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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

                        Schimbul de tineri bilateral itinerant 
„Vice Versa-Youth mobility în the EU”, finanţat de 
Comisia Europeană prin programul Tineret în 
Acţiune, având ca promotori ATCE Speranţa 
Râmniceană, România şi World Youth Union and 
Cooperation Association, Turcia are ca perioadă de 
implementare 25 iunie – 7 iulie 2013, prima jumătate 
la Istanbul, iar cea de-a doua la Râmnicu Sărat.
 Proiectul are ca temă principală mobilitatea în 
UE şi dezvoltarea spiritului antreprenorial, iar ca 
temă secundară înţelegerea diversităţii prin dialog 

VICE VERSA
PREGATIREin the EUmobilityYouth

intercultural. Proiectul a început în data de 10 mai 2013 printr-un comunicat de presă lansat atât în 
presa scrisă cât şi în mediul online, pe grupul YIA_RO şi în Revista „Micul Jurnalist”. 
 A urmat apoi o perioadă de pregătire în care ambii promotori s-au implicat activ pentru 
realizarea activităţilor de organizare practică şi de asigurare a logisticii şi resurselor materiale, de 
contractare a serviciilor, de realizare şi distribuire a materialelor de vizibilitate (afişe, flyere, pliante, 
cărţi poştale, banner online), de asigurare a spaţiilor de activităţi şi dotarea acestora cu aparatura 
necesară.
 Tot în perioada de pregătire tinerii au realizat documentele de suport ale schimbului şi anume: 
regulamentul de ordine interioară, fişe de evaluare şi parteneriatele active cu instituţiile locale menite 
să sprijine implementarea în bune condiţii a activităţilor proiectului, să asigure protecţia şi siguranţa 
participanţilor în timpul implementării activităţilor, atât în Istanbul, cât şi în Râmnicu Sărat. 
 Grupul român şi-a desfăşurat activitatea de pregătire a proiectului la Centrul de Tineret 
FORTES sub directa îndrumare a echipei de proiect şi a liderilor de grup. Un rol deosebit de însemnat 

l-a avut doamna Ştefania Selegian, 
interpretul proiectului, care a ajutat la 
traducerea şi interpretarea corectă a 
materialelor realizate.  

Mateevici Elena Denisa
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 Participanţii în cadrul proiectului Vice versa youth mobility în 
the EU, finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în 
Acţiune, cu număr de referinţă RO-11-E122-2013-R1, sunt următorii:
 
 ROMÂNIA, ATCE Speranţa Râmniceană:
 Tineri participanţi: Șerban Petrică Dragoș, Tunea Carla 
Andreea, Toea Valentin, Ambrinoc Veronica, Sandu Iulian, Mateevici 
Elena Denisa, Stan Daniel, Iordache Bianca Beatrice, Stan Cristina, 
Toma Oana Rodica
 Lideri de grup: Holban Laura, Mateevici Volodea

 TURCIA, World youth union and cooperation association:
 Tineri Participanţi: Topal Bahadir, Özer Büşra, Surâz Büşra, 
Kökbudak Gamze, Acar Muhammed Hasan Enes, Uzun Mertcan, 
Tekinkan Merve, Kaya Ozan Kazım, Baysal Ridvan, Özçelik Yusuf
 Lideri de grup: Kizilkaya Semra, Arsalan Çağdaş

 Interpret: Selegian Ştefania
 Staff suport: Strâmbei Daniela – manager de proiect, Neculae 
Marius, Ceparu Florin, Constantinescu Maria Alexandra, Moraru 
Mirela, Neculăiasa Pavel Vasilică, Holban Dan
 
 Echipa ATCE Speranţa Râmniceană urează mult succes 
participanţilor, liderilor şi echipei de proiect!

 Impressions of a volunteer after attending the advanced 
planning visit of the youth exchange Vice Versa- Youth mobility in the 
EU.
 I was very excited to take part in the project and those two days 
I spent with the group were the best days I have spent in last time. In 
this project I met two Turkish: Semra and Cagdas. I could say that the 
time I spent with them helps me to call them “friends”. I hope we can 
meet to talk or I don’t know, maybe for another project.
 I’m really sure this European project will be a success because 
Daniela and Laura have had a great idea about what to do in Turkey, 
about how to carry everything, and because I took part in the 
preparation in advance of the project or at least I know an idea of how 
it should be the project.
 In connection with the project. Well, because the Turkish have 
already visited our country and they liked it, I hope that when we visit 
their country we will be welcomed with hospitality which they were 
also received, and I hope that I will meet very many people who I can 
speak. I’m very excited by the idea of getting to know other people 
from all over the country, and I hope someday they will remember me 
and we can remain friends.
I’m sure that after this project I want to participate in other volunteer 
projects, if I will be welcome!

VICE VERSA participanti

vizibilitate

APV

in the EUmobilityYouth

 Proiectul „Vice Versa-Youth mobility în the 
EU” este un proiect desfăşurat sub auspiciile 
Programului european Tineret în Acţiune şi a pornit 
de la diferenţa dintre mediile de provenienţă ale 
tinerilor, atât în cadrul Uniunii Europene în general, 
cât şi în România în particular.   
 Ca orice proiect TiA şi „Vice –Versa” a 
beneficiat de o vizibilitate complexă realizată prin 
metode diverse. În data de 5 mai 2013  a avut 
loc conferinţa de presă de lansare a proiectului şi 
comunicatul de presă lansat atât în presa scrisă cât şi 
în mediul online, pe grupul YIA_RO şi în Revista 
„Micul Jurnalist, apoi au urmat campanii de 
informare, distribuirea de pliante, flyere, stickere şi 
cărţi poştale, afişarea de postare cu scopul de a face 
cunoscut proiectul, programul şi finanţarea primită 
din partea Comisiei Europene, materiale ce poartă 

obligatoriu logourile programului şi mesajul 
„materialul reflectă punctul de vedere al autorului, 
Comisia Europeană nu este responsabilă de 
eventualele erori”. Au avut loc emisiuni televizate, 
emisiuni radio şi au fost publicate diverse articole de 
presă.   
 De asemenea, s-au derulat activităţi multiple 
în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului (la finele 
lunii mai) când a fost realizată o bibliotecă vie în sala 
de ședințe a  Primăriei din Râmnicu Sărat şi la sediul 
promotorului turc, activitate denumită sugestiv 
„Jurnal de călătorie”.  
 Cuantificând, pentru realizarea vizibilităţii au 
fost necesare 30 de afişe, un banner, un roll-up, 100 
de pliante, 100 flyere, 500 cărţi poştale, dar şi 22 
tricouri şi 100 de insigne, toate purtând logourile 
programului TiA şi faptul că proiectul este finanţat de 
Comisia Europeană.

Iordache Bianca

ATCE – SR team

Carla Andreea Tunea
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EUROPEAN UNION
REPUBLIC MONARCHYan

d Iată că a venit şi ziua plecării în Istanbul! Cu o motivaţie puternică de a învăţa şi a ne dezvolta şi 
încărcaţi de bagaje ne-am îndreptat către autocarul care avea să ne conducă către cunoaştere, o cunoaştere 
tematică (despre mobilitate şi antreprenoriat), dar şi o cunoaştere interculturală, un prilej bun de a socializa şi 
a înţelege cultura turcă, despre care am învăţat câte ceva la lecţiile de istorie. Este vorba de participarea în 
proiectul finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, “Vice Versa – youth mobility în 
the EU”, o expresie pe care majoritatea tinerilor din Râmnicu Sărat o cunosc, datorită “mobilităţilor” de care 
tinerii râmniceni au beneficiat în ultimii 4 – 5 ani. 
 Ajunşi în Istanbul am avut un sentiment de teamă la felul cum ne vor primi tinerii turci. Woaw! Ei sunt 
din Istanbul, metropolă culturală şi economică, iar noi dintr-un orăşel mic de provincie, Râmnicu Sărat. 
Mirarea a fost şi mai mare când aceştia ne-au primit cu foarte mare atenţie şi prietenie şi pot spune că am 
socializat din prima clipă, astfel a existat acea înţelegere şi conexiune de grup, benefică activităţilor ce au 
urmat. 
 Am început cum e şi firesc prin “a ne cunoaşte” Laura, Volodea, Cagdas şi Semra au făcut câteva 
joculeţe care au contribuit pe deplin la fixarea numelor greu de reţinut (Bϋșra, Tϋgba), apoi am continuat cu 
temeri-aşteptări-contribuţii, iar în zilele ce au urmat cu activităţile tematice din agendă, activităţi în care am 
avut un suport deosebit şi susţinut, atât din partea liderilor de grup, cât şi din partea doamnei Ştefănia 
Selegian, interpret în cadrul proiectului. 

VI  E VERSA
ISTANBULin the EUmobilityYouth

 Săptămâna ce a urmat, petrecută în” capitala 
culturală” a Turciei – Istanbul a fost una plină de 
muncă şi rezultate aşteptate, am avut prezentări, 
seminarii, workshop-uri, cafenea publică, dezbateri, 
concluzionări şi feedback, mese rotunde, 
brainstorming, dar şi vizite tematice, seară 
interculturală turcă în care ne-a fost prezentată o 
nuntă tradiţională turcească şi în care am socializat” 
simţindu-ne ca la nuntă”. 
 Munca noastră a fost urmărită continuu de 
către lideri în cadrul sesiunilor de evaluare tip 
reflection group, youthpass reflection sau evaluare 
intermediară, astfel fiecare am conştientizat 
schimbarea la nivel personal şi imaginea proiectului 
în ochii turcilor care ne-au văzut.
 În vizitele pe care le-am întreprins în Istanbul 
am fost uimită de măreţia moscheelor Blue Mosque 
şi Hagia Sophia, de imensitatea bazarului Grand 

Bazar Baiazid, de frumuseţea palatului Topkapi 
Saray, a centrului istoric cu numeroasele cafenele şi a 
Bosforului, dar şi de ospitalitatea turcească de care 
am beneficiat în mobilităţi.
 În ultima zi, înainte de plecarea spre România 
am întreprins o caravană a mobilităţii ce a fost activă 
pe toată durata deplasării, caravană în care am 
interacţionat cu cetăţenii, cu reprezentanţi ai 
comunităţii, am promovat proiectul şi programul 
Tineret în Acţiune, am făcut vizibil proiectul şi am 
diseminat rezultatele.
 Va continua... în Râmnicu Sărat!

Elena Denisa Mateevici

 În perioada 22 mai - 04 iunie 2013, 
localitatea Puente Genil din regiunea Andalusia 
din Spania şi Râmnicu Sărat, România, au fost 
gazdele proiectului EUROPEAN UNION 
REPUBLIC AND MONARCHY, derulat cu 
sprijinul financiar al Comisiei Europene prin 
Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.3. 
Democraţie participativă.
 Organizatorii acestui proiect sunt 
Federaţia FORTES în calitate de beneficiar 
direct şi Primăria Mun. Râmnicu Sărat, din 
partea României şi pe de altă parte 
Municipalitatea din Puente Genil, Spania, 
alături de una din organizaţiile locale de tineret.
 Proiectul a demarat în data de 22 Mai în 
localitatea Puente Genil, locul de derulare al 
activităţilor fiind chiar sediul Primăriei locale. 
În data de 28 mai grupul comun de 24 de tineri 
au ajuns în Râmnicu Sărat derulând şi ultima 
parte a agendei de activităţi stabilită.
 Tematica proiectului a fost reprezentată, 
aşa cum şi titlul sugerează, de abordarea celor 
două sisteme: Monarhie şi Republică, aplicabile 
celor două state, Spania şi România, pe care 
tinerii implicaţi în proiect le-au dezbătut, 
analizat, identificând prin implicarea 
experienţială principalele trăsături, probleme, 
oportunităţi, elemente definitorii de importanţă 
în crearea unei viziuni de ansamblu.
 În acest scop, au fost derulate activităţi 
de educaţie non – formală precum: 
workshopuri, mese rotunde, cafenele publice, 
brainstorming-uri, jocuri de rol, seri 
tradiţionale şi tematice, seminarii de 
prezentare, teambuilding-uri, activităţi de 
evaluare fiind totodată utilizate metode 
precum: open space ori photovoice.

Activități

Ioniţă Claudiu
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 Timp de 14 zile, 24 de tineri din Râmnicu 
Sărat, România şi Punte Genil, Spania, au fost 
personajele principale ale proiectului EUROPEAN 
UNION REPUBLIC AND MONARCHY, finanţat de 
Comisia Europeană prin Programul Tineret în 
Acţiunea, în cadrul acţiunii 1.3. Proiecte de 
democraţie participativă.
 Scopul principal al proiectului a fost 
reprezentat de abordarea Republicii şi a Monarhiei, 
cele două sisteme de guvernare comune spaţiului 
European şi totodată României şi Spaniei.
 Prima parte a proiectului a fost derulată în 
Punte Genil, Spania, o localitate situate în Andaluzia, 
la 114 km de ţărmul Malagăi, într-o zonă total atipică 
spaţiului românesc, în care învăţarea interculturală a 
fost la standard maxime la fiecare pas, în fiecare zi, 
cu fiecare activitate la care pentru a fi prezenţi 
participanţii trebuiau să traverseze oraşul de la nord 
la sud, menţinând astfel un contact permanent cu 
spiritualitatea oraşului, cu lucrurile şi imaginile care 

EUROPEAN UNION
REPUBLIC MONARCHYan

d
... la finalul activităţilor!

în mod permanent aduceau elemente de noutate, de 
specificitate şi particularizare.
 Pornind de la arhitectura oraşului, continuând 
cu limbajul latin şi terminând cu stilul de viaţă al 
oamenilor ce locuiesc în această zonă, toate aceste 
elemente au reuşit să creeze un mediu propice 
integrării participanţilor din România, formatorilor şi 
oamenilor de staff, într-un tărâm obişnuit mai 
degrabă cu o altă viziune asupra românilor. Mai mult 
decât a implementa prezentul proiect, unul din 
obiectivele personale şi de grup ale participanţilor din 
România a fost acela al creării unei altfel de imagini 
asupra modului în care românii acţionează, asupra 
spiritului românesc şi a valorilor pe care românii le 
posedă, cu demnitate, respect şi responsabilitate. Trei 
aspect ce în fond caracterizează atât viaţa Republicii 
cât şi a Monarhiei, fiind specific cetăţeanului 
European, în jurul căruia a fost în fapt construită şi 
idea proiectului EURAM.

 Într-o ţară în care cu toţii ne-am imagina cum 
ar fi să dăm Republic and Monarhy, schimbând 
regimul în care trăim, imaginea monarhiei cu 
principiile ei drepte par atât de lesne de dorit. 
Realitatea cu care însă tânărul spaniol se confruntă 
reprezintă însă reversul medaliei şi culmea: şi ei vor o 
schimbare, fapt care la vizita derulată în cadrul 
Primăriei Râmnicu Sărat, însă şi a Municipalităţii din 
Punte Genil i-a făcut să afirme, în spirit de glumă 
bineînţeles, în acelaşi gând, pe primarul localităţii 
Puente Genil şi viceprimarul Mun. Râmnicu Sărat: 
“Să facem schimb! Vă dăm noi Republică, iar voi ne 
daţi Monarhia!”.
 Întâmpinarea grupului din România de către 
tinerii participanţi din Spania a fost una aparte! 
Mânaţi de dorinţa de a afla cât mai multe despre 
sistemul republican în care trăim, tinerii spanioli au 
facilitate cu adevărat procesul de coeziune în cadrul 
grupului nou. Primele zile de activităţi derulate în una 

PUENTE GENIL – O MONARHIE TÂRZIE!
din incintele municipalităţii din Puente Genil au adus 
cu sine o apropiere rapidă a participanţilor, urmată de 
o serie de acţiuni introductive privitoare la ambele 
sisteme. Informaţiile teoretice primite în cadrul 
seminariilor a fost utilizată apoi prin implicarea 
tinerilor în cadrul activităţilor de educaţie non – 
formală de ţip: workshop, joc de rol, cafenea publică, 
open space, photovoice, brainstorming, metode 
utilizate în scopul creării unui spaţiu de reflectare şi 
interacţiune a participanţilor prin intermediul căreia 
schimbul de informaţii şi experienţe a avut în fapt loc.
 Au fost discutate şi dezbătute aspecte 
referitoare la: cetăţean, cetăţenie, democraţie, 
regalitate, preşedenţie, drepturi, obligaţii, lege, 
iniţiative legislativă, simboluri, puncte tari şi puncte 
slabe ale celor două sisteme, avantaje şi dezavantaje 
ale vieţuirii ca cetăţean în ambele sisteme, s.a.
 Utilizarea metodei Debate a reprezentat 
punctual culminant al implicării tinerilor în prima 

etapă a procesului de implementare, atunci când tinerii au avut sarcina de a concluziona împărţiţi în 4 echipe 
asupra priorităţii şi oportunităţii celor două sisteme în viaţa cetăţeanului European. Pentru aceasta, tinerii, 
lucrând în echipe de lucru, specific de altfel tuturor activităţilor derulate, au avut ocazia de a identifica cele mai 
bune argumente care să susţină viabilitatea poziţiei lor. Activitatea a încheiat aşadar un prim ciclu care a pus în 
mijlocul acţiunii învăţarea experienţială, susţinută de repetate activităţi de Reflection Group şi evaluare.

 Revenirea în Râmnicu Sărat pentru cea de-a 
doua parte a proiectului a fost una deosebit de 
oportună. Cu un bagaj informaţional calitativ, 
dobândit în experienţa din Spania, tinerii au avut ca 
obiectiv crearea unui tipar al unui sistem care să 
îmbine cele mai bune trăsături ale Republicii şi 
Monarhiei. Pentru acest fapt ei avut de creat, împărţiţi 
în echipe de lucru: steme noi, noi prevederi legale, 
cutume, drepturi, obligaţii, oferind un nume noului 
stat creat, precum şi o istorie. Momentul de inspiraţie 
şi spiritualitate a fost reprezentat de vizita pe care 
participanţii au derulat-o la Castelul Peleş şi Castelul 
Bran, acolo unde entuziasmul tinerilor a fost direct 
proporţional cu lecţie de istorie pe care cele două 
aşezăminte româneşti le-a oferit-o. Întorşi acasă, 
imaginea republicii şi a monarhiei ideale concepută în 
zilele anterioare a fost mult mai simplu de redactat 
tinerii având în memorial lor imagini şi informaţii 
relevante atât din sistemul monarhic cât şi din cel 
republican. Au fost abordate astfel atât partea 
ideologică cât şi cea practică, de vizitare a celor mai 
importante puncte ale celor două sisteme, pentru ca în 
una din ultimele activităţi, cu rol şi de evaluare, tinerii 
să ofere concluziile propriilor viziuni într-o acţiune 
particulară de dezbatere derulată în incinta Centrului 
de Tineret FORTES, atunci când împărţiţi în echipe de 
lucru şi puşi în faţa faptului de a reprezenta câte un 
stat, au trebuit să identifice, mergând mai departe în 
abordarea lor, cele mai importante viziuni statale în 
cadrul a patru comisii prioritare la nivel European: 
tineret, educaţie, educaţie – cultură şi sport.
 Întâlnirea cu autorităţile administraţiei publice 
locale a fost şi aceasta una deosebită. Mai întâi, 
consilierii locali râmniceni, alături de dl. Viceprimar 
Sorin Cîrjan au participat la seara tradiţională spaniolă 
pentru ca mai apoi să îi primească în fieful 
administraţiei locale, la sediul Primăriei Râmnicu 
Sărat, aici fiind purtate discuţii privitoare la cele două 
sisteme, precum şi referitoare la modul în care 
proiectul şi-a atins obiectivele.
 Finalul democratic al participării celor 24 de 
tineri din România şi Spania a fost unul concretizat în 
oferirea de asigurări că viitorul nu va lăsa aşteptate noi 
parteneriate, mai mult decât atât, partenerii din 

RÂMNICU SĂRAT – MOMENTUL DECIZIEI!

Andaluzia afirmând susţinerea lor în crearea unei 
conexiuni continue cu mai multe municipalităţi şi 
organizaţii din sudul Spaniei care să ofere tuturor 
promotorilor posibilitatea de a dezvolta relaţii de 
colaborare pe termen lung, cu implicarea mai multor 
promotori, având în vedere şi viitoarele obiective ale 
noului program ce va continua munca începută în 
cadrul Programului “Tineret în Acţiune”.

Ceparu Florin
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 Luată de valul vremurilor în care trăim, de informațiile care 
mai de care mai pompoase și acuzatoare la adresa regimului și a 
modului de organizare a regimului în care trăiesc, mi-am luat inima-n 
dinți înaintându-mi printr-o simplă aplicație dorința de a descoperi cu 
ochii mei realitatea. Ideea de a merge în Spania pentru un proiect în 
care mai mult decât atât aș fi avut șansa de a depăși nivelul de 
mulțumire specific fiecărui tânăr în lipsă de posibilități m-a motivat în 
mod extraordinar conducându-mă în fiecare zi ori activitate.
 Am fost selectată iar aflarea veștii mi-a adus, datorită 
programului “Tineret în Acțiune” și Federației FORTES lucruri pe care 
viața de zi cu zi cu certitudine le-ar fi omis.

Un voluntar RepublicanUn voluntar Republican
într-o Monarhie!într-o Monarhie!

 Mai presus de toate este vorba de experiență: a merge, a descoperi, a învăța, a socializa, a mă schimba, a mă 
împrieteni, a-mi forma, a conștientiza, sunt doar câteva din verbele care astăzi mă reprezintă. Am descoperit că doar prin 
iniţiative și implicare poți schimba ceva, am învățat cât de important este non – formalul pentru mine, am socializat cu 
peste 40 de tineri din Spania și România pe care iniţial i-am abordat cu reținere și distanță, pentru ca mai apoi să-I 
dobândesc ca prieteni, mi-am format opinii, idei, concepte, un nou fel de a fi, intercultural, o exprimare mult mai liberă 
și raţională, devenind astfel mult mai conștientă de oportunitățile mele de dezvoltare.
 Trei sunt însă lucrurile care m-au făcut să reflectez în timpul proiectului și după derularea acestuia. Primul 
dintre acestea face referire la interculturalitate și la importanța pe care respectarea valorilor poporului spaniol a avut-o 
în bună înțelegere a stilului lor de trai, a tradițiilor, obiceiurilor și a modelelor comportamentale pe care aceștia le 
promovează. Aș spune că seamă cu ale noastre însă dintr-un punct totul se schimbă. Noi devenim mai reci, mai 
dezinteresați în a ne menține valorile, știind de existent lor însă neavând metodele și motivația de a le valorifica 
continuu, aşteptând parcă de fiecare dată un motiv, în timp ce ei, spaniolii, oportuniști și în același timp interesați de 
cultural or, tradițiile și modul în care exteriorul îi vede, par a face față rigorilor vremii, trecând peste rutina și stresul care 
de altfel, trăind în mijlocul lor, par a nu exista.
 În al doilea rând este vorba despre tematica proiectului și începutul experienței, recunosc că m-a găsit 
dezinformată însă în continuă dorință de a învăţa. Am realizat repede însă că toți eram la fel. De aceea seminariile de 
prezentare a celor două regimuri și sisteme m-au ajutat enorm să le înțeleg, să le definesc, plăcându-mi mult modul în 
care fiecare Formator și participant și-au adus aportul, printr-o dinamică aparte la o înțelegere prin diversitatea 
informațiilor. Într-un spirit de glumă, unul din participanții grupului Spaniol, Lalo spunea: “Să vă spun ce este 
Monarhia? E simplu... Monarhia este acel sistem care nu este Republică”. Detaliile mai apoi oferite mi-au demonstrat 
exact spusele lui. Republica înseamnă reprezentare liberă, egală, descentralizare (așa cum am învățat), pe când 
Monarhia înseamnă istorie, prin regalitatea pe care noi nu o avem și pe care mulți dintre noi, ne-o dorim.
 Îmi amintesc vorbele domnului viceprimar, Sorin Cîrjan, din timpul întâlnirii de lucru pe care am derulat-o în 
data de 03 iunie în cadrul Municipalității din Râmnicu Sărat, după venirea din Spania. Întrebați care din cele două 
sisteme ar fi alese pentru a fi parte din ele, aproape toți participanții din Spania au ales Republica în timp ce majoritatea 
participanților din România au ales Monarhia. Explicația domnului viceprimar, aceea că, indiferent de sistem, de 
regimul în care trăim, întotdeauna ne vom dori ce nu avem ori ce poate 
nu vom avea niciodată, alegând să visăm în loc de a lua inițiativă și de 
a schimba realitatea în care trăim”. Vorbele au fost continuate de o 
invitație la iniţiative, la atitudine, pentru că din acea zi să înțeleg cu 
adevărat care a fost adevăratul scop al proiectului, nu doar la nivel 
declarativ ci mai cu seamă în mod real. Am învățat că noi suntem 
adevărații factori de DECIZIE atunci când suntem o echipă, când 
aceleași interese ne reprezintă, atunci când credem în noi, în drepturile 
noastre și în viitorul nostru. Am înțeles cât de important este, în calitate 
de tânăr să fii înțeles și să să ai șansa de a te reprezenta, de a te face nu 
doar auzit ci și ascultat, de a observa că ideile tale contează, sunt luate 

în seamă făcându-te să simți rezultatul muncii tale.
 Este motivul pentru care consider că proiectul EUROPEAN 
UNION REPUBLIC AND MONARCHY și-a atins obiectivele, 
informând și formând tineri pentru comunitate, pentru Uniunea 
Europeană, valorificând spiritual cetățeniei active.
 Am ajuns la al treilea aspect, socializarea, comunicarea 
interculturală, care dacă până acum erau percepute de către mine a fi 
mult mai dificile, odată cu participarea în proiect, poate și datorită 
stilului meu mai sociabil și deschis, s-au dovedit a fi poate mai facile 
decât comunicarea în propria limbă. În mod specific, am apreciat 
sinceritatea spaniolilor, un popor adevărat latin, cu valori de bază și 
istorie. Înlăturând discriminarea și însuflețind egalitatea, NOI și EI am devenit o adevărată echipă a cărei comunicare și 
prietenie nu se va opri aici.
 Atât timp cât credem în noi, monarhi ori republicani - NOI PUTEM SCHIMBA LUMEA!

Maria Alexandra Constantinescu
Participant EURAM

Herghelegiu Cristiana

 Între 29 mai - 4 iunie, oraşul gazdă a fost Râmnicu Sărat. Vremea a fost cam rece, dar asta nu a 
reprezentat un inconvenient pentru proiectul nostru. Ne-am continuat activităţile şi ne-am străduit să îi facem 
pe oaspeţi să se simtă ca acasă. La centrul nostru de tineret, am lucrat deseori pe echipe şi ne-am contrazis 
pentru ca fiecare echipă să-şi susţină ideea sa, cât mai plină de convingere. 
Pentru că tinerii din Spania, dar şi tinerii râmniceni, să cunoască aspecte ale monarhiei din România, a casei 
de Hohenzolern din care face parte şi Regele în viaţă, Mihai de România, a fost realizată o vizită de cercetare 
la Castelul Peleş şi Pelișor din Sinaia şi la Castelul Bran, proprietate a regelui Carol I.
Nu s-au simţit inhibaţi de atmosfera oraşului nostru şi au petrecut mult timp în oraş. În penultima zi, am fost 
supuşi unui chestionar care avea scopul de a ne arăta informaţiile cu care am rămas în urma acestui proiect. 
De asemenea, am discutat şi despre lucrurile pe care am vrea să le schimbăm la fiecare ţară, iar cei mai iscusiţi 
au primit chiar şi un mic premiu.
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 Au avut loc şi serile tradiţionale, unde 
fiecare ţară şi-a etalat specificul sau, unde s-a 
dansat şi a fost voie bună, ca într-o familie unită. 
Tot ce ne unise până atunci era faptul că avem 
probleme comune şi că putem manifesta 
înţelegere unii faţă de ceilalţi, ca într-o 
comunitate.
 Întâlnirea cu autorităţile locale 
râmnicene a fost una deosebită, dată fiind şi 
tematica proiectului şi spre surprinderea tuturor 
spaniolii doreau să revină la formă de 
guvernământ republicană iar mare parte din 
tinerii râmniceni şi din autorităţi, îmbrăţişau 
ideea de monarhie.

 Au avut loc şi serile tradiţionale, unde 
fiecare ţară şi-a etalat specificul sau, unde s-a 
dansat şi a fost voie bună, ca într-o familie unită. 
Tot ce ne unise până atunci era faptul că avem 
probleme comune şi că putem manifesta 
înţelegere unii faţă de ceilalţi, ca într-o 
comunitate.
 Întâlnirea cu autorităţile locale 
râmnicene a fost una deosebită, dată fiind şi 
tematica proiectului şi spre surprinderea tuturor 
spaniolii doreau să revină la formă de 
guvernământ republicană iar mare parte din 
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ideea de monarhie.  În ultima zi, ne-am luat rămas bun de la colegii noştrii 

de proiect, şi, cu lacrimi în ochi, purtăm în suflet speranţa că 
îi vom revedea sau măcar aceea că următoarele proiecte ne 
vor aduce persoane tot atât de dornice să se implice şi să iasă 
din umbră. Concluzia este că nu poţi înţelege o asemenea 
experienţă numai prin vorbe, ci trebuie să ai curajul să te 
implici! Nu poţi avea decât de câştigat, câteodată experienţa, 
alteori chiar prietenii, alteori pur şi simplu nevoia de a fi 
departe de probleme, dar simţindu-te ca într-o familie.
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Republica și Monarhia reprezintă două sisteme ale unor oameni egali
Sistemul de guvernare republican (românesc) oferă mult mai multe drepturi decât cel Monarhic (Spaniol)
Tinerii spanioli găsesc aproape imposibilă implicarea lor în viața administrativă considerând că autoritățile 
nu le acordă atenție
Sistemul Monarhic aplicabil Spaniei este condus pe o serie de reguli și principii ce reușesc să țină situația 
statală sub control
Spaniolii își cunosc mult mai bine decât românii obiceiurile și tradiția știind totodată să le pună în valoare
Nu există diferențe vizibile de gândire și comportament între tinerii din România și Spania, ambele fiind 
popoare latine
Atât tinerii din Spania cât și cei din România și-au manifestat interesul de a lua parte la viața comunității și 
de a participa la actul decizional; ambele comunități reclamă slaba chestionare înainte de luarea unor decizii 
importante pentru soarta acestora
Spaniolii năzuiesc să trăiască într-un sistem Republican
Tinerii români ar da Republica pe Monarhie
Există o situație similară atât în România cât și în Spania și anume contestarea abuzului de putere a 
conducătorilor de către populație
Urmare a vizitelor tematice din cadrul Municipalităților ambii primari au susținut implicarea tinerilor în 
viața comunității locale
Urmare a implicării în proiect tinerii din grupul țintă au devenit mult mai conștienți de sprijinul pe care 
Comisia Europeană îl oferă pentru dezvoltarea acestora și interesul pe care Comisia prin Programul TiA și 
alte programe de susținere se implică în formarea și asistarea profesională și socială a tinerilor din UE

4zeci de CONCLUZII culese din
chestionarea informală a participanților!

Concluzii LEGATE DE TEMATICA PROIECTULUI DESPRE CEEA CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN PROIECTUL EURAM

Concluzii informale ALE PROIECTULUI

Învățarea interculturală a produs o serie importantă de competențe la nivelul 
fiecărui participant!
Metodele de educație non – formală ne-au ajutat să înțelegem mai bine 
diversitatea culturală, scopul și obiectivele proiectului
Între participanții din Spania și România a existat o totală relație de comunicare 
și colaborare antidiscriminatorie și coezivă
Ideea abordării tematicii de democrație participativă a produs o atenție și un 
interes deosebit pentru tinerii din ambele state
În România activitatea voluntară ia proporții destul de mari în comparație cu 
Spania, acolo unde voluntariatul nu ocupă un loc prea important în obiectivele 
tinerilor și ale autorităților
Arhitectura localităților Spaniole este menținută și atent întreținută de către autorități și cetățeni comparativ 
cu spațiul românesc aici unde atenția pentru menținerea valorilor arhitecturale este una foarte selectivă
Principala caracteristică a zonei de activități, Andaluzia, situată în sudul Spaniei era derularea de activități 
agricole de plantare de măslini. În urma proiectului a rezultat că statul spaniol sprijină o agricultură 
sectorială fundamentată pe principii regionale: Spania este împărțită în zone prioritare, fiecare zonă fiind 
caracterizată de o componentă agricolă aparte
Atât tinerii din România cât și tinerii din Spania întâmpină mari probleme cu identificarea după terminarea 
studiilor a unui loc de muncă
Orarul de lucru aferent celor două state este total diferit. În Spania, prânzul poartă numele de Siesta și este 
utilizat de cele mai multe ori într-un mod mult mai dinamic decât în România (în grupuri, etc.)

Aferent potențialului financiar al celor două zone, concluzionăm că veniturile medii ale spaniolilor sunt 
simțitor mai mari decât cele ale românilor în timp ce și prețurile practicate sunt cu aceleași proporții mai 
mari
Au fost puse bazele conlucrării pe perioadă îndelungată, partenerii din Spania propunându-ne o serie de 
parteneriate strategice pentru perioada următoare, de considerat

Am comunicat continuu și coerent pe tematica proiectului
Comunicarea s-a derulat în limba engleză
Fiecare participant a avut dreptul și șansa de a prelua cuvântul și de a fi astfel activ pe perioada activităților
Tinerii au luat parte la o gamă amplă de activități de educație non – formală
Cea mai apreciată metodă utilizată a fost metoda Debate, aceasta oferindu-le ocazia de a se întrece în 
argumente
Participanții au avut ocazia de a descoperi specificul cultural prin 
derularea de seri tradiționale, precum și arhitectural, alături de 
întâlnirea unor noi oameni, responsabili locali din ambele 
comunități care i-au ajutat să fie mai bine incluși în cele două 
comunități
Atât în România cât și în Spania a fost o organizare foarte bună care 
a ajutat la tingerea obiectivelor proiectului
Au fost împărtășite informații în mod direct, face to face între 
participanți fiind totodată primite informații din partea formatorilor
A fost derulat un proces continuu de învățare, pornind de la prezentarea aspectelor detaliate ale proiectului 
și continuând cu construirea treptată a întregului cadru de implementare
Participanții au petrecut timp împreună atât pe perioada activităților zilnice cât și în cadrul serilor 
organizate, ocazie cu care au împărtăşit experiențe, informații, legând astfel prietenii temeinice
A fost acordată o atenție aparte dreptului la liberă exprimare a tinerilor care a fost susţinuţi promovat pe 
întreaga perioadă a proiectului. Astfel rezultatul nu are în vedere doar cunoașterea ci mai mult decât atât 
luarea de inițiativă prin cunoașterea oportunităților celor două sisteme
A fost evident observată o evoluție a relațiilor din interiorul grupurilor, progresiv, începând cu prima zi de 
activități și terminând cu ultima. Procesul de socializare și comunicare interculturală a fost facilitat de 
organizarea unor activități interculturale și de manifestare socială tematice
S-a produs conștientizarea tinerilor în relație cu drepturile și oportunitățile pe care aceștia le au. Mai mult 
decât atât în aproape două săptămâni tinerii au obținut un bagaj informațional complex și corect
A fost realizată o repartizare coerentă a sarcinilor astfel încât fiecare tânăr a avut ocazia de a prezenta, 
organiza, executa, evalua, concluziona
A fost oferită o atenție deosebită învățării experiențiale și prin comunicare directă fiind încurajat dialogul 
dintre tineri
Atitudinea tinerilor pe întreaga perioadă a implementării efective a fost una admirabilă, aceștia 
menținându-și de fiecare dată vie atenția până la ultima activitate
A fost realizată o conexiune între tinerii din grupul țintă, obiectivele, interesele lor și ale proiectului și 
Programului TiA pe de altă parte și autoritățile locale din ambele comunități, fiind obținută totodată și 
declarația de susţinere pe termen lung a voluntariatului

Maria Constantinescu și Ruxandra Milea
participante în proiectul EURAM
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 Proiectul „European Union Republic and 
Monarchy” a reprezentat și reprezintă un proiect de 
democraţie participativă, finanțat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acțiune, 
acțiunea 1.3, cu angrenarea a 24 de tineri din 4 
structuri din România şi Spania. Perioada de 
desfăşurare este 1 ianuarie 2013 – 31 octombrie 
2013, iar activităţile propriu-zise au avut loc între 15 
– 28 mai în Puente Gentile, Spania şi Râmnicu Sărat, 
România.
 Aferent perioadei de diseminare a 
informaţiilor (15 iunie – 15 octombrie 2013), tinerii 
din grupul ţintă au desfăşurat şi vor desfăşura în 
continuare o serie de activităţi specifice de 
diseminare, după cum urmează: articole pe blog şi în 
revista „Micul Jurnalist”, campanii stradale de 
diseminare, conferinţe interactive şi în cadrul 
diseminării speciale acţiuni de lobby şi advocacy în 
primăriile comunităţilor învecinate. Toate metodele 
şi mijloacele utilizate au ca scop promovarea 
rezultatelor şi crearea unui impact atât la nivel 
individual, cât şi la nivel macro de organizații și 
instituții promotoare și comunitățile locale ale celor 
patru promotori. 
 Pe parcursul întregii etape de diseminare au 
fost și vor fi distribuite în continuare materiale de 
promovare, însoțite de comunicarea de către tineri a 
rezultatelor obținute în implementare: afişe, pliante, 

 Educaţie non-formală!? Ce mai e şi asta? Aaa, 
eu ar trebui să vorbesc despre ea. În regulă. Deci, 
pentru cine nu ştie, educaţia non-formală se referă la 
tot ceea ce face excepţie de la formal. Amuzament, 
distracţie, mişcare, totul. Pe scurt: cămaşă, costum, 
cravată, pantofi = formal, tricou, hanorac, jeanşi, 
tenişi = non-formal, asta doar ca să vă faceţi o idee.
 Despre asta a fost vorba în proiectul nostru de 
formare EDU PERFORMING al Asociaţiei de 
Tineret ONIX, finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul “Tineret în Acţiune”, care s-a derulat în 
oraşul nostru: învăţarea şi aplicarea metodelor de 
educaţie non-formală.
 În calitate de învăţăcel, pot să spun că proi-
ectul a fost... “super tare frate”! La început, când am 
ajuns în sala de activităţi şi am văzut participanţii din 
cele 7 ţări, toţi mai în vârstă ca mine, m-am gândit: 
“Ce caut eu aici?” Însă după 2 zile de acomodare cu 
participanţii, toţi au devenit de treabă.
 Formatorii, şi-au făcut datoria până la capăt şi 
în plus ne-au dat câteva sfaturi de viaţă din experienţă 
proprie, care personal, mi-au prins bine.
 După învăţarea metodelor de educaţie non 
formală, s-a aruncat bomba! Trebuie să facem propria 
metodă, pe care mai apoi o vom aplica în şcoli. Prima 
dată am privit această provocare ca pe ceva imposibil, 
dar în scurt timp, a devenit cea mai mare oportunitate 
a mea. Fiind student la Facultatea de Litere, pe dome-
niul Comunicare şi Relaţii Publice, mi-au venit în 
minte câteva metode pe care le-am pus pe foaie şi 
le-am transformat într-o metodă nouă de educaţie non 
formală, numită Truth or Lie (Adevăr sau Minciună), 
despre care vă voi împărtăşi câte ceva în următoarele 
rânduri.
 Pe scurt, vor fi două părţi care vor dezbate o 
problemă. Presa şi agentul de relaţii publice, care va 
încerca să-şi apere cauza. Presa doreşte să publice un 
articol învinuitor despre o companie, iar agentul de 
relaţii publice trebuie să îşi construiască un speech pe 
baza căruia dezminte toate afirmaţiile din acel articol, 
dezbaterea fiind în cadrul unei conferinţe de presă.   
 Evenimentul este susţinut şi moderat de către 
un facilitator, acesta având dreptul de a stabiliza, ori 
perturbă situaţia în fiecare moment. Rezultatul 
implementării metodei este reprezentat de fiecare 
dată de un adevăr, care vine totdeauna în urma unei 
proceduri de dezbatere a părţilor, de oferire a unor 
argumente, cele mai bine susţinute aducând şi drep-
tatea de partea uneia dintre părţi.
 Prin această metodă, vom urmări lucrul în 
echipă, brainstorming-ul, creativitatea fiecăruia, 

Diseminare

Neculăiasa Anca Francesca

flyere, stickere, cărți postale și vor fi utilizate 
blogurile www.atcesr.wordpress.com şi 
www.euramnicean.blogspot.com, unde vor fi 
încărcate articole despre rezultatele şi implicarea 
tinerilor în proiect, toţi tinerii din comunitate având 
şansa de a-şi exprima părerile, opiniile şi concluziile 
de final. 
 Se vor desfăşura conferinţe publice în cadrul 
Centrului de Tineret Fortes unde tinerii din 
comunitate vor împărtăşi informaţii referitoare la 
cele două sisteme abordate precum şi la identificarea 
de modalităţi şi mijloace de implicare în actul 
administrativ. 
Vor fi elaborate şi chestionare în care tinerii vor dori 
să identifice poziţia cetăţenilor faţă de avantajele şi 
dezavantajele celor două sisteme europene: 
republică şi monarhie. Diseminarea va 
continua şi în perioada 1 – 20 octombrie 2013 prin 
distribuirea a 200 de DVD-uri şi CD-uri cu filmuleţul 
proiectului şi 100 de mape personalizate ce vor fi 
utilizate în acţiunile de lobby în cadrul vizitelor 
programate la primăriile comunelor învecinate.
 Toate acţiunile desfăşurate sau care se vor 
desfășura au drept scop o dublă conştientizare: pe de 
o parte importantă susţinerii tinerilor de a se implica 
în actul administrativ, dar şi de a lua iniţiativa în 
cadrul comunităţilor prin participarea la actul 
decizional.

... de început și
va urma ....

EDUcaţia non-formală,
parte din MINE!

stârnirea imaginaţiei pe fondul utilizării abilităţii de a 
rezolva o problemă reală, în timp record, prin 
argumente logice care să-i pună pe cei implicate în 
situaţia de a se adapta la o conjunctură până atunci 
improprie lor.
 Metoda a fost aplicată în Liceul Teoretic 
“Ştefan cel Mare” şi în Colegiu Naţional “Alexandru 
Vlahuţă”. Elevii au fost receptivi, creativi, iar în 
momentul dezbaterii în cadrul conferinţei de presă, 
toţi au intrat în pielea personajului, apărându-şi 
fiecare propria cauză.

 Din punctual meu de vedere, proiectul a fost 
un succes total, iar oportunitatea pe care am 
dezvoltat-o prin valorificarea propriei mele 
imaginaţii şi punerea în teorie şi în scenă a unei noi 
metode de educaţie non – formală, reprezintă o 
motivaţie deosebit de importantă pentru a continua a 
mă implica şi în viitor în astfel de proiecte şi de ce nu 
de a coordona în perspectivă în viitoare proiecte de 
tineret.

Denis Cristian Oprea
Membru al Asociaţiei de Tineret ONIX şi

Participant în proiectul EDU PERFORMING
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 Edu Performing, şi-a parcurs zilele 
acestea unul din cei mai importanţi paşi ai 
evoluţiei sale şi anume întâlnirea de 
promovare a metodelor de educaţie non – 
formală realizată alături de doamna Inspector 
Paula Mihai. Întrevederea a fost posibilă în 
localitatea Poiana Pinului, cu ocazia unui 
curs naţional susţinut de către Consiliul 
Judeţean al Elevilor Buzău, un eveniment 
moderat de către dl. Director al Liceului 
Teoretic Ştefan cel Mare, Vasile Neculăiasa.
 Ocazia prezentei întâlniri a fost din 
plin valorificată din ambele părţi. Pe deo 
parte Preşedintele A.T. ONIX, Florin Ceparu, 
alături de Preşedintele FORTES, Volodea 
Mateevici au realizat o introducere în tainele 
metodelor de educaţie non – formală nou 
create şi în perspectivele pe care voluntariatul 
râmnicean şi non – formalul le are la nivelul 
impactului în activitatea viitoare a unităţilor 
de învăţământ, doamna Inspector finalizând 

EDU Metodele de educaţie non – formală

Aduse în atenţia doamnei
Inspector Paula Mihai

momentul printr-o amplă serie de laude şi 
aprecieri aduse organizaţiilor de tineret din 
Râmnicu Sărat precum şi celor care şi-au 
adus aportul la implementarea proiectului 
Edu Performing. Totodată, doamna 
Inspector a susţinut o cuvântare deosebită 
privitoare la beneficiile pe care implicarea în 
voluntariat le aduce la nivelul fiecărui tânăr, 
precum şi a perspectivelor pe care tinerii le 
dobândesc odată cu participarea în 
proiectele finanţate din fonduri europene. 
Cu o deosebită jovialitate, tot dumneaei ne-a 
transmis faptul că este la curent cu proiectele 
derulate în Râmnicu Sărat, amintind faptul 
că educaţia non – formală nu înlocuieşte 
educaţia formală, ba din contră, reprezintă 
uneori o condiţie de bază a înţelegerii 
informaţiilor transmise în timpul orelor de 
studiu, non – formalul aducând un element 
nou, anume practica/experienţa.

Gavrilă Mădălin

TRUP
prin teatru

)

Traieste poezia

 Imediat după selecţia participanţilor finalizată 
în data de 20 mai 2013, următorul pas al proiectului a 
fost acela al realizării unor prime întâlniri în cadrul 
grupului de participanţi selectat pentru a lua parte în 
toate cele trei etape ale procesului de implementare: 
pregătire, schimb de tineri, evaluare.
 Aflaţi aşadar în etapa de pregătire şi cu mai 
puţin de o lună de zile până la începerea schimbului 
efectiv de tineri, cei 14 tineri din România la care s-au 
adăugat cei 2 lideri de grup, au demarat cu mare 
optimism o amplă campanie de vizibilitate şi 
promovare a proiectului, resursele utilizate în acest 
sens fiind atât mediul online cât şi acţiuni stradale şi în 
cadrul liceelor.
 Promovarea online s-a realizat în principal în 
cadrul paginilor personale de facebook ale 
participanţilor, precum şi în cadrul grupului de 
facebook creat în scopul proiectului ce poartă numele: 
“TRĂIEŞTE POEZIA PRIN TEATRU - TRUP”. 
Odată parte din acest spaţiu comun, nu a durat mult 
timp până la valorificarea creativităţii lor, ce a adus în 
prim plan aspiraţiile tinerilor, precum şi o serie 
impresionantă de creaţii şi impresii personale ce au 
reprezentat modalitatea tematică şi practică de 
comunicare şi transmitere a unor mesaje motivaţionale 
între tinerii râmniceni, parte ai acestui proiect.
 Continuând, cu activităţile acestei etape, 
echipa de proiect a derulat în ultima perioadă întâlniri 
repetate ce au avut ca obiectiv discutarea în principal a 
tuturor aspectelor ce ţin de organizarea metodologică 
şi practică a proiectului TRUP. Mai mult decât atât, 
urmare a concluziilor echipei de proiect, grupul ţinta a 
derulat la rândul său întâlniri de lucru în cadrul 
Centrului de Tineret FORTES, cu această ocazie fiind 
aduse la cunoştinţa participanţilor detaliile proiectului 
în mod amănunţit. 
 Mesele rotunde derulate au concluzionat în 
ceea ce priveşte o înţelegere mult mai bună a 

vizibilitate
activităţilor din cadrul agendei de activităţi, o 
distribuire corectă a sarcinilor, precum şi stabilirea 
prin participare a unor reguli individuale şi de grup 
care mai departe să fie aplicabile proiectului TRUP, 
pe perioada schimbului de tineri. Finalul întâlnirilor 
au fost de fiecare dată marcate de derularea unor 
energizere şi jocuri de cunoaştere susţinute de către 
managerul de proiect, scopul fiind acela al obţinerii 
coeziunii de grup.
 În ceea ce priveşte vizibilitatea proiectului, 
Campania stradală a avut în vedere utilizarea de 
flyere, afişe, stickere, pliante, felicitări ce au fost 
distribuite tinerilor în zona centrală a oraşului în 
mod repetat precum şi în liceele râmnicene, mediul 
din care participanţii au fost selectaţi şi unde, în mod 
individual au făcut cunoscută imaginea proiectului 
TRUP.
 Un important moment al etapei de pregătire a 
proiectului a constat în realizarea de întâlniri alături 
de şefii claselor din cadrul C.N. Al. Vlahuţă şi L.T. 
Ştefan cel Mare, acolo unde, cu contribuţia domnilor 
directori Andrei Ştefan şi Neculăiasa Vasile, a fost 
posibilă o promovare de calitate care în prezent se 
concretizează printr-un număr în creştere de tineri 
interesaţi pentru a face parte din viaţa voluntariatului 
râmnicean.
 Etapa de pregătire a proiectului va continua 
şi în perioada următoare până la momentul 
schimbului efectiv de tineri, momentul de maximă 
atenţie fiind reprezentat de Vizită de Planificare în 
Avans ce va avea loc în perioada 03 – 05 iunie 2013.

Florin Ceparu
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 Ultima întâlnire a echipei de implementare a 
proiectului TRĂIEŞTE POEZIA PRIN TEATRU a 
avut ca scop realizarea unei evaluări informale a 
aşteptărilor cu care fiecare participant vine în 
întâmpinarea proiectului, cu puţin timp înainte de 
începerea proiectului. Reacţiile participanţilor au 
fost unele deosebite acestea evidenţiind pe de o parte 
existenţa unor tineri cu experienţă în arta poetică şi 
totodată cu premii obţinute urmare a participării la 
diferite concursuri, aşa cum este cazul Anei Maria 
Barbu şi Alinei Prunică și pe de altă parte, tineri ce 
vin cu elanul şi dorinţa de a-şi dezvolta abilităţile 
încă nevalorificate în procesul de creaţie poetică, aşa 
cum este cazul celorlalţi tineri din grupul ţintă.
 
 În îndeplinirea tuturor aşteptărilor şi 
năzuinţelor ce în continuare vor fi aduse la 
cunoştinţa dumneavoastră, echipa de organizare şi 
implementare a proiectului TRĂIEŞTE POEZIA 
PRIN TEATRU - TRUP, alături de grupul ţintă, va 
avea ocazia în perioada 9 – 17 iunie 2013 să dea viaţă 
imaginaţiei şi creativităţii tinerilor într-un cadru non 
– formal ce îi va introduce pe tineri în diferite 
condiţii şi locaţii de creaţie, acolo unde tinerii vor 
avea ocazia de a experimenta şi de a da frâu liber 
viziunii, cuvintelor, rimelor, gândurilor şi 
sentimentelor lor.
 
 “Am decis să mă implic în proiectul TRUP 
deoarece poezia dă sens vieţii, rimele arătând cât de 
profundă e viaţa atunci când ai ocazia de a o aşeza 
pe hârtie”   (Ana Barbu)
 
 “Poezia înseamnă libertate, înseamnă vis, 
desprinderea de realitate! Pentru toate acestea voi fi 
TRUP şi suflet în acest proiect” 
   (Maria Constantinescu)
 
 “Este primul proiect în care particip. Am 
decis să fiu parte deoarece teatrul, în primul rând şi 
poezia, în al doilea rând, înseamnă creativitate! Am 
ceva experienţă în teatru şi aş vrea să o aduc în 
slujba proiectului TRUP” (Mihai Beşliu)
 

 plini de entuziasm şi aşteptări!

Tinerii râmniceni iubitori de poezie

vin în întâmpinarea proiectului TRUP
finanţat de C.E. prin Programul TiA,

 “Îmi place să compun poezii şi să 
împărtăşesc poeziile mele altor persoane aşa cum 
îmi place să şi ascult creaţiile altora. Mă aştept ca 
în proiect să pot avea ocazia de a le face pe 
ambele!”   (Valentin Coşerea) 
 
 “Voi lua parte în TRUP pentru că îmi place 
poezia şi pentru că îmi place să creez! Poezia este o 
reprezentare a sufletului, iar trăirile din perioada 
proiectului mă vor inspira şi ajuta să dau viaţă unor 
poezii, unor stări, a adevăratului eu! Poezia 
înseamnă viaţă!” (Alina Prunică)
 
 “În fiecare poezie găsim inspiraţie! Vreau 
ca participând în acest proiect, comunicând cu 
ceilalţi participanţi, să învăţ câte puţin din ce 
înseamnă să compui, să fii parte dintr-o piesă de 
teatru şi să împărtășesc momente frumoase alături 
de alţi tineri de vârsta mea” (Gavrilă Aurelia)
 
 “Vreau să descopăr cultura prezentă şi 
trecută a tinerilor din Rep. Moldova. Mă aştept ca 
proiectul să fie o împărtăşire culturală, de valori şi 
inspiraţie! Vreau să îmi fac noi prieteni, să cunosc 
oameni noi şi să îmi îmbogăţesc competenţele 
raportate la tematica proiectului”. (Ionuţ Baciu)
 
 “Îmi place să compun poezii cu înclinaţie 
spre hip – hop, spre modern, spre realitatea zilelor 
noastre şi consider că a fi parte din acelaşi mediu 
cu tineri din România şi Rep. Moldova ce provin din 
medii diferite, acesta poate fi un factor de inspiraţie 

ce mă poate conduce spre creaţii care să mă 
reprezinte cu adevărat. Totodată aştept jocuri non – 
formale care să ne ghideze procesul de creaţie 
poetică.” (Andrei Matei)

  “Este pentru prima oară când voi fi 
într-un astfel de cadru, când compun poezii şi sunt 
pusă în faţa faptului de a recita, precum şi de a fi 
parte într-o piesă de teatru. Este al doilea proiect în 
care particip şi aştept activităţile cu un real interes şi 
o deosebită plăcere. Sunt motivată să încerc şi cred că 
voi reuşi!” (Corina Chiriac)
 
 “Prima oară când compun! Prima dată în 
proiecte! Prima experienţă de 8 zile alături de alţi 
tineri decât cei din mediul şcolar! Îmi doresc să învăţ 
să compun poezii, să-mi găsesc inspiraţie, să învăţ de 
la alţii şi să avem un timp minunat împreună”   
  (Cristina Cocoş)

 “Obişnuiesc să compun poezii pentru mine, 
pentru starea mea de bine, pentru a fi reprezentată, 
pentru a lăsa ceva în urma trăirilor mele. Îmi doresc 
să învăţ din experienţa celorlalţi, din non – formal, 
din ceea ce înseamnă a compune poezii în locuri 
unde nu am mai fost niciodată” (Doina Luca)
 
 “Mă încântă faptul că poeziile noastre vor fi 
publicate şi cunoscute. Vreau să învăţ să compun mai 
bine, să mă apropii mai mult de natură!” 
  (Tudor Alexandru)
 
 “Este primul proiect la care iau parte şi sunt 
încântată! De la început am fost atrasă de tematica 
poeziei şi de faptul că va trebui să compunem poezii 
în diferite stiluri şi deplasându-ne în diferite locaţii 
pentru a ne descoperi inspiraţia!”
  (Andreea Popescu)

 “Pentru prima dată voluntar, sunt condus de 
dorinţa de a descoperi ce înseamnă să fii parte a unui 
proiect finanţat prin Programul “Tineret în Acţiune”. 
Cred că niciodată nu e prea târziu să te implicit şi 
sunt motivate să iau parte la toate activităţile 
proiectului”. (Stoica Marius)

 “Am decis să particip cunoscând faptul că 
aici voi întâlni noi tineri, pe care mai târziu mi-I voi 
face prieteni. În acelaşi timp, poezia mă va ajuta să 
mă regăsesc, să îmi descopăr mai bine trăirile şi 
sentimentele” (Mario Sorescu)

 “Poezia înseamnă sensibilitate, iar eu vreau 
să îmi valorific această componentă ce mă 
caracterizează. Sunt încântată de faptul că vom lua 
parte la activităţi, alături de tinerii moldoveni şi că 
voi experimenta ceva nou!” (Claudia Matei)
 
 Aşteptări ale tinerilor care au speranţa, că 
urmare a tematicii proiectului, poezie - teatru, să fie 
atinse, să devină promotori ai legăturilor dintre 
România şi Rep. Moldova, promotori ai spiritului 
românesc de pretutindeni, unit prin istorie comună, 
poeţi comuni, scriitori comuni.

Florin Ceparu

Partenerii proiectului:
Asociatia de Tineret Onix,
Ramnicu Sarat, România

,

, ,
,

Asociatia Obsteasca ATENEU,
Edinet, Rep. Moldova

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune.Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune.
Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană

nu poate fi facută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.
Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană

nu poate fi facută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.
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TRUP finalizează etapa
VPA

              În perioada 03 – 05 iunie 2013, Asociaţia de Tineret Onix a fost gazda Vizitei de Planificare 
în Avans aferente proiectului “Trăieşte poezia prin teatru”, finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul TiA, la termenul 1 octombrie. Oaspeţii întâlnirii au fost 2 reprezentanţi ai Asociaţiei 
ATENEU din Edineţ, Rep. Moldova, scopul fiind acela al realizării unui prim contact între cele 
două organizaţii între responsabilii procesului de implementare, de discutare a tuturor detaliilor 
legate de proiect precum şi de realizare a unui schimb de informaţii şi experienţe privitoare la 
istoria comună ale celor două state şi a modului în care aceasta poate fi continuată prin 
intermediul proiectului nostru ce îi pune în centrul acţiunii pe tineri alături de dubla tematică 
aleasă: poezie şi teatru.

      Sosirea oaspeţilor, realizată în data de 04 iunie a oferit şansa acomodării acestora la condiţiile 
şi locaţiile alese pentru derularea activităţilor. În acest fel, au fost vizitate: com. Pleseti, alături de 
alte locaţii din mun. Râmnicu Sărat, precum: Puşcăria, Cimitirul, Centrul oraşului, Parcul, Primăria, 
Centrul de Tineret FORTES, Muzeul Municipal, toate fiind locaţii ce vor găzdui între 9 şi 17 iunie 
activităţile proiectului menţionat.
          Printre cele mai importante subiecte discutate amintim: detaliile proiectului: scop, obiective, 
rezultate aşteptate, agenda de activităţi, pentru care au fost minuţios programate toate activităţile, 
stabilirea responsabililor de acţiuni, a necesarul de resurse, aspect financiare. Din partea 
promotorului din România au fost prezenţi la întâlnire Maria Constantinescu, unul din cei doi lideri 
de grup şi managerul acestui proiect, Coserea Valentin, unul din participanţii la proiect, Florin 
Ceparu – Preşedintele A.T. ONIX, precum şi alţi tineri ce au făcut posibilă includerea oaspeţilor în 
atmosfera proiectului nostru: Mihai Beşliu (cel de-al doilea lider), Andrei Matei, precum şi Dna. 
Prof. Camelia Sava şi Dl. Prof. Nicolae Bratu, în calitatea lor de Lectori, fiind astfel clarificate toate 
detaliile metodologice, practice precum şi financiare ale proeictului.
         De menţionat faptul că Vizita de Planificare în Avans derulată conduce spre final etapa de 
pregătire a proiectului, una presărată cu activităţi de programare, de comunicare cu partenerul, 
discutare a programului de activităţi, stabilire a sarcinilor şi a regulilor precum şi de derulare a unei 
campanii de vizibilitate atât în mediul online, cât şi prin distribuirea stradală de materiale de 
promovare. Maria Constantinescu

Manager de proiect TRUP

Gala de poezie
TRUP

prin teatru

)

Traieste poezia
în proiectul

         “Voi demonstraţi în fiecare zi că Râmnicu este 
un oraş plin de valoare şi valori”, cuvintele domnului 
viceprimar Sorin Cîrjan, aduse tinerilor participanţi 
în proiectul TRUP şi pasionaţilor de poezie, 
reprezentanţi ai Colegiului Naţional Al. Vlahuţă şi 
Liceului Teoretic Ştefan cel Mare în seara zilei de 04 
iunie 2013. Gala a constat într-o serată de poezie 
derulată în foişorul din incinta Hotelului Milion din 
Râmnicu Sărat, la eveniment participând un număr 
de 30 de tineri, însoţiţi fiecare de compoziţii poetice 
proprii. 
     Invitaţia de participare la această gală a fost 
exprimată în cadrul grupului de facebook ce poartă 
denumirea proiectului, acolo unde participanţii au 
avut oportunitatea de a adăuga persoane pasionate 
de poezia, alţi tineri din comunitatea locală ori lector 
ce ar putea aduce o importantă contribuţie 
proiectului TRUP.
        Odată lansată invitaţia, tinerii au avut ocazia de 
a poşta propriile poezii în cadrul grupului de 
facebook, acestea fiind mai departe imprimate şi 
aduse spre a fi recitate în faţa tuturor tinerilor 
prezenţi la Gală, evenimentul consfinţind o 
adevărată declaraţie de dragoste poeziei, spiritului 
creativ şi dorinţei de conservare a trecutului poetic 
atât de important pentru identitatea poporului 
român.
      Acţiunea a avut ca obiectiv, totodată, o primă 
relaţie tematică directă între tinerii din grupul ţintă 
având în mijlocul acţiunii lor propriile lor creaţii. Actul 
de valorificare a abilităţilor poetice a fost finalizat 
printr-o amplă acţiune de recitare a poeziilor 
compuse, tinerii demonstrând că deţin adevărate 
calităţi ce îi recomandă ca promotori ai poeziei în 
spaţiul râmnicean.
    La serată de poezie, organizatorii au avut 
deosebită plăcere de a-i avea alături, în calitate de 
reprezentanţi ai promotorilor din Rep. Moldova pe 
dna. Natalia Botnari – Lider de grup alături de dra. 
Anastasia Botnari – participant. Cele două 
reprezentante vor însoţi grupul de 14 participanţi în 
cadrul schimbului de tineri ce va avea loc în 
perioada 09 – 17 iunie 2013 în Râmnicu Sărat. De 
asemenea, la eveniment a luat parte şi dl. Profesor 
Nicolae Bratu, unul din motoarele implicării tinerilor 

din C.N. Al. Vlahuţă în prezentul proiect şi 
care pe perioada schimbului de tineri va fi 
lector, susţinător al seminariilor de 
prezentare a stilurilor şi curentelor poetice, 
alături de dna. Profesor Camelia Sava.
     O gală ce a demonstrat că proiectul 
TRUP are viaţă şi trăieşte prin poezie!
         Menţionăm faptul că proiectul “Trăieşte 
poezia prin teatru” este derulat de către A.T. 
ONIX cu finanţare din partea Comisiei 
Europene prin Programul “Tineret în 
Acţiune”, acţiunea 3.1a – schimburi de 
tineri, fiind un schimb de experienţe între 
România şi Rep. Moldova.

Ceparu Florin
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 Proiectul SUN şi-a urmat activităţile de diseminare şi în luna iunie 2013 prin acţiuni de 
distribuire de materiale informative, dar şi prin activităţi tematice susţinute, menite să asigure o 
transferabilitate cât mai mare a rezultatelor obţinute de tinerii participanţi la nivel de tematică şi 
interculturalitate.
 Astfel, pentru o diseminare şi multiplicare cât mai aprofundată s-au organizat întâlniri între 
tinerii voluntari şi stafful fiecărui partener, întâlniri în cadrul cărora s-au prezentat oportunităţile 
programului Tineret în Acţiune. Totodată s-au organizat și cursuri de metode de educație 
nonformală de combatere a discriminării pe metodele: studiu de caz, debate, masă rotundă, joc de 
rol şi teatru forum.
Activităţile locale de diseminare ale programului Tineret în Acţiune şi ale proiectului „SUN” vor 
continua şi în lunile următoare, până în luna ianuarie 2014: se vor publica articole, se vor organiza 
întâlniri ale lucrătorilor de tineret şi ale voluntarilor din mai multe organizaţii locale, vor avea loc 
sesiuni de informare şi întâlniri non-formale cu participarea profesorilor şi elevilor de liceu.

 Luna iunie a însemnat pentru echipa TEC o lună 
plină de activitate, de pregătire a proiectului, de promovare 
a acestuia şi a programului Tineret în Acţiune. Echipele de 
tineri, �ecare în propria comunitate au derulat campanii de 
vizibilitate şi promovare atât în mediul o�ine ce au constat 
în distribuirea de �yere, pliante, cărţi poştale şi a�şe, cât şi în 
mediul online, prin grupul de facebook 
https://www.facebook.com/groups/TECproject/?fref=ts 
particularizat prin bannerul online TEC.
 Totodată, datorită activităţii crescute la nivel de 
tineret a ONG-urilor râmnicene, s-a promovat proiectul TEC 
şi programul Tineret în Acţiune şi în timpul altor acţiuni, 
organizate de către ATCE Speranţa Râmniceană, AT ONIX şi 
AT Youth Xperience în cadrul proiectelor din luna iunie (Vice 
Versa, Trăieşte poezia prin teatru, Ghet high trough sports), 
prin amplasarea unui roll-up TEC şi prin aducerea în discuţie 
a scopului, tematicii şi obiectivelor proiectului şi prin 
speci�carea că proiectul TEC bene�ciază de �nanţare din 
partea Comisiei Europene prin TiA.

TRUP
prin teatru

)

Traieste poezia
Românul

“Românul se naşte poet!
Românul este poet!

Florin Ceparu

 Proiectul “Trăieşte poezia prin teatru” a depăşit de mult statutul său fizic, devenind o adevărată stare 
de spirit, o piatră de temelie a relaţiei dintre Râmnicu Sărat, România şi Edineţ,. Rep. Moldova. Opt zile de 
activităţi au fost de ajuns ca 24 de tineri membri ai celor două comunităţi să dea viaţa spiritului de român 
adevărat, iubirii faţă de poezie şi frumos, trăirii prin versuri, îndepărtării de trup şi îndreptării spre spirit.
 TRUP, aşa cum a fost el denumit nu a existat niciun moment fără suflet. Încă din prima zi de activităţi, 
întâlnirea tinerilor a produs un efect emoţional aparte. Deţinând un limbaj românesc diferit, într-o limbă 
comună, împărtăşind aceleaşi gesturi, însă provenind din medii de viaţă diferit, tinerii au spus da provocării 
spre unitate, spre împărtăşirea aceloraşi valori ale trecutului, elementul de unificare fiind poezia.
Structurat pe o triplă dimensiune, proiectul nostru a demarat într-o viziune romantic absolută. După o 
prezentare dinamică şi tinereasca realizată de către dl. Bratu Nicolae, profesor de Limba Franceză şi 
împătimit poet al vremurilor noastre, un poet şi un profesor al tineriilor, a venit momentul creaţiei pentru care 
grupul s-a deplasat la Poiana Pinului aici unde pentru mă bine de două ore au fost create poate cele mai fine 
versuri ce au fost vreodată auzite în acele locuri. Finalizând în recitare, tinerii au înţeles poate pentru prima 
dată de ce sunt acolo, care este rolul lor şi cât de important este să încerci chiar şi atunci când neîncrederea te 
face să crezi că nu vei reuşi nimic. Un fals demonstrate de talentul tinerilor, de momentele de inspiraţie pe 
care cei 24 de învăţăcei le-au transpus în melodioase versuri pline de inspiraţie, de natură, de suflet. 
Sentimentul început aici a fost continuat în cea de-a doua component printr-un aer simbolist, în care simbolul 
a stat în centrul înţelegerii tinerilor şi organizării lor înspre noi creaţii poetice. Locaţiile alese pentru a 
compune nu au fost nici de această dată la voia întâmplării: Cimitirul şi puşcăria, au reprezentat locaţiile din 
care tinerii şi-au cules inspiraţia, profund “afectaţi” de istoria atât de tulbure a celor două lăcaşuri, plină de 
simboluri, de imagini, ce au fost preluate şi transpuse în versuri de cele mai multe ori amare. Prezenţa tinerilor 
în acest spaţiu al bătrâneţii, al trecutului a făcut că perspectiva lor, viziunea şi înţelegerea lor asupra acestor 
medii să fie una deosebit de amplă tinzând spre absolut. Pixurile aşternute pe hârtie au surprins prin mintea 
tinerilor durerea, angoasă, frica, întunericul, lipsa, şi alte motive ce stau în lungi ori scurte versuri dovada 
unor spaţii cumplite de inspiraţie, de regăsire, re reflectare.
 Un simbolism ce odată depăşit a refulat în nou, tradiţionalismul reprezentând ultimul curent sub 
influenţa căruia tinerii au avut şansa de a compune. Complexul “Bella Italia” alături de Centrul de Tineret 
FORTES, au fost ultimele locaţii în care tinerii au compus.
 Alături creaţiei poetice, teatrul a jucat un rol deosebit de important, energia participanţilor fiind 
canalizată nu doar spre creaţie cât şi spre punerea în scenă a diferitelor poezii şi momente deosebit de 
importante din istoria şi memoriile tinerilor participanţi. În acest mod, abilităţile artistice, înclinarea către 
cultură este una totală, un rezultat ce nu trebuie trecut cu vederea ci din contră susţinut şi promovat astfel încât 
cultura, redefinirea frumosului şi a urâtului, să nu moară niciodată ci să stea dovadă conţinu a preţuirii 
omului.
 Trăieşte poezia prin teatru – proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în 
Acţiune”, acţiunea 3.1a – Schimb de tineri

 își continuă
vizibilitatea și
promovarea 

Neculae Marius - manager de proiect
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Daniela Strâmbei



Micul Jurnalist, Nr. 33, Iunie 2013Micul Jurnalist, Nr. 33, Iunie 201324 Micul Jurnalist, Nr. 33, Iunie 2013Micul Jurnalist, Nr. 33, Iunie 2013 25

 Numele meu este Perju Lucian Ionuţ, am 18 ani şi sunt elev în 
clasa a 12 a la “C.N. Al. Vlahuţă“.
În cursul acestui an, datorită unui prieten ce participa în asemenea 
activităţi de mai mult timp, am hotărât să mă implic activ în 
voluntariat, nu doar să urmăresc activităţile desfăşurate de organizaţii 
pe internet sau în procesele de vizibilitate.
 Cu toate că la început am fost oarecum sceptic, în timp am 
înţeles care sunt beneficiile ce le oferă voluntariatul şi ce înseamnă să 
fii un tânăr implicat. Primul proiect din care am făcut parte a fost 
"YOUTH TROTTER - JURNAL PE BICICLETĂ". Acesta s-a 
desfăşurat la nivel local şi s-a axat pe promovarea sportului (în cazul 
de faţă ciclismul) ca un stil de viaţă sănătos. Următorul proiect a fost 
“Tastes Like European Culture”. Acesta a fost un schimb de tineri în 
care au participat 6 ţări. Proiectul s-a bazat pe schimb intercultural şi 
s-a insistat pe partea gastronomică, fiecare naţiune având ocazia să-şi 
gătească mâncărurile specifice.
 În momentul de faţă sunt implicat în alte două proiecte şi aştept 
cu nerăbdare ca acestea să înceapă.
 În aceste proiecte mi-am făcut o mulţime de prieteni, mi-am 
îmbunătăţit engleză, atât din punct de vedere al coerenţei unei idei 
exprimate, cât şi învăţarea unor cuvinte noi, am învăţat diferite metode 
nonformale şi câteva instrumente folositoare în probleme manageriale.  
 Am aflat foarte multe lucruri despre cultura ţărilor participante 
în schimbul de tineri. Mi-am infirmat sau confirmat anumite clişee în 
legătură cu aceste popoare.De asemenea am învăţat cum să organizez 
un grup şi să folosesc cu randament maxim resursele şi timpul.
 Datorită prezentărilor implicate de proiect, am reuşit să trec 
peste anumite temeri de a vorbi în public şi am învăţat cum să transpun 
o idee din teorie în practică.
 Cu toate că ar fi trebuit să mă apuc mai devreme de voluntariat, 
îmi doresc să am cât mai multe realizări în acest domeniu.

Profil de voluntar
Gimnaziul Viișoara am organizat diverse activități 
extracurriculare. În scopul promovării unui mod sănătos de 
viață, împreună cu un grup de tineri din localitate, unde am 
figurat ca liderul grupului de inițiativă, am implementat 
proiectul” Sănătatea-i o comoară”, finanțat de AO” Demos”, 
din or. Edineț. Am fost un participant activ la acțiunea” Hai 
Moldova”, organizată în comunitate de AO” Viișoreanca” în 
parteneriat cu primăria satului Viișoara. 
 În luna iunie a anului curent am fost unul din 
beneficiarii proiectului” Trăiește poezia prin teatru-TRUP”, 
organizat în Râmnicul Sărat, România de către AT Onix în 
parteneriat cu AO Ateneu din or. Edineț, Moldova. Acest 
proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene 
prin Programul Tineret în Acțiune.
 Datorită faptului că permanent am căutat o schimbare 
pozitivă, am aspirat spre cele mai bizare trepte ale apogeului, 

pentru mine activitatea de voluntariat este 
un mijloc cu ajutorul căruia mi-am propus 
să-mi ornamentez toate laturile vieții, să o 
fac mai frumoasă și interesantă, dar și să-i 
confer un zâmbet.. Activând de mai multe 
ori, în calitate de voluntar, am constatat 
faptul că de fiecare dată acesta a avut un 
impact cât se poate de benefic. De cele mai 
multe ori, am învățat lucruri extrem de utile 
vieții, precum ar fi comunicarea și 
împrietenirea cu tineri din diferite regiuni, 
am căutat să înțeleg impactul omului asupra 
naturii și desigur a naturii asupra omenirii, 
mi-am format noi abilități de comunicare și 
integrare în societate. Activând în acest 
domeniu am avut de câştigat lucruri inedite 
în direcția autocunoașterii și formării ca 
personalitate într-un mod special, 
educațional și cultural.

Cornelina
Spătaru

 Luând în considerație dorința de evadare dintr-o lume plictisită și 
tendința de a ancora pe noile maluri ale cunoașterii, care se regăsesc în 
adolescentul din mine, îmi face o extraordinară plăcere să organizez și să 
particip la diferite acțiuni de inițiativă pentru a motiva și alți tineri în domeniul 
unei vieți mai frumoase, făcând referință la o lume în care problemele societății 
ar fi minuscule, cu alte cuvinte, tinerii să fie capabili să prevină un act de 
violența, să conștientizeze egalitatea genurilor, în general, să promoveze un 
mod de viață perfect din toate unghiurile acestuia. 
 Astfel, se face că în afara programului de studiu sunt implicată și în alte 
activități cu scopul de a mă forma ca personalitate, precum și de a fi utilă 
societății, unde pot să remarc activitatea mea de voluntariat în cadrul 
Asociațiilor Obștești” Viișoreanca”, din s. Viișoara, r-ul Edineț și” Ateneu” din 
orașul Edineț. 
 Activând ca primar al Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor din 

Perju Lucian
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voluntar  Unity în Values Interconfessional Association 
(având acronimul «InterViu») lansă la începutul lunii mai 
proiectul « Psihoart Gallery » care a primit finanţare din 
partea Comisiei Europene prin Programul « Tineret în 
acţiune », Acţiunea 1.2. – Iniţiative a le tinerilor. 
 Aşadar, membrii echipei de iniţiativă şi voluntarii 
asociaţiei au avut mult de lucru, organizând eveniment 
după eveniment cu scopul de a asigura vizibilitate 
proiectului, de a implica în activităţile ulterioare tineri din 
Râmnicu Sărat şi localităţile limitrofe cu abilităţi în 

InterViuÎn luna mai tinerii râmniceni au fost chemaţi la 

domeniul artistic. Menţionăm că grupul ţintă al proiectului îl reprezintă elevii de gimnaziu şi liceu iar 
principala ofertă de vacanţă cuprinsă în agenda activităţilor o reprezintă atelierele de creaţie. 
Concret, timp de 4 luni, elevii selectaţi de către organizatori, în număr de 40, vor putea să participe 
la unul din următoarele ateliere de creaţie: atelier de sculptură în lemn, atelier de modelaj în lut, 
pictură pe suporturi neconvenţionale şi împletituri sfoară şi materiale vegetale.
 Psihoart Gallery se va finaliza în luna decembrie 2013 cu organizarea “Târgului judeţean al 
tinerilor meşteşugari”, ediţia I-îi, care va cuprinde patru secţiuni şi două grupe de vârste. Cu această 
ocazie, Unity în Values Interconfessional Association va acorda diplome şi premii oferite de sponsori 
locali.
 Menţionez aici câteva dintre activităţile derulate în luna mai de către Unity în Values 
Interconfessional Association: Campanie publică de informare «Ziua Europei»; Seminar de 
prezentare «Uniunea Europeană – trecut, prezent şi viitor»; Workshop «Incursiune în arta populară 
naţională. Tradiţii meşteşugăreşti în judeţul Buzău»; Seminar de informare «Arta, mijloc de 
comunicare între generaţii». Pavelescu Cătălin

 Prin lansarea la data de 9 mai 2013 a proiectului Psihoart Gallery, membrii echipei Unity în 
Values Interconfessional Association au dat startul pentru o vacanţă de vară cu totul nonformală.
Deşi tematicile Psihoart Gallery, arta meşteşugărească şi tradiţia, par a se afla în incompatibile cu 
metodele şi tehnicile nonformale de realizare, iniţiatorii îşi propun tocmai această abordare, fapt ce 
conferă demersului o notă de originalitate şi modernitate.
 Dacă eşti elev şi te interesează câtuşi de puţin de arta tradiţională, Unity în Values 
Interconfessional Association te provoacă la acţiune! Ţi se oferă o paletă variată de activităţi 
nonformale în care să te poţi implica şi prin care să te poţi remarca!
Până în prezent, Psihoart Gallery a reunit la activităţile derulate aproape 100 de tineri talentaţi din 
Râmnicu Sărat şi localităţile limitrofe.
 Facilităţi pentru participanţi: gratuitate pentru toate activităţile cuprinse în proiect; 
echipament, suporturi de curs şi materiale de lucru gratuite; certificate de participare pentru fiecare 
activitate în parte; posibilitatea de a colabora în proiecte viitoare şi, mai mult decât atât, lucrările 
obţinute în urma atelierelor de creaţie revin autorilor, după ce vor face mai întâi obiectul “Târgului 
tinerilor meşteşugari” organizat de asociaţie la Râmnicu Sărat în ziua de 20 decembrie 2013.
 Pentru mai multe informaţii şi înscrieri ne puteţi contacta la interviu.office@gmail.com său 
ţel. 0766109698.
 Notă: Prezentul articol reprezintă punctul de vedere al autorului iar Comisia Europeană sau 
ANPCDEFP nu pot fi făcute responsabile pentru eventuala utilizare eronată a informaţiilor pe care 
le conţine.

Şi noi suntem nonformali!

Mădălina Bicu

Ateliere de creaţie adresate tinerilor râmniceni
 După o experienţă extraordinară în 
lumea artelor meşteşugăreşti consumată de 
către voluntari râmniceni pe parcursul anului 
2011, iată că Unity în Values Association 
propune o nouă sesiune de ateliere sub egida 
Programului “Tineret în acţiune” prin intermediul 
cărora cei interesaţi vor avea oportunitatea să 
experimenteze patru dintre tehnicile artistice 
tradiţionale cunoscute: sculptură în lemn, 
modelaj lut, pictură pe sticlă şi împletituri.
 Aşadar, dacă ai între 15 şi 30 de ani, 
dacă nu ai prea multe alternative de petrecere a 
timpului liber şi dacă eşti interesat de artă şi 
tradiţie, atelierele de creaţie “PsihoArt Gallery” 
ar putea fi pentru tine exact ceea ce cauţi. Dacă 
ai sub 14 ani sau peste 30 şi te dă interesul 
afară din casă, poţi încerca şi tu! 
 Atelierele au caracter public, sunt 
supravegheate de instructorul grupului şi 
coordonate tehnic de către meşteri populari 
autentici, presupun respectarea de către 
participanţi a unui regulament de ordine 
interioară şi se înscriu în agenda Proiectului cu 

acelaşi nume finanţat de Comisia Europeană 
prin Programul “Tineret în acţiune”. 
T oate lucrările obţinute în urma atelierelor 
de creaţie revin autorilor, după ce vor face mai 
întâi obiectul “Târgului tinerilor meşteşugari” 
organizat în ziua de 20 decembrie 2013, la 
deschiderea căruia se vor acorda diplome şi 
premii oferite de sponsori locali. 
 Atelierele au la bază o metodologie de 
lucru nonformală, sunt gratuite, includ periodic 
expuneri teoretice de specialitate, dar şi 
evaluarea sumativă a participanţilor.
Până la acest moment, partenerii proiectului 
sunt Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, 
Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” şi 
FORTES (Federaţia Organizaţiilor Râmnicene 
de Tineret, Educaţie şi Sport).
 Pentru mai multe informaţii şi înscrieri ne 
puteţi contacta la stefaniaselegian@gmail.com 
său tel. 0766109638.

    Cătălin Pavelescu

D’ale voluntarilor...

Am pornit la pas spre mine însămi,
Spre Babilon, iadul meu ceresc, ascuns sub baldachin 
dreptunghiular,
Îmbătată de pornirea violentă a cugetărilor lăuntrice,
Cu tulburarea aceea, dinaintea călătoriei spre apus.
Nu am voit bagaje; urgia vremii su�etului meu
Abia-mi acceptă greutatea propriei �ințe.
Cu pasul rar, ca la o de�lare militară,
M-am văzut privită din toate părțile, ca dintr-un ochi de cal,
De o puzderie necontenită de �guri.
Îmi simțeam corpul parcă secătuit de-nsu�ețire,
Dar eu înaintam spre Dumnezeul meu,
Un Dumnezeu nezugrăvit pe fondul icoanelor de lemn
De dependența neputincioasă și temerile grele ale 
înăspriților creștini.

Înstrăinare
Și-naintam cu greu, convinsă că o altă Ană nu mai am,
Dar îmi vedeam pornirile în strânsura lăturalnică de corpuri,
Neîndreptându-mi totuși pașii spre dreapta lui Adam
Și nici spre stânga desfrânatei Eve,
În cercul închis de su�ul cel divin.
Și mi-am purtat cu simțul penitenței picioarele de plumb
Cale de doi sori și veacuri multe,
Simțindu-mi �ința pierzându-se pentru fericirea cuvântului,
Aplecat asupra urechii ce-l defaimă.

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


