuturor promotorilor ce au avut 
sarcini precise pentru o bună maximizare a rezultatelor 
proiectului. Centralizarea datelor a fost realizată de 
ATCE-SR. Asociația râmniceană are o bună capacitate 
operațională și de management, funcționează în baza unei 
structuri bine definite, fiecare membru având sarcini 
precise. Avem un compartiment specific, Compartimentul 
de comunicare – protocoale și parteneriate, persoana 
responsabilă comunicând atât cu promotorii și 
participanții, cât și cu administrația locală. Colaborările 
cu administrația, partenerii locali, presa, aduc un plus 
activităților prin asigurarea de suport logistic. În cadrul 
proiectului "Be On Time", fiecare promotor a avut 
obligaţia, asumată prin agrement's-form, să realizeze cel 
puţin o activitate locală pe lună şi să transmită fotografii şi 
un raport de activitate.
 Diseminarea a constat în organizarea şi 
implementarea de activităţi locale în concordanţă cu tema 
proiectului, activităţi ce au implicat un număr cât mai 
mare de tineri, voluntari ai asociaţiilor promotoare. 
 Activităţile de diseminare din prima etapă sunt 
centrate în special pe aplicabilitatea rezultatelor obţinute 
de către lucrătorii de tineret în cadrul cursului de formare, 
dar au fost organizate și campanii stradale, au fost scrise 
articole postate ulterior pe grupul de facebook, site-uri şi 
în revista "Micul Jurnalist". Acțiunile de stradă din cadrul 
diseminării, activitățile locale de pilotarea a experienței 
acumulate la curs au avut un impact mare asupra a cel 
puțin 500 de cetățeni din țările promotoare. Bineînţeles că 
în cadrul activităților de masă s-a avut în vedere și 
realizarea de prezentări ale activităţilor cursului, 
prezentarea de materiale rezultate în urma implementării 
(video-tools-urile prezentate în fața a 400 de elevi în sala 
Centrului Cultural și o broşură cu instrumente 
non-formale de time-management şi 
planificare/eficientizare, precum și DVD-uri cu filmuleţul 
cursului).
 Toate acțiunile de diseminare și multiplicare au 
avut un puternic impact în comunitate, cetățenii luând 
contact în acest mod cu tematica proiectului, fapt ce a dus 
la conștientizarea diversității culturale, la necesitatea 
planificării timpului printr-un management riguros, 
aceștia primind informaţii asupra scopului și obiectivelor 
proiectului, asupra obiectivelor și priorităților urmărite de 
comunitatea europeană la nivelul tinerilor prin programul 
Erasmus+.

Diseminare
BOT
Marius Neculae
manager de proiect



 Sub semnul deja consacrat al dimineților de poezie, 
întâlnirea de duminică a fost un nou prilej de descoperire a 
frumosului din noi.
 Evenimentul literar s-a derulat într-un mod pe cât de 
coerent, pe atât de incitant, tinerii participanți aflând mai 
întâi câte ceva despre poezia lui Ion Beldeanu, poet 
şaptezecist. Cercetând lumea printr-o „vizetă de plumb”, 
poezia lui Ion Beldeanu permite o identificare a obsesiei 
"Bacovia" fără a folosi bacovianismul ca mască, spun criticii 
literari. Şi cum Bacovia este un punct de reper foarte util spre 
analiză și descoperirea unui alt stil poetic, prezentarea 
câtorva poezii aparținând poetului Ion Beldeanu a stârnit 
curiozitatea celor prezenți, încercând să se raporteze la 
acestea prin prisma cunoștințelor literare deja dobândite.
 Rubrica “Întâlnirea cu un poet râmnicean” a avut-o ca 
invitat special pe doamna Camelia Manuela Sava. Doamna 
profesoară ne-a prezentat un grupaj de poezii pe care le-a 
catalogat drept poeme suprarealiste, în sensul de transpunere 
dincolo de cotidian, spre construirea unei supraidentități 
spirituale proprie fiecărui om. Și pentru că dimineața noastră 
de poezie a coincis cu "Duminca Tomei" în calendarul 
creștin, doamna Camelia Sava a citit câteva poeme dedicate 
lui Toma A., un fost elev care nu se mai află printre noi.
 La rubrica “Debut”, l-am apreciat la justa valoare pe 
Ionuț Cristache, elev în clasa a XI-a, care ne-a prezentat 
proză scurtă. Încercând să analizeze modul în care oamenii 
din ziua de astăzi par să-și trăiască viața, punctând elemente 
precum “costumul de ieşit afară” sau “omul nu a evoluat 
pentru a fi singur”, Ionuț a insistat și pe bucuria pe care ți-o 
dă lucrul bine făcut. Bogăție de metafore, imagini și mai ales 
profunzime și acuitate în gândire. Felicitări, Ionuț! 
 Ultima parte a fost dedicată poetului Constantin 
Acosmei. Domnul Tăicuțu ne-a vorbit despre singurul volum 
de poezie a poetului mai sus menționat și anume, “Jucăria 
Mortului”. Încă de la început, auditorii au fost avertizați, că 
poezia lui C. Acosmei “place de prima dată sau o respingi de 
la primul text”, după cum spune criticul Adrian Alui 
Gheorghe. În poezia sa, grotescul este o fațetă a normalității. 
S-au citit câteva poezii, poezii gag sau poezii de un absurd 
schizoid. Publicul a putut descoperi, astfel, un mod interesant 
de a scrie poezie.
 Vă așteptăm cu drag!

Selegian Laurenţiu
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 Acțiunile de realizare a vizibilității activității cu 
nr. 2 din proiectul "Be On Time" și anume schimbul de 
tineri, urmăresc aceeași metodologie ca și în cazul 
activității nr. 1 (cursul de formare). Activitățile de 
vizibilitate au început printr-un comunicat și o 
conferinţă de presă de lansare a schimbului, realizarea 
unui grup și postarea unui banner online pe facebook, un 
roll-up ce a fost postat la vedere în Centrul de Tineret, 
dar și campanii periodice de distribuire de materiale 
(afișe, flyere, materiale promoționale etc), articole 
online și în Revista Micul Jurnalist, talk-show-uri TV.
 În cadrul schimbului de tineri a avut loc 
activitatea VPA în perioada 17 – 19 iulie 2015 la 
Râmnicu Sărat, activitate în care au fost implicați câte 
doi participanți din partea fiecărui promotor, un lider și 
unul din participanții la schimb. Aceștia au realizat o 
primă socializare dezvoltând discuții de parteneriat și 
planificare în domenii de referință pentru schimb: 
pregătirea activităților, sarcinile fiecărui promotor, 
sarcinile participanţilor, aspecte practice, logistice și 
financiare. Totodată s-au realizat și vizite în Rm. Sărat la 
Muzeu, Primărie, Centrul de tineret. "Be on Time" este 
un proiect complex, susținut de 6 organizații cu 
experiență internațională, dar cu nevoie de dezvoltare a 
staff-ului și adaptare la noile cerințe în ceea ce privește 
munca de tineret. Nevoia identificată de noi este aceea 
de eficientizare a muncii prin planificare și formare în 
time management a youth workers și a tinerilor cu vârste 
fragede, proiectul propus realizându-se prin două 
activităţi principale şi anume: training course şi schimb 
de tineri, în perioada dintre acestea lucrătorii de tineret 
pilotând în organizații procesul de învăţare, prin 
activități locale. 
 Tema proiectului, managementul timpului, a 
fost aleasă în urma analizei organizaționale a ATCE-SR, 
care a identificat deficiențe în această privință, în cazul 
tinerilor, precum și lipsa unei pregătiri specifice a 
coordonatorilor/lucrători de tineret. Cum partenerii 
ne-au semnalat aceleași probleme, am considerat că 
aceste deficiențe pot fi contracarate prin acest proiect. O 
altă temă majoră aleasă, coeziunea socială, face parte din 
Strategia 2020. Activitățile și metodele sunt corelate și 

adaptate temelor alese conform agendelor și provin din 
sfera non-formalului.
 Acțiunile de vizibilitate desfășurate pe tot 
parcursul lunii iulie au avut în prim plan schimbul de 
tineri ce se va implementa tot la Râmnicu Sărat în 
perioada 8-17 august 2015 cu un grup țintă de 36 de 
participanți din care 30 de tineri cu vârste cuprinse între 
14 și 17 ani și 6 lideri. Am ales această perioadă de 
implementare întrucât în perioada 14 – 16 august 2015 la 
Râmnicu Sărat au loc “Zilele orașului”, iar această 
sărbătoare va scoate foarte mulți cetățeni afară din casă, 
fiind un prilej bun de a implementa activități stradale cu 
o vizibilitate crescută a educației non-formale și un 
impact major. Această activitate vizează dezvoltarea 
competențelor de time management și eficientizare a 
lucrului de tineret la nivelul tinerilor participanți, 
dezvoltarea abilităților practice, înţelegerea 
interculturală și eliminarea prejudecăților, 
conștientizarea cetățeniei active și a coeziunii sociale în 
UE. 

Jercan Adrian - participant

VIZIBILITATE
BOT

Încă o dimineață de poezie la Fortes
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 Proiectul "RISE - Research and Inlcusion for Sustainable 
Employability “a venit atât în sprijinul creșterii capacității 
organizaționale, prin formarea de lucrători de tineret competenți 
ce utilizează instrumente non-formale, pentru îndrumarea tinerilor 
pe piața muncii, cât și în sprijinul tinerilor, pentru a-i ajuta să se 
adapteze cât mai uşor cerințelor multiple ale angajatorilor.
 Proiectul a avut o etapă de pregătire structurată în mai 
multe faze. În primul rând a existat o etapă premergătoare 
trainingului când s-au achiziționat materialele logistice necesare 
activităților, au fost stabilite detaliile transportului, ale cazării, 
măsurile de protecție și siguranța, au fost selectați participanții la 
training, s-a făcut vizibilitate și promovare proiectului și 
programului Erasmus.
 În a doua etapă de pregătire, cea premergătoare schimbului 
de tineri accentul a fost pus pe pregătirea tinerilor selectaţi 
(deoarece multe din aspectele pregătitoare, în special cele logistice 
şi organizatorice, au fost stabilite încă din prima etapă). În baza 
procedurilor stabilite anterior tinerii participanți au trecut printr-un 
proces de pregătire amplu în care au avut sarcini și obiective de 
îndeplinit, menite să ducă la conștientizarea acumulării de 
competențe și la buna implementare a activităților propuse.   
 Activitățile de pregătire ale participanților au constat în 
următoarele:
 - După momentul selecţiei și al formării grupurilor 
naționale, participanții au beneficiat de un prim instructaj, o 
instruire specifică tematicii proiectului, prin prezentarea 
contextului, a scopului proiectului, obiectivelor smart și a celor de 
învăţare, ce rezultate sunt așteptate, activitățile propuse și 
metodele informale şi non-formale utilizate etc.; 
 - Au avut task-uri în ceea ce privește realizarea de 
prezentări, cercetări și informări în concordanță cu tematica 
proiectului și a activităților propuse;
 - Au participat activ la elaborarea regulamentului de ordine 
interioară privind măsurile de protecție și siguranță, prin 
brainstorming, asimilând în acest fel mult mai ușor măsurile 
propuse;
 - Li s-a asigurat suport tehnic și competent de către echipa 
de proiect și staff-ul promotorilor în realizarea materialelor, a 
sarcinilor, în utilizarea echipamentelor IT și asigurarea resurselor 
necesare implementării activităților;
 - Au pregătit activitățile de promovare a propriilor culturi 
ce urmau să aibă loc în cadrul serilor interculturale și anume: 
prezentarea organizației, prezentarea țării, a localității natale, 
jocuri și quiz-uri de evaluare a informaţiilor primite, tradiții, 
obiceiuri, port, muzică populară, dansuri și mâncare tradițională;
 Pregătirea participanților a fost asigurată atât de echipa de 
proiect, de staff-ul promotorilor, de echipa de organizare a 
activităților, cât și de liderii de grup ce vor însoți participanții în 
cadrul schimbului de tineri. 

Angela Mădălina FERARU
manager de proiect

 Proiectul RISE este implementat cu sprijin 
financiar din partea Uniunii Europene prin program-
ul Erasmus+, a fost aprobat la termenul 1 octombrie 
2014 și a fost gândit în privinţa dezvoltării 
abilităților de angajabilitate și a competențelor de 
antreprenoriat. Prima etapă a proiectului, trainingul, 
s-a desfășurat cu ajutorul unui număr de 21 de 
lucrători de tineret având vârsta de peste 18 ani. 
 În cadrul activităţii nr.2 - schimbul de tineri 
am derulat o amplă campanie de vizibilitate şi 
promovare a proiectului RISE și a programului 
Erasmus. Alături de membri echipei am mers pe 
străzile orașului și le împărtăşeam tinerilor detalii 
despre tema proiectului prin distribuirea de flyere și 
afișe ce promovau proiectul RISE, dar și împărtăşind 
tinerilor din experiența noastră acumulată în volun-
tariat până la momentul actual, îndemnându-i și pe 
aceștia să se implice în activitățile de voluntariat 
pentru a avea o societate mai bună.
Conform așteptărilor noastre, tinerii chiar erau 
captivați în momentul în care le vorbeam despre 
voluntariat și despre proiectele susținute în comuni-
tatea râmniceană de asociația noastră.
 Este plăcut să vorbeşti cu alți tineri despre 
asemenea lucruri. Chiar dacă în prima fază am crezut 

 Activitățile de diseminare de după prima activitate a proiectului RISE 
s-au concentrat pe transferabilitatea și aplicabilitatea metodelor dezvoltate în 
training de către lucrătorii de tineret. Astfel că, la nivelul fiecărei organizații 
partenere s-au organizat nenumărate activități adresate, în special voluntarilor 
din grupul vulnerabil de 16-24 de ani. În fiecare lună (perioada dintre activi-
tățile nr.1 și 2) au avut loc cursuri de dezvoltare a metodele aplicate în training, 
iar organizațiile partenere au trimis fotografii și rapoarte de activitate pentru a 
asigura unitatea diseminării și a-și asuma responsabilitatea în egală măsură ca 
și organizația coordonatoare. 
 Lucrătorii de tineret au prezentat voluntarilor diferite filmulețe din 
sesiunile de evaluare și din cadrul activităților workshop, prezentări interac-
tive susținute în training. Un accent deosebit a fost pus pe prezentarea metodei 
photovoice și aplicabilitatea ei în comunitate, deoarece s-a avut în vedere 
pregătirea tinerilor viitori participanţi pentru schimb ce vor trebui să prezinte 
situația angajabilității în fiecare dintre țările promotoare prin această perspec-
tivă a metodei. Toate aceste activități de diseminare a rezultatelor din urma 
trainingului au fost publicate pe blog-ul oficial al proiectului, pe grupul oficial 
al proiectului de pe Facebook, pe pagina oficială FORTES de pe Facebook. De 
asemenea și organizațiile partenere au asigurat diseminarea rezultatelor prin 
intermediul mijloacelor online: Facebook, blog-uri/site-uri ale asociațiilor, 
conferințe de presă sau participarea la emisiuni TV.
 Toate metodele şi mijloacele utilizate au avut ca scop promovarea 
rezultatelor şi crearea unui impact atât la nivel individual, cât şi la nivel macro 
de organizații și comunități locale ale promotorilor. Pe parcursul întregii etape 
de diseminare au fost și vor fi distribuite în continuare materiale de promova-
re, însoțite de comunicarea de către tineri a rezultatelor obținute în implemen-
tare: afişe, pliante, flyere, stikere fiind utilizate mijloacele online unde au fost 
încărcate articole despre rezultatele şi implicarea ţinerilor în proiect, toţi tinerii 
din comunitate având şansa de a-şi exprima părerile, opiniile şi concluziile de 
final.

Daniel Stroe

RISERISE
Diseminare

RISERISE
Pregatire

)

că erau multe materiale ce trebuiau distribuite, cu bunăvoință și lucrând în 
echipă a devenit ceva foarte ușor. 
 Argumentul meu pentru a convinge și alţi colegi să desfăşoare astfel 
de acțiuni ar fi faptul că ar putea schimba ceva. Fie că este vorba numai de o 
persoană, și asta contează. Dacă am fi măcar o parte implicați în astfel de 
acțiuni cred că mentalitatea societăţii s-ar schimba. Un tânăr poate să ajute, 
fară mult efort și ore pierdute. Și, nu în ultimul rând, o astfel de activitate îl 
poate schimba și pe el, învățând să fie mai deschis și să se bucure de ceea ce 
este și ce are.

David Alin Ionuț

Vizibilitate
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 RISE este un proiect multicultural, finanţat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus+, ce include un training şi un schimb de tineri, cu un parteneriat de 7 ţări ce 
manifestă probleme în sfera amabilităţii şi antreprenoriat-ului: Bulgaria, Bosnia şi 
Herţegovina, Macedonia, Malta, România, Spania şi Portugalia.
 Scopul proiectului este de a dezvolta competenţe şi abilităţi ale lucrătorilor de 
tineret şi ale tinerilor, precum competenţe digitale, de antreprenoriat, de comunicare şi 
dialog intercultural, prin utilizarea de metode şi instrumente non-formale variate, pentru a 
fi adaptabili pieţii muncii.
 Schimbul de tineri s-a derulat la Râmnicu Sărat în perioada 19 - 27 iulie 2015 
având activităţi ce provin din sfera nonformală, în continuitatea celor din training: 
ice-breakers, jocuri de cunoaştere şi team-building, workshop-uri pe diferite arii 
profesionale de creaţie (muzică, fotografie, handmade, gastronomie, competenţe IT), jocuri 
de rol, photovoice, prezentări interactive, discuţii libere, speed dating. Ue-funding-logo.
 În urma acestui proiect, tinerii şi lucrătorii de tineret vor dezvolta abilităţi şi 
competenţe de a lucra în echipă, în cadrul activităţilor de conflict management sau a celor 
de analiză a discriminării, stereotipurilor şi prejudecăţilor când vine vorba de a te angaja, şi 
implicit vor ajunge să aibă o atitudine tolerantă şi deschisă faţă de alte culturi, vor fi apţi de 
a-şi crea propriul plan de afaceri, de a crea scrisori de intenţie către angajatori, de a susţine 
cu succes un interviu pentru o slujbă, sau de a-şi prezenta ideile în faţa unui public larg. De 
asemenea, îşi vor îmbunătăţi competenţele 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 vor învăţa cum să folosească instrumentul CV 
Europass, vor dezvolta competenţe în diferite arii profesionale creative precum: 
gastronomie, handmade, muzică, fotografie sau IT, astfel devenind adaptabili mai multor 
profesii.

Manager de proiect -
Angela Mădălina Feraru

 Activitățile și metodele aplicate în schimbul de tineri RISE, 
finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, mobilități ale 
tinerilor și lucrătorilor de tineret, au provenit din sfera non-formalului, 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, competențe IT), jocuri de rol, 
photovoice, 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 
prejudecăților când vine vorba de a te angaja, și implicit ajung să aibă o 
atitudine tolerantă și deschisă față de alte culturi și 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-și prezenta ideile în fața unui 
public larg. De asemenea și-au îmbunătățit 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 învăţat cum să folosească instrumentul CV Europass, au 
dezvoltat competenţe în diferite arii profesionale creative precum: 
gastronomie, handmade, muzică, fotografie sau IT, astfel devenind 
adaptabili mai multor profesii. 
 Dincolo de implementarea efectivă, importantă este și diseminarea 
acestor rezultate și impactul lor asupra comunităților locale, în special în 
cadrul grupurilor vulnerabile. Prin luarea la cunoştinţă a acestor aspecte 
despre angajabilitate, piața muncii, spirit antreprenor, tinerii vor deveni 
capabili să se adapteze oricărui loc de muncă și vor înţelege importanța 
aplicării metodelor formale și non-formale în dezvoltarea competențelor. 
Mai mult decât atât, a fost făcută propunerea legii voluntariatului și în țările 
partenere acestui proiect, prin mobilizarea tinerilor din organizații și din 
comunitate de a strânge semnături pentru susținerea și aprobarea acesteia. În 
acest fel, tinerii au devenit mai motivați să se implice datorită acumulării de 
competențe oficial recunoscute ca experiență profesională, ajutătoare în 
procesul de obținere al unui loc de muncă.

Dania Aida Mahagna

 Cred că ar trebui să încep prin a spune că proiectul a fost, așa 
cum toți ne așteptam, un adevărat succes! Pentru asta trebuie să 
mulţumim înainte de toate președintelui nostru Mateevici Volodea, 
iar mai apoi Angelei, care au pus tot ce au avut mai bun pentru ca 
totul să meargă ca pe roate. 
 Astfel de proiecte, din punctul meu de vedere, nu sunt doar 
un mod de a-ți dezvolta aptitudinile într-un anumit domeniu, ci și o 
cale prin care îți poți deschide orizonturile către întreaga lume. A 
fost una dintre cele mai frumoase săptămâni din viața mea, 
deoarece, pe lângă oamenii noi cu care am legat relații strânse, am 
întâlnit și vechii prieteni din prima parte a proiectului cărora le-am 
simțit lipsa.
 Ei bine, totul a început într-o duminică seara când o parte din 
participanți au ajuns la Pensiunea Cristina, noul nostru cămin timp 
de o săptămână. Acomodarea nu a fost un impediment, mai ales că 
unii dintre noi ne cunoșteam deja. Însă oboseala își spunea cuvântul, 
așa că ne-am retras cu toții în cameră după cină, așteptând 
nerăbdători ziua următoare. La Centrul de Tineret am făcut 
energizere de cunoaștere și am început activitățile. Nu am 
întâmpinat probleme cu comunicarea în limba engleză, și asta ne-a 
facilitat totul. Serile interculturale au fost probabil cele mai 
relaxante momente, pentru că toți ne-am distrat și am împărtăşit 
totul legat de viețile noastre. 
 Ca în orice “familie” au fost și neînţelegeri, însă le-am 
rezolvat prin comunicare și ascultare, încercând să ne respectăm pe 
cât posibil unii pe ceilalți. Am văzut acest proiect ca fiind deosebit 
pentru că totul s-a desfășurat într-un mediu non-formal la puterea a 
doua. Nu au fost momente în care să spun că m-am plictisit sau că 
aș avea nevoie de o pauză. A fost o atmosferă mai mult decât plăcută 
și oameni frumoşi, atât la propriu cât și la figurat. 
 Unele dintre cele mai frumoase momente din acest proiect a 
fost Photovoice-ul în care a trebuit să ne grupăm și să ieșim pe teren 
pentru interviuri, energizerele, interviul, workshopul și, bineînţeles, 
activitățile în care am învățat efectiv cum să folosim instrumentele 
legate de accesul într-un loc de muncă: CV-ul, scrisoarea de intenție, 
interviul, planul de afaceri. Legat de ultima seară, nu îmi pot găsi 
cuvintele pentru a o descrie. Totul a fost perfect. Am stat până târziu 
la povești pe terasă din fața hotelului, am râs și ne-am adus aminte 
de copilărie, am visat la viitor, ne-am bucurat de prezent, am glumit 
pe seama altora și, cel mai important, am strâns încă un pumn de 
amintiri prețioase în desaga vieții. Cel mai greu moment a fost acela 
când ne-am despărțit la aeroport și ne-am luat rămas bun cu lacrimi 
în ochi, sperând că ne vom revedea într-o bună zi.
 Niciodată nu știi ce îți rezervă viața și unde îți poți găsi 
liniștea, iar acest proiect a fost pentru mine ca un nou drum către 
ceva ce mi-am dorit dintotdeauna: fericire, prietenie, învățare și de 
ce nu, iubire. Mi-aș dori ca toți tinerii din orașul nostru să aplice 
pentru astfel de proiecte, pentru că este imposibil să fie vreo urmă 
de regret. Iar dacă da, voi răspunde eu pentru tot!

Daria Drăgulescu
participant

 Acțiunile de realizare a vizibilității activității cu 
nr. 2 din proiectul "Be On Time" și anume schimbul de 
tineri, urmăresc aceeași metodologie ca și în cazul 
activității nr. 1 (cursul de formare). Activitățile de 
vizibilitate au început printr-un comunicat și o 
conferinţă de presă de lansare a schimbului, realizarea 
unui grup și postarea unui banner online pe facebook, un 
roll-up ce a fost postat la vedere în Centrul de Tineret, 
dar și campanii periodice de distribuire de materiale 
(afișe, flyere, materiale promoționale etc), articole 
online și în Revista Micul Jurnalist, talk-show-uri TV.
 În cadrul schimbului de tineri a avut loc 
activitatea VPA în perioada 17 – 19 iulie 2015 la 
Râmnicu Sărat, activitate în care au fost implicați câte 
doi participanți din partea fiecărui promotor, un lider și 
unul din participanții la schimb. Aceștia au realizat o 
primă socializare dezvoltând discuții de parteneriat și 
planificare în domenii de referință pentru schimb: 
pregătirea activităților, sarcinile fiecărui promotor, 
sarcinile participanţilor, aspecte practice, logistice și 
financiare. Totodată s-au realizat și vizite în Rm. Sărat la 
Muzeu, Primărie, Centrul de tineret. "Be on Time" este 
un proiect complex, susținut de 6 organizații cu 
experiență internațională, dar cu nevoie de dezvoltare a 
staff-ului și adaptare la noile cerințe în ceea ce privește 
munca de tineret. Nevoia identificată de noi este aceea 
de eficientizare a muncii prin planificare și formare în 
time management a youth workers și a tinerilor cu vârste 
fragede, proiectul propus realizându-se prin două 
activităţi principale şi anume: training course şi schimb 
de tineri, în perioada dintre acestea lucrătorii de tineret 
pilotând în organizații procesul de învăţare, prin 
activități locale. 
 Tema proiectului, managementul timpului, a 
fost aleasă în urma analizei organizaționale a ATCE-SR, 
care a identificat deficiențe în această privință, în cazul 
tinerilor, precum și lipsa unei pregătiri specifice a 
coordonatorilor/lucrători de tineret. Cum partenerii 
ne-au semnalat aceleași probleme, am considerat că 
aceste deficiențe pot fi contracarate prin acest proiect. O 
altă temă majoră aleasă, coeziunea socială, face parte din 
Strategia 2020. Activitățile și metodele sunt corelate și 

adaptate temelor alese conform agendelor și provin din 
sfera non-formalului.
 Acțiunile de vizibilitate desfășurate pe tot 
parcursul lunii iulie au avut în prim plan schimbul de 
tineri ce se va implementa tot la Râmnicu Sărat în 
perioada 8-17 august 2015 cu un grup țintă de 36 de 
participanți din care 30 de tineri cu vârste cuprinse între 
14 și 17 ani și 6 lideri. Am ales această perioadă de 
implementare întrucât în perioada 14 – 16 august 2015 la 
Râmnicu Sărat au loc “Zilele orașului”, iar această 
sărbătoare va scoate foarte mulți cetățeni afară din casă, 
fiind un prilej bun de a implementa activități stradale cu 
o vizibilitate crescută a educației non-formale și un 
impact major. Această activitate vizează dezvoltarea 
competențelor de time management și eficientizare a 
lucrului de tineret la nivelul tinerilor participanți, 
dezvoltarea abilităților practice, înţelegerea 
interculturală și eliminarea prejudecăților, 
conștientizarea cetățeniei active și a coeziunii sociale în 
UE. 

Jercan Adrian - participant
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 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. După închiderea activităților 
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 
promovării 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 rezultatelor depinde atingerea 
impactului propus și calitatea experiențelor 
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 

Râmnicelu, victorie fantastică la golaveraj!
 O atmosferă supusă fair-play-ului și sportivității 
a reușit să alunge pentru câteva ore norii amenințători 
așternuți peste comună. Echipa gazdă, supra motivată de 
dorința copiilor de a reuși, începe greoi turneul, însă în 
urma unui joc de rezultate și a unui ultim meci în care 
într-un stil și cu o bucurie admirabilă, copiii din 
Râmnicelu înving cu 4-1 echipa din Topliceni, câștigând 
în mod nesperat cea de-a treia fază a competiției zonale.
 În continuarea faptelor, merită apreciată întreaga 
implicare a antrenorilor celor trei echipe combatante, 
sprijinul reciproc și înțelegerea față de mesajul principal 
transmis prin prezentul turneu, acela al importanței 
promovării copiilor către jocul de fotbal pe fundamentul 
celor mai valoroase principii pe care copiii să le preia și 
să le folosească atât pe terenul de fotbal cât și în viața de 
zi cu zi: devotament, spirit de echipă, fair-play, unitate.
 Felicitări echipei gazdă pentru organizare și 
victorie!
  Rezultate:
 Râmnicelu - Podgoria 0-3
 Topliceni - Podgoria 3-0
 Râmnicelu - Topliceni 1-4
  Clasament:
 1. Râmnicelu
 2. Topliceni
 3. Podgoria

Copiii comunei Boldu, învingători în fața 
propriilor suporteri
 Prezenta zonă, una ce oferă prin prezentul turneu 
în egală măsură jocuri și jucători de valoare, și-a 
demonstrat și în prezenta etapă perspectivele.
 Cu o echipă gazdă câștigătoare a turneului 
derulat la Balta Albă, cu echipa din Puiești ce-și 
adjudecase turneul de la Ghergheasa și într-o atmosferă 
de un dinamism și suport aparte, echipa gazdă a reușit în 
final să obțină a doua victorie de turnee, și de această 
dată în urma loviturilor de departajare.
 Pe de altă parte, Balta Albă, cu prezențe de 
fiecare dată apreciate și un lot de jucători de perspectivă 
a fost din nou ghinionista întrecerii, pierzând iarăși în 
urma executării penalty-urilor.
Etapa următoare, găzduită la Puieși se anunță a fi una 
deosebit de atractivă și interesantă și sperăm că și de 
această dată valorile fotbalistice vor învinge, bucuria 
copiilor și plăcerea de a juca fotbal.
 Semifinale:
Balta Albă - Puiești 3-0
Boldu - Ghergheasa 2-1
 Finala Mică:
Puiești - Ghergheasa 5-0
 Finala Mare:
Boldu - Balta Albă 2-2 (5-4 după penalty-uri)

Clasament:
1. Boldu
2. Balta Albă
3. Puiești
4. Ghergheasa

Racovițeni, Etapa a II-a a turneului de 
selecție!
 Turneul disputat la Racovițeni a oferit șansa 
întâlnirii celor 4 echipe într-un nou mediu al fotbalului. 
În ciuda terenului greu, echipele au încercat pe perioada 
jocurilor să ofere tot ce au mai bun, context în care 
eforturile generale de a participa și meritele de a câștiga 
sunt cu atât mai importante.
 Condus de principiul fair-play-ului, turneul a 
scos în evidență atât aspecte pozitive, recomandări cât și 
aspecte ce vor putea fi îmbunătățite cu imediata ocazie.
Apreciem implicarea reprezentanților echipelor 
participante, dăruirea copiilor și avem speranța unei 
participări cât mai valoroase.
 Semifinale:
Racovițeni - Grebănu 0-4
Murgești - Valea Râmnicului 0-8
 Finala Mică:
Racovițeni - Murgești 3-1
 Finala Mare:
Grebănu - Valea Râmnicului 2-1

Clasament:
1. Grebănu
2. Valea Râmnicului
3. Racovițeni
4. Murgești

Diseminare
Voluntarii ramniceni recomanda arta si miscarea

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
 Articol redactat în cadrul proiectului Choose Smart, 
Choose Art, realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene 
prin programul Erasmus+, acțiunea cheie KA1, mobilități ale 
tinerilor, schimb de tineri.
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 RISE este un proiect multicultural, finanţat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus+, ce include un training şi un schimb de tineri, cu un parteneriat de 7 ţări ce 
manifestă probleme în sfera amabilităţii şi antreprenoriat-ului: Bulgaria, Bosnia şi 
Herţegovina, Macedonia, Malta, România, Spania şi Portugalia.
 Scopul proiectului este de a dezvolta competenţe şi abilităţi ale lucrătorilor de 
tineret şi ale tinerilor, precum competenţe digitale, de antreprenoriat, de comunicare şi 
dialog intercultural, prin utilizarea de metode şi instrumente non-formale variate, pentru a 
fi adaptabili pieţii muncii.
 Schimbul de tineri s-a derulat la Râmnicu Sărat în perioada 19 - 27 iulie 2015 
având activităţi ce provin din sfera nonformală, în continuitatea celor din training: 
ice-breakers, jocuri de cunoaştere şi team-building, workshop-uri pe diferite arii 
profesionale de creaţie (muzică, fotografie, handmade, gastronomie, competenţe IT), jocuri 
de rol, photovoice, prezentări interactive, discuţii libere, speed dating. Ue-funding-logo.
 În urma acestui proiect, tinerii şi lucrătorii de tineret vor dezvolta abilităţi şi 
competenţe de a lucra în echipă, în cadrul activităţilor de conflict management sau a celor 
de analiză a discriminării, stereotipurilor şi prejudecăţilor când vine vorba de a te angaja, şi 
implicit vor ajunge să aibă o atitudine tolerantă şi deschisă faţă de alte culturi, vor fi apţi de 
a-şi crea propriul plan de afaceri, de a crea scrisori de intenţie către angajatori, de a susţine 
cu succes un interviu pentru o slujbă, sau de a-şi prezenta ideile în faţa unui public larg. De 
asemenea, îşi vor îmbunătăţi competenţele 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 vor învăţa cum să folosească instrumentul CV 
Europass, vor dezvolta competenţe în diferite arii profesionale creative precum: 
gastronomie, handmade, muzică, fotografie sau IT, astfel devenind adaptabili mai multor 
profesii.

Manager de proiect -
Angela Mădălina Feraru

Campania

DONEAZĂ
PENTRU

VALENTIN,
o reușită în care

voluntarii râmniceni
au dovedit

multă responsabilitate
și suflet!

 Începută în data de 17 iulie, 
Campania DONEAZĂ PENTRU 
VALENTIN a atras implicarea financiară dar 
mai ale emoțională a întregului oraș alături de 
inițiativa voluntarilor AT ONIX, FORTES și 
ATCE SR. Bunici, copii, tineri, oameni cu 
probleme ori cu situație financiară, cunoscuți 
dar mai ales necunoscuți familiei, au donat 
din puținul lor sume considerabile pentru a 
contribui la reușita campaniei și a-i salva 
astfel viața lui Valentin. Este poate, cea mai 
importantă realizare a voluntariatul umanitar 
obținută până acum la Râmnicu Sărat având 
în vedere faptul că finalul acțiunii constă 
astăzi în salvarea unei vieți. Intervențiile 
repetate suferite de Valentin Ion, un tânăr din 
comună Râmnicelu, care în luna decembrie a 
anului trecut a suferit un teribil accident de 
mașină, s-au finalizat în data de 24 iulie, cu 
intervenția la aortă, capitală și atât de 
costisitoare, realizată în cadrul Spitalului 
Monza din capitală.
 Am avut alături în toată această 
perioadă un partener de extraordinar sprijin și 
o implicare remarcabilă, TVSUD EST, 
oameni de o probitate morală și spirituală 
aparte, ce au crezut de la început și până la 
final în cauza lui Valentin. Mulțumim 
Mihaela Iordache, Teodor Melinte și Daniel 
Țicleanu și Mugurel Jercan precum și 
Domnului Neagu Adrian, Managerul 
Grupului Media TV SUD Est.
 Alături de noi, pe parcursul 
campaniei, Bella Italia Râmnicu Sărat ne-a 
sprijinit în mod deosebit prin promovarea 
evenimentului și acțiuni de donație a sumelor 
încasate la intrare în ambele weekenduri 
cuprinse în perioadă.
 Rememorând derularea 
evenimentelor, sunt anumite momente ce 
merită a fi elogiate și oameni a căror 
contribuție trebuie evidențiată. Dintre aceștia, 
Pensiunea Cristina, cu o contribuție deosebită 
alături de o donație venită din Spania, din 
partea Dlui. Ionuţ Leonard Dima, un tânăr 
antreprenor râmnicean care în prezent și-a 
construit propria afacere peste hotare și care a 
considerat oportună sprijinirea prezentei 
campanii, motiv pentru care îi suntem 
recunoscători.
 În continuare, readucem în prezent 
articolele și postările realizate în cadrul 
paginii de facebook a AT ONIX pe perioada 
campaniei:
 17 Iulie – Începutul campaniei 
DONEAZĂ PENTRU VALENTIN!

 „Iubiți râmniceni,
 Cu siguranță știm cu toții de situația lui Valentin. Un 
tânăr, ce în urma unui accident de mașină a fost supus 
numeroaselor intervenții pentru ca acum starea lui să depindă 
de o intervenție la inimă, ce nu poate fi amânată!!!
 Luptă să și dorința de a redeveni la viața de înainte ne 
obligă astăzi să renunțăm la nepăsare.
 Începând de mâine, vă invit pe toți să vă alăturați 
Campaniei "Donați pentru Valentin", ce se va desfășura în 
următoarele două săptămâni în Râmnicu Sărat și care se va 
manifesta atât în mediul online cât mai ales, prin contribuții 
directe.
 Weekendul acesta va regăsi Echipa de colectare în zona 
Centrală, acolo unde vom amenaja un spațiu special precum și 
în cadrul Centrului de Tineret FORTES, unde cutii special 
pregătite așteaptă donațiile voastre.
 Un accident de mașină l-a trimis pe Vali în mâinile 
noastre!
 Donând din puținul nostru, ne reamintim cine suntem!
 Lupta lui este și lupta noastră!

 Vă așteptăm la punctele de colectare!
  Florin Ceparu – Coordonatorul 
campaniei”
 18 Iulie – Mesaje către Râmniceni!
 (1) „Începem prima zi cu optimism şi 
credinţa în deschiderea râmnicenilor de a ajuta. 
Suntem încrezători şi ne dorim ca în cele două 
săptămâni pe care le avem să întâlnim mulţi oameni 
cu suflet mare şi binevoitori a dona o sumă cât de 
mică pentru a ajuta cauzei pentru care luptăm: 
Salvarea lui Valentin.
 Îmbrăcaţi în tricouri albe inscripţionate cu 
imaginea lui Vali ori fără, vă aşteptam să donaţi în 
faţa magazinului Victoria, la cortul ce va fi amenajat, 
precum şi oricând întâlniţi inimoşii membri ai 
echipei noastre cu urnele de colectare.
 Nu ne ocoliţi!
 Vă mulţumim şi sperăm că orice 
ajutor/donaţie să se întoarcă înzecit şi nesperat ori de 
câte ori veţi avea nevoie!”
 (2) “Suntem o echipă de tineri ce cred într-o 
poveste, ce luptă pentru reușită și pentru inimă lui 
Valentin. 
 Suntem deciși să donăm în fiecare moment 
din optimismul nostru și așteptăm în schimb 
Donațiile voastre, ale oamenilor cu suflet!
 Știm că existați!
 "Donați pentru Valentin"

 (3) Iubiți râmniceni,
 Vă mulțumim pentru speranțele pe care 
astăzi le-ați investit în cutiile noastre magice, 
aducând în slujba cauzei lui Valentin din puținul 
vostru. A fost o zi lungă însă la finalul căreia ne-ați 
reconfirmat că nu suntem singuri și că trăim într-un 
oraș cu oameni inimoși, săritori și păsători față de 
semenii lor.
 Am reușit astăzi să colectăm poate 10% din 
suma de care cauza lui Valentin are nevoie și suntem 
convinși că prin ajutorul vostru vom reuși și mâine 
să donăm în continuarea Campaniei DONEAZĂ 
PENTRU VALENTIN.
Începând cu  ora 08 dimineață și până la ora 
14.00, vă așteptăm din nou în fața Magazinului 
Victoria și în zonele învecinate acolo unde tinerii 
noștri inimoși pot primi donațiile voastre în urnele 
pregătite special pentru Valentin.
 Nu ne ocoliți!
 Vă așteptăm sub același soare cu aceeași 
inimă deschisă!
 Fiecare ajutor contează!
 Ai voștri,
 Anda, Cristina, Maria, Florin, Savian, 
Bianca, Andreea, Alina, Tonița, Cătălina, Cristi, 
Seby, Andrei...

 19 Iulie – Motivarea tinerilor!
„În același oraș, cu aceiași tineri inimoși, am trecut printr-o 
nouă zi de implicarea în slujba cauzei lui Valentin, una care nu 
s-a încheiat încă. 
 După ce seara trecută, am participat cu toții la 
evenimentul organizat special în cadrul Piscinei Bella Italia, 
în urma căruia toate fondurile colectate la intrare au fost 
donate campaniei noastre, ținem să mulțumim celor care au 
fost într-un număr mare alături de noi precum și donatorilor, 
oameni cu totul speciali (Laura și ceilalți).
 Totodată, tuturor râmnicenilor care s-au oprit în 
drumul lor pentru a adăuga o sumă în cutiile noastre de 
speranțe, le suntem recunoscători și le mulțumim din suflet.
ȘI NU NE OPRIM! AVEM NEVOIE DE VOI!
 În seara aceasta, începând cu ora 20.00, vă așteptăm 
în fața magazinului Victoria, alături de micuța Delia Porumb, 
care în slujba cauzei lui Valentin va cânta cu suflet la chitară, 
continuând Campania DONEAZĂ PENTRU VALENTIN.
 Avem nevoie de faptele voastre bune! Ajutați-ne să 
readucem zâmbetul lui Valentin înapoi.
 Vă îmbrățișăm și vă așteptăm!”

 21 Iulie – Un rezumat al realizărilor!
 „Iubiți râmniceni...
 Plini de speranțele date, vedem luminița din capătul 
tunelului din ce în ce mai aproape!
 După doar trei zile în care mesajul nostru a ajuns prin 
glasurile voluntarilor și a mass-mediei în casele și la sufletele 
dumneavoastră, am reușit împreună să să facem pași 
importanți în drumul nostru comun, de a-l salva pe Valentin. 
Astăzi, totul pare din ce în ce mai posibil, mai real, mai 
realizabil. În fiecare zi, dovezile de umanitate, de speranță 
păstrează la un nivel impresionant optimismul cauzei pentru 
care luptăm.
 Ieri, de dimineață, în scopul de a evalua nivelul 
donațiilor colectate, în urma primei acțiuni de deschidere a 
urnelor și monitorizare a contului, situația a fost următoarea:
 - În urne: 17.037 Lei + 70 Euro
 - În cont: 1.400 Lei + 1.000 Euro (donație venită din 
Spania din partea unui râmnicean plecat de ceva vreme, cu 
suflet și trăirea vie pentru Valentin!)
 În urma zilei de ieri, voluntarii au reușit colectarea 
sumei de 6.500 lei, pentru ca astăzi campania să continue, 
echipa de voluntari fiind din nou prezentă în cortul din fața 
Magazinului Victoria.
 Suntem emoționați de mesajele de susținere pe care în 
mod continuu le primim, recunoscători pentru sprijinul 
extraordinar pe care îl oferiți lui Valentin și pentru 
solidaritatea arătată.
 Vă mulțumim și așteptăm în continuare dovezile 
voastre de umanitate!
 Mulțumim TVSUD EST pentru întreg sprijinul oferit 
în mediatizarea evenimentului! Sunteți cu toții deosebiți și de 
un suflet aparte! (Mihaela, Mugurel, Daniel, Elena, 
Conducerea)
 Echipa "Donează pentru Valentin"
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 Proiectul EDU PERFORMING II – THE NEW 
GATE ON INCLUSION (Proiect nr. 
2014-2-RO01-KA105-002449) a fost aprobat la cel de-al 
doilea termen al Programului ERASMUS+ obţinând locul al 
8-lea în grila finanțărilor Acțiunii Cheie 1, cu un punctaj de 
81 puncte. 
 EDU PERFORMING II a reprezentat un proiect 
integrat ce a reunit două activități majore: un curs de formare 
ce a vizat valorificarea a 6 noi metode de educaţie 
non-formală, derulat între 10-19 Noiembrie 2014 și un 
schimb de tineri derulat între 06-14 Aprilie 2015. Având 
perioada de implementare efectivă între 01 august 2014 şi 01 
iunie 2015 proiectul a vizat implicarea a 7 parteneri 
provenind din: România, Spania, Italia, Grecia, Turcia, 
Croaţia şi Estonia. Grupul ţintă al proiectului a fost compus 
din 28 de Lucrători de tineret ce au luat parte la curs la care 
s-au adăugat alţi 28 de tineri şi 7 lideri de grup pentru etapa 
schimbului de tineri. Ambele activităţi, de curs şi schimb, 
s-au derulat în Râmnicu Sărat, România.
  Obiectivele setate petru proiectul nostru au fost 
următoarele:
 1. Dezvoltarea competenţelor practice de lucru cu 
noi metode de educaţie non – formală a celor 63 de 
participanţi din 7 state, prin implicarea lor în organizarea, 
programarea, îmbunătăţirea şi aplicarea metodelor create în 
Râmnicu Sărat, într-o perioadă de 10 luni.
 2. Creşterea gradului de conştientizare a celor 63 
participanţi din 7 state cu privire la importanţa luării de 
iniţiativă prin implicarea lor în utilizarea de metode de 
educaţie non formală în vederea oferirii de soluţii de 
combatere a problemelor cu care clasele sociale 
dezavantajate se confruntă, în Râmnicu Sărat, într-o perioadă 
de 10 luni.
 3. Creşterea numărului de lucrători de tineret care să 
utilizeze metode şi instrumente non – formale pentru 
îmbunătăţirea sistemelor educaţionale, eliminarea 
rasismului, discriminării şi a oricărui fel de discriminare 
umană, în Râmnicu Sărat, jud. Buzău, într-o perioadă de 10 
luni.
 4. Creşterea gradului de aplicabilitate a metodelor şi 
instrumentelor de educaţie non – formală utilizate de către cei 
63 participanţi prin implementarea acestora în instituţii şi 
medii ce lucrează cu persoanele dezavantajate, în Râmnicu 
Sărat, într-o perioadă de 10 luni.
 5. Dezvoltarea comunicării interculturale a celor 63 
de participanţi din cele 7 state partenere în proiect prin 
activităţi bazate pe respectarea principiilor: diversităţii, 
respectului reciproc, tolerantei, solidarităţii, cetăţeniei active 
şi europene, valorilor multiculturalităţii, în Râmnicu Sărat, 
jud. Buzău, într-o perioadă de 10 luni.
 Obiectivele proiectului au fost atinse în urma 
implementării celor două activităţi de curs şi schimb, prin 
utilizarea următoarelor metode: sesiuni de formare, 
workshop, prezentare, debriefing şi mesa rotundă, 
teambuilding, brainstorming, evaluări intermediare şi finale, 

 Începută în data de 17 iulie, 
Campania DONEAZĂ PENTRU 
VALENTIN a atras implicarea financiară dar 
mai ale emoțională a întregului oraș alături de 
inițiativa voluntarilor AT ONIX, FORTES și 
ATCE SR. Bunici, copii, tineri, oameni cu 
probleme ori cu situație financiară, cunoscuți 
dar mai ales necunoscuți familiei, au donat 
din puținul lor sume considerabile pentru a 
contribui la reușita campaniei și a-i salva 
astfel viața lui Valentin. Este poate, cea mai 
importantă realizare a voluntariatul umanitar 
obținută până acum la Râmnicu Sărat având 
în vedere faptul că finalul acțiunii constă 
astăzi în salvarea unei vieți. Intervențiile 
repetate suferite de Valentin Ion, un tânăr din 
comună Râmnicelu, care în luna decembrie a 
anului trecut a suferit un teribil accident de 
mașină, s-au finalizat în data de 24 iulie, cu 
intervenția la aortă, capitală și atât de 
costisitoare, realizată în cadrul Spitalului 
Monza din capitală.
 Am avut alături în toată această 
perioadă un partener de extraordinar sprijin și 
o implicare remarcabilă, TVSUD EST, 
oameni de o probitate morală și spirituală 
aparte, ce au crezut de la început și până la 
final în cauza lui Valentin. Mulțumim 
Mihaela Iordache, Teodor Melinte și Daniel 
Țicleanu și Mugurel Jercan precum și 
Domnului Neagu Adrian, Managerul 
Grupului Media TV SUD Est.
 Alături de noi, pe parcursul 
campaniei, Bella Italia Râmnicu Sărat ne-a 
sprijinit în mod deosebit prin promovarea 
evenimentului și acțiuni de donație a sumelor 
încasate la intrare în ambele weekenduri 
cuprinse în perioadă.
 Rememorând derularea 
evenimentelor, sunt anumite momente ce 
merită a fi elogiate și oameni a căror 
contribuție trebuie evidențiată. Dintre aceștia, 
Pensiunea Cristina, cu o contribuție deosebită 
alături de o donație venită din Spania, din 
partea Dlui. Ionuţ Leonard Dima, un tânăr 
antreprenor râmnicean care în prezent și-a 
construit propria afacere peste hotare și care a 
considerat oportună sprijinirea prezentei 
campanii, motiv pentru care îi suntem 
recunoscători.
 În continuare, readucem în prezent 
articolele și postările realizate în cadrul 
paginii de facebook a AT ONIX pe perioada 
campaniei:
 17 Iulie – Începutul campaniei 
DONEAZĂ PENTRU VALENTIN!

 „Iubiți râmniceni,
 Cu siguranță știm cu toții de situația lui Valentin. Un 
tânăr, ce în urma unui accident de mașină a fost supus 
numeroaselor intervenții pentru ca acum starea lui să depindă 
de o intervenție la inimă, ce nu poate fi amânată!!!
 Luptă să și dorința de a redeveni la viața de înainte ne 
obligă astăzi să renunțăm la nepăsare.
 Începând de mâine, vă invit pe toți să vă alăturați 
Campaniei "Donați pentru Valentin", ce se va desfășura în 
următoarele două săptămâni în Râmnicu Sărat și care se va 
manifesta atât în mediul online cât mai ales, prin contribuții 
directe.
 Weekendul acesta va regăsi Echipa de colectare în zona 
Centrală, acolo unde vom amenaja un spațiu special precum și 
în cadrul Centrului de Tineret FORTES, unde cutii special 
pregătite așteaptă donațiile voastre.
 Un accident de mașină l-a trimis pe Vali în mâinile 
noastre!
 Donând din puținul nostru, ne reamintim cine suntem!
 Lupta lui este și lupta noastră!

 Vă așteptăm la punctele de colectare!
  Florin Ceparu – Coordonatorul 
campaniei”
 18 Iulie – Mesaje către Râmniceni!
 (1) „Începem prima zi cu optimism şi 
credinţa în deschiderea râmnicenilor de a ajuta. 
Suntem încrezători şi ne dorim ca în cele două 
săptămâni pe care le avem să întâlnim mulţi oameni 
cu suflet mare şi binevoitori a dona o sumă cât de 
mică pentru a ajuta cauzei pentru care luptăm: 
Salvarea lui Valentin.
 Îmbrăcaţi în tricouri albe inscripţionate cu 
imaginea lui Vali ori fără, vă aşteptam să donaţi în 
faţa magazinului Victoria, la cortul ce va fi amenajat, 
precum şi oricând întâlniţi inimoşii membri ai 
echipei noastre cu urnele de colectare.
 Nu ne ocoliţi!
 Vă mulţumim şi sperăm că orice 
ajutor/donaţie să se întoarcă înzecit şi nesperat ori de 
câte ori veţi avea nevoie!”
 (2) “Suntem o echipă de tineri ce cred într-o 
poveste, ce luptă pentru reușită și pentru inimă lui 
Valentin. 
 Suntem deciși să donăm în fiecare moment 
din optimismul nostru și așteptăm în schimb 
Donațiile voastre, ale oamenilor cu suflet!
 Știm că existați!
 "Donați pentru Valentin"

 (3) Iubiți râmniceni,
 Vă mulțumim pentru speranțele pe care 
astăzi le-ați investit în cutiile noastre magice, 
aducând în slujba cauzei lui Valentin din puținul 
vostru. A fost o zi lungă însă la finalul căreia ne-ați 
reconfirmat că nu suntem singuri și că trăim într-un 
oraș cu oameni inimoși, săritori și păsători față de 
semenii lor.
 Am reușit astăzi să colectăm poate 10% din 
suma de care cauza lui Valentin are nevoie și suntem 
convinși că prin ajutorul vostru vom reuși și mâine 
să donăm în continuarea Campaniei DONEAZĂ 
PENTRU VALENTIN.
Începând cu  ora 08 dimineață și până la ora 
14.00, vă așteptăm din nou în fața Magazinului 
Victoria și în zonele învecinate acolo unde tinerii 
noștri inimoși pot primi donațiile voastre în urnele 
pregătite special pentru Valentin.
 Nu ne ocoliți!
 Vă așteptăm sub același soare cu aceeași 
inimă deschisă!
 Fiecare ajutor contează!
 Ai voștri,
 Anda, Cristina, Maria, Florin, Savian, 
Bianca, Andreea, Alina, Tonița, Cătălina, Cristi, 
Seby, Andrei...

 19 Iulie – Motivarea tinerilor!
„În același oraș, cu aceiași tineri inimoși, am trecut printr-o 
nouă zi de implicarea în slujba cauzei lui Valentin, una care nu 
s-a încheiat încă. 
 După ce seara trecută, am participat cu toții la 
evenimentul organizat special în cadrul Piscinei Bella Italia, 
în urma căruia toate fondurile colectate la intrare au fost 
donate campaniei noastre, ținem să mulțumim celor care au 
fost într-un număr mare alături de noi precum și donatorilor, 
oameni cu totul speciali (Laura și ceilalți).
 Totodată, tuturor râmnicenilor care s-au oprit în 
drumul lor pentru a adăuga o sumă în cutiile noastre de 
speranțe, le suntem recunoscători și le mulțumim din suflet.
ȘI NU NE OPRIM! AVEM NEVOIE DE VOI!
 În seara aceasta, începând cu ora 20.00, vă așteptăm 
în fața magazinului Victoria, alături de micuța Delia Porumb, 
care în slujba cauzei lui Valentin va cânta cu suflet la chitară, 
continuând Campania DONEAZĂ PENTRU VALENTIN.
 Avem nevoie de faptele voastre bune! Ajutați-ne să 
readucem zâmbetul lui Valentin înapoi.
 Vă îmbrățișăm și vă așteptăm!”

 21 Iulie – Un rezumat al realizărilor!
 „Iubiți râmniceni...
 Plini de speranțele date, vedem luminița din capătul 
tunelului din ce în ce mai aproape!
 După doar trei zile în care mesajul nostru a ajuns prin 
glasurile voluntarilor și a mass-mediei în casele și la sufletele 
dumneavoastră, am reușit împreună să să facem pași 
importanți în drumul nostru comun, de a-l salva pe Valentin. 
Astăzi, totul pare din ce în ce mai posibil, mai real, mai 
realizabil. În fiecare zi, dovezile de umanitate, de speranță 
păstrează la un nivel impresionant optimismul cauzei pentru 
care luptăm.
 Ieri, de dimineață, în scopul de a evalua nivelul 
donațiilor colectate, în urma primei acțiuni de deschidere a 
urnelor și monitorizare a contului, situația a fost următoarea:
 - În urne: 17.037 Lei + 70 Euro
 - În cont: 1.400 Lei + 1.000 Euro (donație venită din 
Spania din partea unui râmnicean plecat de ceva vreme, cu 
suflet și trăirea vie pentru Valentin!)
 În urma zilei de ieri, voluntarii au reușit colectarea 
sumei de 6.500 lei, pentru ca astăzi campania să continue, 
echipa de voluntari fiind din nou prezentă în cortul din fața 
Magazinului Victoria.
 Suntem emoționați de mesajele de susținere pe care în 
mod continuu le primim, recunoscători pentru sprijinul 
extraordinar pe care îl oferiți lui Valentin și pentru 
solidaritatea arătată.
 Vă mulțumim și așteptăm în continuare dovezile 
voastre de umanitate!
 Mulțumim TVSUD EST pentru întreg sprijinul oferit 
în mediatizarea evenimentului! Sunteți cu toții deosebiți și de 
un suflet aparte! (Mihaela, Mugurel, Daniel, Elena, 
Conducerea)
 Echipa "Donează pentru Valentin"

 22 Iulie – Aproape de reușită!
 “Ultimele veşti în Campania "Donează 
pentru Valentin"
 Valentin a fost transferat ieri din Spitalul 
Floreasca în Spitalul Monza din Bucureşti în vederea 
realizării tuturor analizelor pentru că ziua de astăzi să 
aducă vestea cea mare pe care cu toţii o aşteptam: AM 
REUŞIT: Vineri, după amiază, în proporţie de peste 
90%, Vali va fi supus intervenţiei pentru care 
Campania noastră se derulează, în urma căreia ne 
dorim ca visul însănătoşirii lui să devină realitate. Cu 
toate acestea, campania DONEAZĂ PENTRU 
VALENTIN continua, având în vedere faptul că 
medicii au acceptat realizarea operaţiei cu achitarea 
unui avans de peste 80% din suma necesară: 
13-14.000 Euro (în funcţie de situaţiile de necesitate 
ce vor fi întâlnite).
 Echipa de voluntari pusă în slujba cauzei lui 
Valentin, cu optimism şi dragoste, vă roagă în 
continuare să fiţi în continuare alături campaniei, 
distribuind mesajul, îndrumând la umanitate şi sprijin 
pe orice persoană ce ar putea să ofere o Donaţie pe cât 
de mică, pe atât de importantă pentru viaţă şi familia 
lui Valentin.
 Iar Vinerea aceasta, vă invităm în Clubul 
Enigma, acolo unde toate încasările evenimentului 
vor fi donate cauzei pe care o susţinem.
 Vă mulţumim, vă apreciem şi vă iubim!
 Echipa DONEAZĂ PENTRU VALENTIN!”

 23 Iulie - VISUL DEVINE REALITATE! 
Operația s-a finalizat cu succes!
 „După o săptămână în care am împărțit cu 
fiecare trecător credința salvării, am reușit împreună 
să apropiem momentul redării speranței și a 
zâmbetului pentru Valentin. 
Suntem de-a dreptul impresionați de generozitatea și 
altruismul râmnicenilor noștri, de reacția pozitivă pe 
care comunitatea noastră mică a reușit să o ofere unei 
lupte cu timpul, cu medicii... cu viața.
 Ne simțim cu adevărat fericiți să avem alături 
nouă oameni asemenea celor din TVSUD EST, ce 
s-au implicat cu tot sufletul cauzei și fără implicarea 
cărora, ne-ar fi fost infinit mai greu.
 Vom continua împreună campania până luni, 
ducându-ne misiunea la capăt.
 Dumnezeu să fie cu fiecare dintre cei care 
ne-au fost alături și vă așteptăm în continuare să-i fiți 
alături lui Valentin!
 Din fericire, mâine va avea loc intervenția, 
urmare căreia, ne dorim cu toată inima să avem cu 
toții cele mai bune vești.
 Echipa DONEAZĂ PENTRU VALENTIN.”

Florin Ceparu
Coordonatorul Campaniei umanitare

DONEAZĂ PENTRU VALENTIN!

THE NEW GATE ON INCLUSION

EDUEDUEDUCOMUNICAT DE PRESĂ
DE ÎNCHIDERE

Youthpass Reflection, Evaluare finală, seri interculturale, jocuri de 
cunoaştere, socializare, comunicare şi includere, alături de metodele 
nou create: Picture Method, The Happy End Method, Dreamer 
Method, Reality Check Method, The Circle of Trust Method, Truth or 
Lie Method, The cost of living Method.
 Activităţile implementate au fost susţinute pe baza 
metodelor şi instrumentelor de educaţie non-formală ce au vizat pe de 
o parte formarea de lucrători de tineret pregătiţi pentru a utiliza noi 
metodologii în relaţia cu tinerii şi copiii dezavantajaţi şi pe de altă 
parte de a crearea unor echipe de lucru funcţionale care au susţinut 
implicarea organizaţiilor de voluntariat şi a structurilor de tineret în 
procesul incluziunii sociale. În acest sens, cursul de formare a fost 
organizat pe baza unor activităţi de training zilnice ce au pornit de la 
prezentarea celor 6 metode la nivelul iniţial existent, au continuat 
prin alcătuirea a câte 4 echipe diferite în care Lucrătorii au participat 
la workshopuri în care au avut sarcina de a crea scenarii de lucru şi 
implementare aplicabile mai departe pe parcursul schimbului de 
tineri. Activitatea următoare a fost constituită de prezentarea 
scenăriilor în mod consecutiv de către fiecare echipă pentru ca în 
final să fie evaluat nivelul de aplicabilitate al metodelor, alături de 
formatori.
 Activitatea de final a cursului a fost crearea Broşurii de 
metode EDU PERFORMING II, care a fost diseminată în 
comunităţile promotoare şi aplicate în cadrul structurilor şi 
comunităţilor partenere. Activităţile schimbului de tineri au fost 
coordonate de către liderii de grup ai celor 7 promotori după ce în 
perioada pregătitoare au fost distribuite responsabilităţi pentru 
fiecare tânăr şi partener. Dacă pe perioada cursului de formare, 
lucrătorii de tineret au prezentat metodele în cadrul: Şcolii 
Gimnaziale nr. 5, L.T. Ştefan cel Mare, Centrul de Tineret FORTES, 
aplicabilitatea schimbului i-a reunit pe participanţi în activităţi 
comune cu: Centrul de Bătrâni din Râmnicu Sărat şi cele 5 Centre de 
Tip Familial din Rm. Sărat.

Florin Ceparu
Manager de proiect EDU PERFORMING II
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 Mă numesc Cîra George, sunt 
elev al “Liceului Teoretic Ştefan cel 
Mare”, şi am decis să aleg calea 
voluntariatului din mai multe motive:  
 De ce să fii voluntar ?
 Am auzit de la un grup de 
prieteni despre existenţa Centrului de 
Tineret Fortes, şi am decis să aflu eu 
însumi câte ceva despre activităţile 
desfăşurate acolo.
 Am ales să devin voluntar, 
deoarece în societate trebuie să aibe 
loc o schimbare, şi cine altcineva să o 
realizeze, dacă nu noi tinerii.
 Pot spune că voluntariatul mi-a 
schimbat modul de a gândi, iar din 
toate activităţile la care am luat parte, 
am putut învăţa câte ceva.
 Ideea în sine de a te implica 
pentru a-i ajuta pe alţii, dar în acelaşi 
timp de a te ajuta pe tine însuţi, 
învăţând lucruri noi, este ceea ce m-a 
făcut să devin voluntar.
Am ales calea voluntariatului pentru a 
demonstra că noi tinerii, putem ajuta la 
dezvoltarea acestei ţări.
 La Centrul de Tineret am reuşit 
să mă integrez repede, deoarece am 
descoperit tineri care, asemenea mie, 
doresc să se dezvolte atât pe plan 
formal, cât şi pe plan non-formal.
 Pot spune că în prezent îmi 
ocup timpul liber într-un mod plăcut, şi 
voi încerca să-mi conving atât 
prietenii, cât şi colegii, să aleagă calea 
voluntariatului. 

    George

Decizia de a deveni voluntar a fost destul de spontană. 
Sigur în timpul anilor de liceu am participat la diverse 
activităţi propuse de domnii profesori ca vizite la azilul 
de bătrâni sau la orfelinatele din oraş, vizite care dacă la 
început mi s-au părut banale şi fără rost, crezând că nu 
schimbă nimic, ajunsă acolo şi văzând bucuria din ochii 
acelor oameni cauzată de simplă mea prezenţă mi-a 
schimbat concepţia despre lucrurile pe care le pot face 
în mod voluntar, fără a cere nimic în schimb, în 
totalitate. Acela a fost momentul în care am început să 
gândesc în afară cutiei cum s-ar spune şi am decis să 
devin voluntar cu acte în regulă. Bineînţeles că 
voluntariatul nu constă doar în acest lucru. A fi voluntar 
presupune mult mai multe lucruri. Presupune muncă în 
echipă, confruntarea cu situaţii şi probleme care ajută la 
dobândirea unor noi abilităţi sau perfecţionarea unora 
pe care o persoană le are deja. Revenind la mine, şi la 
decizia de a deveni voluntar, am fost destul de sceptică 
la început. Mă speria faptul că trebuie să lucrez cu alte 
persoane, unele pe care le cunoşteam deja, altele pe care 
nu le cunoşteam şi nu ştiam cum sunt. Fiind o fire mai 
retrasă, mă gândeam că nu o să mă înţeleg cu ceilalţi 
voluntari şi că timpul meu în asociaţie o să fie foarte 
scurt. Concepţia mi-a fost schimbată instantaneu când 
am făcut cunoştinţa cu restul voluntarilor şi cu staff-ul şi 
am văzut cât de prietenoşi, muncitori şi uniţi sunt. Am 
realizat că aici este locul în care mă simt în largul meu 
şi unde pot face ceva mai mult decât fac de obicei. Ca 
voluntar, intri în permanenţă în contact cu persoane din 
diferite medii sociale, cât şi din diferite colţuri ale lumii. 
Primul meu proiect a fost un schimb de tineri în care nu 
credeam că pot întâlni atât de multe persoane minunate, 
atât de dispuse să înveţe de la mine cât să mă şi înveţe 
lucruri despre care nu aveam habar. Am realizat că în 
aceste proiecte, şi ca voluntar în general, chiar legi 
prietenii importante pe care iţi doreşti să nu le pierzi 
niciodată. Făcând voluntariat am învăţat cum să scriu un 
proiect, cum să lucrez cu oameni noi, cum să îi înţeleg, 
cum să mă adaptez obiceiurilor şi felului lor de a fi, dar 
şi cum să îi învăţ să se adapteze la obiceiurile şi felul 
meu de a fi. Am învăţat şi încă învăţ cum să gestionez 
conflicte, cum să lucrez contra timp şi cum să îmi asum 
anumite responsabilităţi. Pot spune că decizia de a 
deveni voluntar este cea mai bună decizie pe care am 
luat-o până acum. Voluntariatul a fost, este şi va rămâne 
un job la care merg cu drag, şi prin care sper să schimb 
ceva de fiecare dată când am ocazia.
       Georgiana Bujoaică

Profil de
voluntar
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 La 1 iulie 2015 a fost dat startul activităților proiectului SEV, 
"CROSS THE BRIDGE", coordonat de E-genclik Dernegi, asociație de 
tineret din Turcia în parteneriat cu ATCE Speranța Râmnicenă. "Cross the 
bridges" este un proiect de tineret finanțat de Uniunea Europeană prin 
programul Erasmus+, în care activitatea principală este un stagiu scurt de 
voluntariat EVS, realizat de 4 voluntari din Turcia, care pe parcursul a 2 
luni dezvoltă activități de educație non-formală în grădiniţele râmnicene și 
la Centrul de Tineret FORTES. 
 Proiectul este gestionat la nivel local de ATCE Speranța 
Râmniceană - organizație de primire și este coordonat de partenerul nostru 
din Turcia, E-Genclik Dernegi - organizație coordonatoare și de trimitere. 
Proiectul se desfășoară la Râmnicu-Sărat în perioada 01 iulie 15 
septembrie 2015 și constă în activități non-formale desfăşurate de cei 4 
voluntari turci în cadrul grădiniţelor din oraș (programul grădiniţă de 
vară), dar și prin susținerea unor lecții de limba turcă pentru voluntarii 
râmniceni. Timp de 2 luni Berna Ozgen, Murat Talksin, Tahsim Akkaya și 
Gamze Yeșilyaprak vor transfera din experiența lor către preșcolarii 
râmniceni, dar și către tinerii voluntari râmniceni dornici să învețe limba 
turcă.
 La sfârșitul lunii iulie tinerii voluntari au fost la cursul de formare 
on arrival, organizat de ANPCDEFP la Sinaia, unde au promovat 
organizațiile și activitatea susținută în Municipiul Râmnicu Sărat. 
 Totalitatea activităților desfășurate în această perioadă nu fac 
decât să confirme scopul asociației râmnicene "de a promova și a 
desfășura activitățile de tineret organizate cu și pentru tineri având rolul de 
a susține dezvoltarea lor personală, pregătirea profesională și acumularea 
de competențe în domeniile de referință: cultură, educație, voluntariat, 
civic, social, antreprenoriat și sport".

Teodora Ion

 Am început astăzi pregătirile Turneului 
de Elită ca activitate de final a proiectului SUSȚI-
NEREA ACTIVITĂȚII DE SELECȚIE A 
ATLETIC CLUB ONIX 2010 ÎN ANUL 2015, 
finanțat de Consiliul Județean Buzău, un proiect 
de suflet ce va implica peste 250 de copii din 
cadrul a 15 localități rurale învecinate Râmnicu-
lui, atrăgând atenția conducătorilor locali asupra 
importanței sprijinirii fotbalului încă de la cele 
mai fragede vârste. Ne-am propus, mai mult decât 
atât, să dezvoltăm și baza de infrastructură, dotând 
fiecare echipă cu câte un set complet de echipa-
ment sportiv, maiouri și mingii, valorificând 
sprijinul financiar oferit de către Consiliul 
Județean Buzău.
 Alături de niște profesori sufletiști și o 
echipă de lucru de calitate, vom încerca să oferim 
un exemplu unic în România. Vom continua să 
susţinem desfășurarea următoarei ediție cu 
sprijinul Federației Române de Fotbal. Până 
atunci, ne vom bucura de fiecare zâmbet de satis-
facție a copiilor, de bucuria de pe chipul lor de 
proaspeți medaliați.
 Din nou, fotbalul va învinge!

Florin Ceparu
manager de proiect

My short EVS stage
"CROSS THE BRIDGE"

ONIX te face fotbalist

 Trăim într-o epocă în care cetățeanul, 
apăsat de grijile și stresul nevoilor cotidiene, 
devine din ce în ce mai individualist, mai singur 
și mai închis în propria carapace. Considerăm că 
atragerea tinerilor către activități civice, de 
voluntariat și socializare este o cale de a ieși din 
monotonia activităților zilnice și totodată, prin 
aceste activități,  să dăm un exemplu personal 
acelor cetățeni certați cu principiile bunelor 
maniere. De multe ori ne întrebăm dacă nu 
cumva comportamentul civilizat, adică bunele 
maniere au devenit inutile. Răspunsul este unul 
singur, buna creștere nu este și nu va deveni 
niciodată inutilă deoarece ea este cea care îl va 
face pe om să se respecte, în primul rând, pe 
sine.
 Omul nu tăiește singur, izolat ci trăiește 
într-o colectivitate socială căreia nu-i este 
indiferent modul de comportare al fiecărui 
individ în parte. Singura posibilitate de 
conviețuire  în această societate este 
condiționată de respectarea normelor și 
principiilor etice și morale care o guvernează.
 De aceea trebuie să înțelegem cu toții că 
respectarea unor principii etice este obligatorie 
cînd dorim să evoluăm  ca om și să dăm dovadă 
că avem o structură comportamentală sănătoasă.
Acest comportament ți-l formezi educându-te 
atât pe tine cât și pe ceilalți, aceasta o spun 
deoarece nu de puține ori ni s-a întâmplat să-l 
vedem pe cel de lângă noi încălcând niște reguli, 
care țin până la urmă de morala fiecăruia, 

aruncând gunoaie pe jos în centrul orașului, în 
stația de microbuz sau scuipând coji de semințe, 
sau rupând florile din spațiile verzi ori călcând 
fără remușcări iarba din aceste spații. Această 
atitudine nu trebuie tolerată ci dimpotrivă, 
trebuie combătută cu fermitate. Mai pot fi 
schimbați astfel de indivizi? Ne punem frecvent 
această întrebare. Eu zic că da. Cum? Prin acte 
de voluntariat, cu puterea exemplului personal. 
Pornind de la ideea că schimbând individul 
schimbi societatea, iar activitatea de voluntariat 
trebuie să reprezinte o prioritate pentru noi toți, 
putem să corectăm cât mai multe 
comportamente deviante și mai mult de atât să 
formăm, la tinerii de astăzi, caractere care mâine 
vor spune așa nu când cel de lângă ei vor încercă 
să sfideze cu atitudinea lor bunul mers al unei 
societăți sănătoase.
 Totdeauna încercăm, pentru că ne este 
mai simplu, să pasăm vina pe umerii 
autorităților, a lucrătorilor de la ADP, dar 
niciodată nu ne-am propus să facem și noi ceva, 
concret, ca locul în care conviețuim să arate 
altfel. Poate că acum a sosit momentul să 
spulberăm această gândire și să acționăm prin 
voluntariat, să corijăm comportamentele care se 
abat de la normele etice și să insuflăm tinerilor, 
de la vârste cât mai fragede spiritul 
voluntariatului și a exemplului personal. 

 Prof.Popescu Cătălina

Fii voluntar,
fii un exemplu pentru semenii tai

D’ale voluntarilor...


