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 În perioada actuală se folosesc foarte des termeni 
precum: “proiect”,” cerere de finanţare”, perioadă 
eligibilă”,” formular de candidatură”, “managementul 
proiectelor”, “voluntariat”, “Tineret în Acţiune”, 
“Erasmus+”, “sustenabilitate”, “diseminare”.
 Pentru înţelegerea acestor termeni se organizează 
diverse cursuri de scriere proiecte de către ANPCDEFP 
împreună cu Reţeaua Naţională a Formatorilor Programului 
Tineret în Acţiune, ca modul de pregătire în vederea 
continuării proiectelor de tineret în cadrul programului 
european de finanţare Erasmus+. Aceste cursuri sunt 
dezvoltate şi sprijinite financiar prin actualul program 
Tineret în Acţiune. Programul Tineret în Acţiune este 
gestionat la nivel european de Comisia Europeană şi în 
România de către ANPCDEFP.
 Astfel la începutul lunii aprilie 2014, la 
Ramnicu-Sarat, în cadrul Centrului de Tineret Fortes, la 
invitaţia ATCE - Speranța Râmniceană, sub îndrumarea 
formatorilor Marian Ancuţa şi Luciana Bold-Popescu s-a 
desfăşurat un nou curs de scriere proiecte. Cursul s-a 
desfăşurat sub auspiciile noului program european de 
educaţie, tineret, formare şi sport pentru perioada 
2014-2020. Atmosfera în care s-a desfăşurat a fost una a 
non-formalului unde participanţi de diverse vârste şi 
provenind din medii diferite au devenit prieteni şi au învăţat 
să colaboreze folosind acelaşi limbaj.
      Prezentul curs s-a adresat reprezentanţilor ONG-urilor de 
tineret şi instituţiilor publice care lucrează cu tinerii şi 
doresc să iniţieze proiecte de tineret în cadrul programului 
Erasmus+. Cursul a fost implementat pe baza unei 
metodologii care a pus accent pe participare activă şi 
angajamentul celor implicaţi. La sfârşitul acestui modul de 

 Scopul ATCE Speranța Râmniceană este 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.
 Un domeniu de interes major este susținerea și 
promovarea unui spirit civic responsabil în rândul 
tinerilor prin participarea activă a acestora la acțiuni de 
responsabilitate civică. Pentru atingerea acestui 
deziderat, în perioada 2014 – 2020 asociația va urmări să 
implice tinerii în proiecte ce vor conduce către 
îndeplinirea următoarelor obiective statutare aferente 
acestui domeniu:
• promovarea unei conștiințe morale în rândul 
tinerilor pentru combaterea manifestărilor de delicvență 
juvenilă, a manifestărilor antisociale, a traficului de 
carne vie, prostituției, prin organizarea de campanii de 
conștientizare, informare și prevenire, conferințe, mese 
rotunde, seminarii, realizarea de centre de recuperare și 
alternative sociale etc;
• inițierea de acțiuni specifice de lobby și advocacy 
pentru politici de tineret și politici de reformă, atât la 

nivel național cât și la nivel european;
• inițierea de acțiuni consultative și 
participative ca factori de decizie în comunitate, 
dialog structurat cu autoritățile;
• participarea la comemorări și derularea de 
acțiuni de promovare a valorilor naționale și a 
înaintașilor ce au dus la imaginea României în lume;
• supravegherea sistemului democratic al 
votului;
• acțiuni caritabile;
• însușirea, promovarea și respectarea 
legislației României, a Uniunii Europene și a 
legislației internaționale;

Volodea Mateevici
președinte ATCE Speranța Râmniceană

Curs de scriere proiecte
la
Râmnicu
Sărat

formare, participanţii au fost capabili să înţeleagă cadrul 
unui proiect european de tineret, specific programului 
european de finanţare Erasmus+, au putut să elaboreze, 
planifice şi scrie proiecte de tineret specifice programului 
Erasmus+ şi au învăţat să utilizeze cadrul non-formal de 
învăţare în contextul proiectelor de tineret.
 Sperăm că acest nou program să aducă multă 
schimbare în comunitatea râmniceană şi nu numai, în 
sectorul de tineret așa cum s-a întâmplat în ultimii cinci 
ani prin proiectele derulate prin programul Tineret în 
Acțiune. 

Neculae Marius
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 The territory of Romania is considered by 
significant number of Balkan Vlachs as their motherland 
(because it is the only state of neo-Latin speakers in 
South Eastern Europe) or the national state of Vlachs 
regardless on awareness that they are not originating 
from Romania. Outstandingly, the Romanian 
intellectuals (especially the linguists) and politicians 
expressed during the last century and a half a high level 
of attention to all neo-Latin speaking groups in the South 
Eastern Europe claiming that all of them belongs to the 
Romanian nationality. Accordingly, the leading theory 
about ethnogenesis of Romanian (i.e., neo-Latin 
speakers) in the region is framed as in the next 
paragraph. 
 Romanians are descendents from old Thracians 
who inhabited a vast portion of the Central and South 
Eastern Europe in the pre-classical age (from Poland to 
Greece). The language of ancient Thracians was of the 
same kind as ancient Baltic, Slavic, Iranian and was a 
part of the language group that is known for the linguists 
as satem. During the Roman period the Thracians within 
the South Eastern Europe lived on the territory of 
present-day Romania, Moldova, Eastern Serbia and 
Bulgaria. The Greco-Roman geographers and historians 
named the Thracian tribes who lived between the 
Carpathians, the Balkan Range and the Black Sea as the 
Dacians or Getae. These ancient Geto-Dacians, who had 
their settlements on the both banks of the Danube, were 
the ethnic base for the formation of the present-day 
neo-Latin speakers in this part of Europe who call 
themselves as Romanians or Aromanians (Vlachs). In 
any case, the Latinity became the main feature of 
Romanian nationality and it resulted from the process of 
Romanization. As the language is the essential aspect to 
define an ethnic identity and since the old Latin language 
creates the core of modern Romanian language it is 
understandable why Romanians call themselves by this 
ethnonym. Finally, there is a long tradition that the 
Romanian people considered the ethnonyms Vlach and 
Romanian as the synonyms: for instance the 
representatives of Transylvanian Romanians sent to the 
Habsburg emperor Leopold II (1790–1792) in March 
1791 and in March 1792 the written requirements upon 
the political status of Romanians in Transylvania under 
the title Supplex Libellus Valachorum.      
 The territory of present-day Romania had a great 
attraction for Vlach migrants from the Balkans in the 
Middle and New Ages since the two semi-independent 
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principalities of Romanian-speakers existed: Wallacia 
and Moldavia. Both of them have been considered as the 
countries with flourishing economic activities and 
unwavering central authorities. One of the crucial 
national-political institutions that played a decisive role 
in Vlach migration from the Balkan Peninsula to the 
independent state of Romania (which was made by 
unification of Wallachia and Moldavia in 1859 and 
internationally recognized as independent in 1878) was 
the “Macedo-Romanian Committee”. It was established 
in the early 1860s in Bucharest, financed by Romanian 
government, with the prime political goal to work on 
national renaissance of “Romanian language speakers” 
for the unification with their “motherland”. The most 
remarkable success of the committee was opening of 
circa 100 Romanian schools within the Ottoman Empire 
and attraction of the Vlachs to migrate to Romania, 
particularly to the region of Dobruja. For instance, 
Romanian authorities granted privileges to all Vlachs 
from the Balkans in 1925 to resettle in the province of 
Dobruja where the Romanians composed less then a half 
of all inhabitants. However, the local population in this 
province, either of Romanian origin or not, expressed a 
certain level of antagonism toward the new (Vlach) 
colonists that compelled many of them to migrate to other 
parts of Romania.                 
 Today, Romania’s Vlachs make a community of 
some 50,000 to 70,000 people, but majority of them 
accepted Romanian national identity although with a 
sense of having a distinctive vernacular in comparison 
with the literal Romanian language. The Romanians 
regard their language customarily as a (not standardized) 
dialect of the Romanian. The Vlachs as a population are 
considered as a cultural minority of Romanian kinship. 
Romanian Vlachs are in comparison with all other Vlach 
communities in the region mostly exposed to the 
assimilation due to the linguistic similarities with 
members from the macro-community.

Baciu Daniel – participant in Vlachs in Europe project

 This project has been funded with support from the 
European Commission.
 This communication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information contained 
therein.
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 The territory of Former Yugoslav Republic of 
Macedonia (FYROM; independent from 1991) does not 
include the whole geo-historical area of Macedonia 
(FYROM includes 25,441 sq. kms. out of 67,741 sq. kms. 
covered by historical-geographical Macedonia). The 
total territory of Macedonia is stretching from the Shara 
Mt. and Skopska Crna Gora in the north to the Olympus 
Mt. and the northern range of the Pindus Mt. in the 
south and from Ochrid Lake and Prespa Lake in the west 
to the Rhodope Mt. in the east.
 The Vlach population of Yugoslav Macedonia, 
according to census of 1981, was 6,384 or 0,3% out of 
the total number that was 1,909,146 (of whom the 
majority have been the Slavo-Macedonians–1,279,323). 
The Vlachs are within Southern Balkans spread from 
the Western Macedonia to Thessaly and Epirus and half 
of them are living within the borders of geo-historical 
Macedonia. The official number of Vlachs in FYROM 
increased according to the census of 1991: there were 
7,764 recorded Vlachs out of 2,033,964 Macedonia’s 
inhabitants. Today the Vlachs are fifth ethnic group in 
Macedonia according to their number (after 
Slavo-Macedonians, Albanians, Turks and Gypsies) and 
compose 0,38% of total population of FYROM. In the 
post-war Macedonia the biggest number of Vlachs are 
recorded in the year of 1948 when there were 9,511 
Vlachs (0.8%), but the next three censuses (1953, 1961, 
1971) did not mention Vlachs. 
 Vlach community in post-war Macedonia was 
mainly concentrated around the settlements of Bitola 
(Monastir), Resen and Krushevo (all of them are located 
in the Western Macedonia). In this period the Vlach 
societies in Skopje and Bitola were most active and they 
fought for Vlach language rights in the schools and for 
opening Vlach churches in Macedonia. One of the 
biggest problems met the Vlachs in the Socialist 
Macedonia was the Yugoslav legislation that (in 1948) 
forbade private ownership of big amount of sheep or 
horses. It resulted in the practice that important number 
of Macedonian Vlachs abandoned nomadic shepherd 
style of life and became sedentary people.    
 Probably, the crucial feature of the current 
position of the Vlachs in this Balkan independent state in 
comparison to the other regional countries is that 
Macedonia’s Vlachs enjoy a higher level of legal rights 
and practical implementation of them:  they are 
unambiguously recognized as a separate ethnolingustic 
minority community in the Constitution (adopted on 
November 17th, 1991); the same Constitution allowed 
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the Vlachs, like other minorities, to obtain education in 
the mother tongue; the Vlach political representatives 
are the members of the Macedonian People’s Assembly 
(Собрание) in Skopje. Markedly, the Macedonia’s 
Constitution is the only in the region which explicitly 
mentions the existence of Vlach minority.     
 The implementation of constitutional protective 
measures of Vlach minority identity in Macedonia is 
seen through the fact that Macedonian state TV and 
radio programs are devoted to the Vlachs for several 
hours every day. Namely, the second national TV 
channel and radio, which are devoted to the minority 
groups, are broadcasting programs of different cultural 
subjects in Vlach language with very often diffusion of 
the songs in Vlach language from various Balkan areas. 
It is recognized by the international community that the 
position of ethnic minorities in FYROM in general point 
of view is improved in recent times. However, the main 
pressures from both the international human and 
minority rights and local minority representatives on the 
Macedonian government still are concerned upon the 
execution of constitutional paragraphs on minority 
language education. It is true that by now there is no 
Vlach language school in Macedonia, likewise in 
Albanian or Turkish language. The reluctance of 
Macedonian government to open minority language 
schools is first and foremost based on fear that the 
Kosovo scenario of minority territorial separation (on 
the first place of Albanians) would be inspired by giving 
the full rights to the ethnolinguistic minorities. The 
example of Kosovo Albanians, who had a maximum of 
educational and minority rights in the former 
Yugoslavia, but did not give up an idea of separate 
Kosovo Republic, warned Macedonian government to 
slow down the process of establishment of minority 
schools for a wile especially after the terrorist actions by 
Albanian extremists in Western Macedonia in 2001. 
Nevertheless, the minority representatives, including and 
those of Vlach ethnolinguistic community, are 
constantly urging Macedonian government to start the 
course of action in regard to opening the 
minority-language school education. The local Vlachs 
are permanently referring to the former time when this 
community enjoyed this privilege with financial 
assistance provided by the Romanian government.              
 Romanian government, regardless that it did not 
have a common border with Macedonia, made claims 
upon the Macedonian Vlachs and established over 30 
Romanian language schools on the territory of Ottoman 
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               “Vlachs in Europe” is a 
multicultural youth exchange, with a 
partnership consisting in 3 countries 
with Vlachs roots, a minority with a 
culture endangered: Romania, 
Macedonia and Albania. , having a 
target group of 28 youngsters, which 
will take place during 10 days of 
activities in the county of Tulcea, 
Romania.

Vlachs in Europe Visibility in AlbaniaVlachs in Europe Visibility in Albania

Vizibilitate Vlachs în Europe – Luna AprilieVizibilitate Vlachs în Europe – Luna Aprilie

Macedonia at the turn of the 20th century out of total 
number of 100 such schools established and financed by 
Romanian government in the Balkan areas settled by the 
Vlachs. This practice was significantly reduced in 1912 
with the outbreak of the First Balkan War. However, in 
inter-war period Romanian government focused its 
financial and political schooling support to the 
Romanian-language schools in Bulgaria, especially to 
the Vlach populated areas of the Vidin district in the 
Northern Bulgaria, but in Sofia (where it was opened in 
1924 a secondary school which was transformed in 1934 
into a high school) and other Bulgaria’s regions as well. 
After the peace treaty of 1919 with Bulgaria the 
Romanian embassy in Sofia assumed the main charge of 
the Romanian-language schools and Vlach cultural 
associations in Bulgaria. The climax of Romanian 
influence on Bulgarian Vlachs was reached when a 
“Romanian Institute” was active in Sofia in 1930s, 
which was the main center in the whole Balkans of 
propagation of Romanian language, education and 
culture among the Vlachs, but as well and a center for 
promulgation of the idea of pan-Romanian political 
unification and a cementation of the spiritual bonds with 
Romania (considered as a motherland of all neo-Latin 
speakers in the South East Europe). For the last purpose 
it was also established in Bulgaria and a “Romanian 
Church”. 
 Romanian government continued to finance 
Romanian-language schools and churches in Greece 
after 1919, which have been devoted to the Vlachs 
(according to the Romanian-Greek agreement) but 
stopped this practice definitely after 1945. After the 
collapse of Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
Romanian government increased its influence once 
again in the area of Macedonia using the Vlach question 
as a pretext: in 1991 Romanian foreign ministry 
stipulated the recognition of Macedonian independence 
with Skopje’s giving a high level of rights to the Vlach 
minority. From that time up to day Romanian 
government uses periodically the rostrum of the Council 
of Europe to express its interest in protection of Vlach 
minority rights in FYROM. The high concern on the 
Vlach issue in Macedonia by Romania could be seen and 
from the fact that this minority group in Macedonia is 
usually called by Romanian officials and intellectuals as 
the Macedo-Romanian. This is because of the two 
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reasons: 1) Romanians consider all neo-Latin Balkan 
speakers as ethnic Romanian co-nationals; and 2) many 
of Macedonian Vlachs emigrated at the turn of the 20th 
century to Romania in order to escape a bloody struggle 
over the province by the neighbors.  
 In the inter war period some researchers 
recorded circa 4,000 Vlachs in the Bitola area, 3,000 in 
Skopje and 1,500 in the town of Krushevo that was 
populated by Vlach majority.    
 Additional difficulty for the Macedonian 
authorities to deal most effectively with the Vlachs is the 
attitude towards this ethnic group posed by Greek 
officials who interfere in Macedonian domestic affairs 
concerning the minority issue. The Athens claims that all 
Macedonia’s Eastern Orthodox minorities (which 
include and Vlachs) are of Greek ethnic origin and 
consequently had to be protected by the Greek 
government. Undoubtedly, there are many regional 
Vlachs who obtained education in Greek language and 
schools and accordingly became Hellenized in the matter 
of cultural and even ethnic feeling. It inescapably 
produced in the whole 20th century certain level of 
tensions between those who fought for Macedonian 
national idea and those who became champions of 
“Megali Idea” (recreation of united Greek national 
state, i.e. some form of the former Orthodox Byzantine 
Empire).       
 Finally, it should be considered the verity that 
among all scattered Vlach communities in the region 
(from the 2,000 of Istro-Romanians in the north-west of 
the peninsula to the several tens of thousand of the 
Vlachs in Thessaly and Epirus in the south-eastern parts 
of the Balkans) the Macedonian Vlachs have the best 
chances to preserve their ethnocultural characteristics 
due to the favorable legislation and practice in protection 
of their identity.    

Gavrilă Gabriela – participant in Vlachs in Europe 
project.

 This project has been funded with support from 
the European Commission.
 This communication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information 
contained therein.
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                These days, we have taken 
some visibility steps in order to 
promote the project in our 
community. Therefore, we gathered 
some visibility materials, some joy 
and determination, to make our 
purpose being heard. People reacted 
very well and put us questions about 
the aim of the project, the kind of 
activities that we are going to do in 

there, and how we believe this project will change something in our local community. We answered to all them questions 
so as to clarify everything about our volunteering actions and the problem of Vlachs in the European space.
               Thus, the visibility action was successfully completed by the Albanian team! 

 Toate proiectele de tineret coordonate şi 
promovate de FORTES se bucură de reuşită, de 
realizări, dar şi de sustenabilitate - în urma 
oricărui proiect rămâne ceva, rămân tineri 
informaţi şi capabili, tineri activi şi implicaţi în 
problemele societăţii, dar şi o comunitate ce 
evoluează cu zi ce trece.

            Neculae Marius

 Este luna aprilie 2014 şi Iată-ne vorbind despre ultimul proiect 
finanţat prin programul Tineret în Acţiune, şi anume “Vlachs în Europe”. 
În luna ianuarie 2014, tot într-o emisiune a Loredanei Bălan “Presa- 
Liberă Trecere” a avut loc lansarea oficială a proiectului, iar acum 
discutăm despre acţiunile de vizibilitate desfăşurate în cadrul proiectului. 
Căile de realizare a vizibilităţii unui proiect European sunt multiple, dar 
toate activităţile urmăresc informarea corectă şi completă a comunităţile de 
provenienţă a participanţilor asupra tematicii şi elementelor distinctive ale 
unui proiect.
 De această dată cei trei invitaţi în studioul emisiunii (Volodea 
Mateevici, preşedinte FORTES, Marius Neculae, lector în cadrul proiectu-
lui şi Angela Feraru, lider de grup în proiect) au subliniat importanţa 
cunoaşterii istoriei şi originii vlahilor în contextul cunoaşterii istoriei şi 
tradiţiilor naţionale şi europene. Ajutaţi de Marius Neculae telespectatorii 
au fost informaţi despre tot ceea ce înseamnă cuvântul vlah (dans, poezie, 
tradiţii, cultură, limbă, origini, strămoşi şi urmaşi). S-a evidenţiat faptul că 
prin cunoaşterea originilor ne vom cunoaşte mai bine pe noi înşine fiind 
capabili de implicare şi de rezolvare a unor probleme generale ce au 
legătură cu cele specifice comunităţilor locale dar şi viceversa.
 În permanenţă s-a făcut dovada abundenţei de informaţii deţinute 
de cei trei participanţi în emisiune, dar şi multitudinea de întrebări ce pot fi 
puse în legătură cu această temă - a diversităţii culturale. Problema de la 
care a plecat proiectul a fost cea a existenţei pe cale de dispariţie a culturii 
vlahe, a limbii vorbite de către minoritarii vlahi şi a tradiţiilor şi obiceiuri-
lor vlahe slab cunoscute de către tineri.De asemenea, au fost prezentate 
fotografii realizate în timpul acţiunilor de vizibilitate realizate în comuni-
tatea râmniceană, fotografii ale locaţiei de desfăşurare a proiectului ce va 
avea loc la Tulcea. A fost făcut cunoscut faptul că pentru bună desfăşurare 
a proiectului a fost încheiat un protocol de colaborare cu Societatea 
Culturală Aromână din Bucureşti, în acest mod obţinându-se informaţii 
sigure şi precise, toate fiind tratate cu profesionalism.
 Tema proiectului a stârnit curiozitate în rândul comunităţii 
râmnicene, la aceasta adăugându-se şi reuşita acţiunilor de vizibilitate 
desfăşurate în această perioadă-dovada fiind numărul de peste o mie de 
membrii ce au aderat la grupul proiectului creat pe facebook. S-a 
menţionat rolul TV SAT-ului în promovarea acestui proiect, ca de altfel a 
tuturor proiectelor de tineret desfăşurate la Ramnicu-Sarat, acesta 
dovedindu-se un pion foarte important al culturii, educaţiei, tradiţiilor şi 
valorilor râmnicene.
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 Vizita de planificare în avans pentru proiectul 
european “Vlachs în Europe”, finanţat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acţiune s-a 
desfăşurat la Râmnicu Sărat în perioada 4-6 Aprilie, 
marcând începutul unei colaborări intense pentru a 
implementa schimbul de tineri din Tulcea, ce va avea 
loc la sfârşitul acestei luni.
 Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu termenul 
de VPA – această vizită de planificare în avans, are ca 
scop exact ceea ce şi numele sugerează, planificarea de 
către organizaţia coordonatoare, împreună cu ceilalţi 
promotori a activităţii principale a proiectului, în cazul 
nostru - schimbul de tineri din perioada 28 aprilie - 7 
mai, ce se va desfăşura în Tulcea.
 Au participat la această activitate câte doi 
membrii ai echipelor ce formează parteneriatul 
proiectului, respectiv Albania, Macedonia şi România; 
un tânăr şi liderul de grup ce vor lua mai apoi parte şi 
la activităţile schimbului de tineri. F.O.R.T.E.S fiind 
organizaţia coordonatoare, a implicat 3 tineri 
râmniceni în această activitate, fiind vorba de Oana 
Toma - participant în proiect, Angela Feraru - lider de 
grup şi subsemnata, Giorgiana Grozea - manager de 
proiect.
 Ziua de vineri, 4 aprilie, a fost destinată sosirii, 
acomodării şi socializării, dar cei 4 participanţi străini 
aflaţi la noi în oraş au avut parte şi de un mini-tur al 
Râmnicului, sub îndrumarea Angelei.
 Sâmbătă a debutat pentru alţii cu ploaie şi 
vreme rea, însă pentru noi cu multă energie şi dorinţa 
de a descoperi şi de a stabili cât mai multe lucruri 

Visibility activities for the
“Vlachs in Europe” project VPA

Nikola Shteriov
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 The Association for Progress, Education and Lobbying, 
as one of the partners in the project “Vlachs in Europe”, has held 
various visibility activities with the aim to promote the youth 
exchange happening from the 28th of April until the 7th of May 
2014 in Tulcea, Romania.
 For this purpose, the participants in the project were 
giving the project’s promotional materials to citizens of the 
Republic of Macedonia and informing them of the project and 
the youth exchange in Romania.
 The visibility activity was held in two cities where a 
significant amount of the Vlach population in Macedonia lives – 
in the capital city of Skopje, at the biggest university campus as 
well as on other locations throughout the city, and also in Stip, a 
city around which a large part of the Vlachs from eastern 
Macedonia are concentrated.
 This youth exchange is part of the “Youth in Action” 
programme of the European Commission. PEL’s partners for this 
project are F.O.R.T.E.S. from Romania, who are also the host 
organization, and Beyond Barriers from Albania. Apart from the 
youth exchange which will last for ten days and will gather 24 
youngsters from the above mention countries, the whole project 
of “Vlachs in Europe”, of which this youth exchange is part, lasts 
from the 5th of January 2014 until the 5th of February 2015.
 “Vlachs in Europe” is a multicultural youth exchange, 
with a partnership consisting in 4 countries with Vlachs roots, a 
minority with a culture endangered: Romania, Macedonia and 
Albania having a target group of 24 youngsters, with ages 
between 17 and 22 years old, and 3 group leaders, which will 
take place during 10 days of activities in the county of Tulcea, 
Romania.
 The project has a cultural thematic of knowledge and 
preservation of the Traco-Romanic oriental Roman roots from 
the central Europe and the Balkans, in order to protect the 
cultural heritage of the Vlachs minority, and its promotion in 
Europe, by globalizing through diversity.
 The objectives we follow, in order to accomplish the 
goals of the project, are: awareness concerning the common 
cultural bases of the Vlachs from the Thracian basin, information 
regarding the evolution in time and space of the cultures with 
Thracian origins, preserving and promoting the Vlachs cultural 
heritage along with the other European cultures, in a Europe 
united through cultural diversity.
 The project will reach those goals through activities, 
methods and non-formal education instruments, used as follows: 
seminars and workshops of deepening the awareness of the 
common cultural features (language, tradition, clothing, history, 
geography), role playing games (Vlachic traditions and 
holidays), cultural visits and case studies (Vlachic enclaves from 
Dobrogea), public café (communication methods, ways to 
maintain a connection between the Vlachian minorities), 
energizers, free-discussions, quiz, brainstorming, intercultural 
nights, discussions with the local authorities, traditional Vlach 
show. As a multiplying effect and follow-up, the promoting 
states will host every year a cultural holiday, “The European Day 
of the Vlachs”.

Moment de întâlnire interculturală

referitoare la proiectul nostru. Ziua a fost împărţită în 
patru sesiuni de lucru, ce urmau să acopere toate 
subiectele necesar a fi discutate înainte de 
implementarea schimbului.
Astfel, în sala principală din cadrul Centrului de tineret 
F.O.R.T.E.S. am început prin a studia info-pack-ul, 
asigurându-ne astfel că obiectivele, scopul şi alte 
detalii esenţiale sunt clar înţelese de fiecare promotor. 
Au urmat discuţiile referitoare la cazare, masă, 
transport şi detalii financiare, ce au încheiat prima 
sesiune de lucru. După un scurt coffee-break am trecut 
la sesiunea a doua, focusată pe agenda activităţilor şi 
pe sarcinile fiecărui promotor pentru o bună 
implementare. Fiind vorba de un proiect de 10 zile, 
ultimele 5 zile au fost discutate în sesiunea a treia de 
după prânz; sesiunea a patra fiind destinată clarificării, 
fixării, întrebărilor suplimentare şi evaluării activităţii 
de VPA printr-un formular feed-back dar şi non-formal 
prin metoda open-circle. 
 Seara de sâmbătă am petrecut-o într-o 
atmosferă relaxată, într-o cafenea din centrul oraşului, 

unde am mai schimbat impresii şi am împărtăşit 
experienţe, urmând să ne luăm rămas bun de la cei 4 
participanţi străini în ziua de duminică, însă nu pentru 
mult timp, întrucât aceştia se vor întoarce la sfârşitul 
lunii în Tulcea.
 După proiectul “Latinity în Europe”, 
implementat de ATCE - Speranța Râmniceană, unde 
am fost participant, proiectul “Vlachs în Europe” mi-a 
adus personal o nouă provocare, fiind manager de 
proiect şi responsabil de activităţile de implementare 
din perioada schimbului de tineri, alături de Marius 
Neculae - facilitator şi ceilalţi membrii ai echipei.
 Am învăţat în aceste două zile că nu poţi ştii 
totul dinainte, cât de important este să fii flexibil şi să 
găseşti soluţii şi nu doar probleme. S-a discutat mult, 
s-au planificat şi mai multe, şi probabil lucrurile se vor 
modifica în mică măsură şi pe moment, dar asta este în 
final definiţia non-formalului: creativitate, flexibilitate 
şi învăţare în cele mai inedite moduri.

Giorgiana Grozea
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 Aromânii, care mai sunt cunoscuți sub denumirile 
de armâni, rămâni, macedo-români sau machedoni, sunt o 
populație vorbitoare a unui idiom romanic care s-a format 
în primele secole ale primului mileniu al erei creștine, la 
sud de Dunăre, în Peninsula Balcanică. Cei mai mulți 
dintre lingviștii români consideră ca limba vorbită de către 
aromâni este unul dintre cele patru dialecte ale limbii 
române sub denumirea de Dialectul aromân sau 
macedo-român, ei scoţând în evidență gramatica comună, 
dar și diferențele lexicale datorate secolelor de conviețuire 
a acestora cu grecii, turcii, albanezii, slavii sudici, etc., 
aporturi care dau un parfum unic dar și multicultural limbii 
vorbite de aromâni. 
 Faptul ca aromânii au reprezentat întotdeauna un 
liant între celelalte popoare balcanice este susținut nu 
numai de poziția geografică a comunitaților aromâne, dar 
și de ocupațiile tradiționale ale acestora care erau în 
principal păstoritul, cărăușia și negustoria. Natura 
activităților lor îi punea constant în contact cu contexte și 
culturi diverse, ceea ce a dus la formarea unei identități în 
același timp specifice dar și eclectice, tolerante dar și 
tradiționaliste. Dar dacă în perioada medievală, Imperiul 
Bizantin și mai apoi Imperiul Otoman le-au recunoscut 
calitățile, oferindu-le diverse înlesniri și privilegii, epoca 
modernă nu le va mai fi la fel de prielnică, plasându-i în 
mijlocul luptelor naționaliste dintre popoarele balcanice. 
Momentul cel mai dramatic va veni odată cu Al Doilea 
Război Balcanic care prin Pacea de la București(1913) va 
împărți teritoriile locuite de aromâni între Grecia, Albania, 
Serbia, și Bulgaria, întrerupând prin noile frontiere rute 
milenare de transhumanța și comerț. Presiunea 
naționalistă, din noile state balcanice, manifestată prin 
factori demografici și economici, au făcut ca după Primul 
Război Mondial o importantă comunitate de aromâni să se 
stabilească, la invitația autorităților, în România, mai ales 
în Dobrogea, unde vor contribui nu numai la dezvoltarea 
economică, dar vor spori zestrea multiculturală a unei 
regiuni unice în Europa prin diversitatea sa 

 Plecând de la ideea unei culturi europene comune, 
bazată pe diversitate, ultimul proiect F.O.R.T.E.S finanţat prin 
programul Tineret în Acţiune, aduce în prim plan „problema 
vlahă”. Scopul proiectului „Vlachs în Europe” constă în 
conservarea patrimoniului cultural al minorităţilor romane din 
Europa Centrală şi Balcani (teritoriul trac). Proiectul îşi 
propune atingerea acestui scop prin implicarea unui număr de 
28 de tineri cu vârste cuprinse între 17-25 de ani, însoţiţi de 3 
lideri de grup, provenind din ţări în care se găsesc minorităţi 
vlahe: România, Macedonia, Albania. Se vor folosi metode 
formale şi non-formale în vederea aprofundării cunoştiinţelor 
istorice despre originea vlahilor, cultură, dansuri, muzică, 
obiceiuri şi limbă.
       29 Aprilie - suntem la început de drum, nerăbdători de a 
învăţa şi de a fi învăţaţi, dornici de a socializa. Am început cu 
câteva jocuri de cunoaştere şi team-building, astfel încât 
comunicarea între participanţi va fi mai eficientă în activităţile 
ce au la bază lucrul în echipă. Fiecare participant şi-a exprimat 
temerile, contribuţiile şi aşteptările cu referire la acest proiect, 
iar concluzia a fost că toţi îşi doresc să afle lucruri 
necunoscute lor despre originea şi cultura vlahilor. După 
prezentarea interactivă a proiectului şi a programului T.I.A, 
realizate de echipa României, participanţii au avut ocazia de a 
aplica ce au învăţat la activităţile de team-building, într-un 
Language Workshop ce dezbătea patru mari teme: 
House&Agriculture, Art&Culture, School&Education, 
Travel&Tourism. Această activitate şi-a propus identificarea 
cuvintelor comune a celor trei ţări participante. Ziua s-a 
încheiat cu o prezentare interactivă despre Youthpass, 
realizată de echipa Macedoniei, prilej cu care participanţii au 
început să analizeze cu atenţie abilităţile pe care şi le dezvoltă 
în fiecare activitate.
       30 Aprilie - este a doua zi de activităţi, dedicată în 
întregime aspectelor istorice ale originii vlahilor şi ale culturii 
acestora. Marius Neculae, lector în acest proiect, a avut 
bunăvoinţa de a se alătura echipei şi de a răspunde la toate 
întrebările tinerilor. „Problema vlahă” a fost discutată pe larg 
iar cunoştinţele dobândite în cele două sesiuni de seminar au 
fost fructificate în activitatea jocurilor de rol. Aceasta din 
urmă a fost construită pe temelia a trei tematici importante din 
viaţa vlahilor: nunta, paştele, superstiţii şi credinţe populare.
       Activităţile vor continua şi în debutul lunii mai, când 
fiecare echipă va organiza o zi tematică.Vă ţinem la curent, 
dragi cititori ai revistei Micul Jurnalist!

Angela Feraru,
Liderul echipei din România

Argument – armânii 
etno-lingvistică. 
 Încă de la obținerea independeței, România și-a 
făcut un titlu de glorie din susținerea și apărarea 
aromânilor, obiectivele declarate ale statului român nefiind 
expansioniste, ci culturale. Acesta a susținut financiar o 
serie de școli în Peninsula Balcanică, dar limba de predare 
era Limba Română literară. Această politică a fost desigur 
aplicată și în cazul aromânilor stabiliți în România, iar 
odată cu instaurarea comunismului interesul statului față 
de aromâni a dispărut complet. 
 După 1989 s-au constituit o serie de organizații 
non-guvernamentale care militează pentru conservarea 
identității culturale aromâne, dar sprijinul statului român 
nu s-a făcut simțit din motivul paradoxal conform căruia 
aromânii nu constituie o minoritate etnică. În ceea ce ne 
privește, considerăm cultura și civilizatia tradițională 
aromână ca un bun cultural de o mare însemnătate și 
originalitate ce merită înregistrat, conservat și cultivat ca 
parte a patrimoniului intangibil al sud-estului european. 
Într-un climat în care pe diverse paliere proliferează 
kitch-ul, demersul nostru își propune să pună în valoare o 
moștenire artistică arhaică în vederea transmiterii către 
generațiile viitoare a unui folklor autentic într-o formă cât 
mai puțin alterată. Mărturiile unor oameni care au fost 
educați în cultura tradițională pot reprezenta tot atâtea 
punți între generații pe care pot trece către tineri valori ce 
și-au demonstrat durabilitatea așa cum sunt respectul față 
de alteritate, dragostea față de natură, spiritul comunitar, 
etc.. 
 Credem că o astfel de abordare bazată pe 
recuperarea și repunerea în circulație a valorilor 
tradiționale, civilizației materiale și moșteniririi spirituale 
va conduce la o mai mare conștientizare și implicare în 
comunitate a tinerilor care vor avea la îndemână un 
instrument de cunoaștere adaptat la societatea 
informațională în care trăim.   

Radu Văcălie

Vlachs în Europe
- La început de drum -

Vlachs in Europe
- visibility -

 “Vlachs in Europe” is a 
multicultural youth exchange, with a 
partnership consisting in 3 countries with 
Vlachs roots, a minority with a culture 
endangered : Romania, Macedonia and 
Albania. , having a target group of 28 
youngsters, which will take place during 
10 days of activities in the county of 
Tulcea, Romania.
 These days, we have taken some 
visibility steps in order to promote the 
project in our community. Therefore, we 
gathered some visibility materials, some 
joy and determination, in order to make 
our purpose being heard. People reacted 
very well and put us questions about the 
purpose of the project, the kind of 
activities that we are going to do in there, 
and how we believe this project will 
change something in our local community. 
We answered to all them questions so as to 
clarify everything about our volunteering 
actions and the problem of Vlachs in the 
European space.
 Thus, the visibility action 
successfully completed by the Albanian 
team ! 
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 Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, 
Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S.) a finalizat astăzi 15 
aprilie 2014 proiectul Tastes Like European Culture 
(TEC), proiect ce a avut ca perioadă de implementare 15 
mai 2013 – 15 aprilie 2014.
 Activităţile aferente proiectului Tastes Like 
European Culture (TEC) au fost implementate în 
perioada 26 iulie – 4 august 2013, la Râmnicu Sărat și au 
participat 30 de tineri, însoţiţi de şase lideri de grup, din 
România, Turcia, Spania, Croaţia, Bulgaria şi Letonia. 
Proiectul a fost susţinut financiar de către Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acţiune (TiA), 
acţiunea 1.1, Schimburi de tineri, cu suma de 22,130.18 
euro.
 Pornind de la cauze ca: globalizarea a ceea ce 
mâncam, slaba promovare prin intermediul formal a 
tradiţiilor gastronomice, necunoaşterea de către tineri a 
oportunităţilor de antreprenoriat în domeniul dezvoltării 
unor afaceri bazate pe tradiţiile culinare, proiectul 
nostru și-a propus și atins prin activități de educație 
nonformală, următoarele obiective:
 O1. Creşterea nivelului de informare asupra 
specificului cultural culinar al promotorilor, pe perioada 
celor 10 zile de activităţi de la Râmnicu Sărat.
 O2. Conştientizarea diversităţii culturale de 
către cei 36 de participanţi din România, Bulgaria, 
Spania, Letonia, Turcia şi Croaţia, prin prisma mediului 
în care aceasta s-a dezvoltat în timp şi spaţiu, 
utilizându-se metode şi instrumente de educaţie 
non-formală.
 O3. Dezvoltarea dialogului intercultural între 
cei 36 de participanţi din România, Bulgaria, Spania, 
Letonia, Turcia şi Croaţia prin participarea activă la 
implementarea celor 10 zile de activităţi de la Râmnicu 
Sărat.

Tatu Horațiu Ștefan from FORTES, Romania

 Since I applied for this project I knew that I had to 
learn a lot about the culinary arts, both in my country and in 
other participating countries. I was pleasantly surprised by 
the warmth and calm of all the participants, so we managed 
to create a compact group where we had something to learn 
from each other and we had some very pleasant and 
interesting activities. The conclusion was a very good 
choice and the friendships that we had bounded are very 
strong and also what we had learned during this project is 
very interesting.

Matea Penava from Raplection, Croatia

TEC project is a new gate for me because i am very 
interested in european cuisine. I learned a lot of tricks about 
all the countries cuisine, we experienced different menus 
and now i can declare that i became part of each culture, of 
each country. I will come back in Croatia with a lot of 
experience and learning.

Miguel Gonzales Ramos from European Crossroads, 
Spain

 I found there funny people, sweet people, talkative 
or a bit shy people (it was me), but everyone was kind. I 
think about them as friends, and some of them are for me 
really important friends, even family.
 I didn´t implemented any activity because I had no 
more projects since that, but I´m sure I´ll prepare one, and 
of course I´ll use some of them. Mainly the ice-breakers and 
the interactive presentations, and of course the intercultural 
evening, because is when I learnt most. I send you the best 
photos I have.

Dita Pelneva from Dobele Youth Council, Latvia

The project offered to me the big chance to be involved. It 
is my first project regarding the thematics of culture and 
gastronomy and i am very enthusiastic about the entire 
atmosphere and the results. We had the opportunity to 
prepare everything, to work on teams, to build new 
competences and at the end of the project i can say that i am 
happy with my accomplishments. I have now a lot of new 
friends, also, and i would like to meet them maybe in a new 
project, as soon as possible. Thanks to the organizers for all 
the efforts thy did for us. I am really proud to be part of TEC 
project.

Lyubomira Georgieva from GLOW, Bulgaria

 The period 24 July till 4 August takes a very special 
place in my life. This was the period when “Tastes like 
European Culture” project took place in Ramnici Sarat, 
Romania in which I participated and it became my 
dream-came-true. During this wonderful event I met a lot of 
interesting people from different countries and cultures, 
made many new friendships, learnt loads of new things 
about Cultural diversity, European mobility, 
Entrepreneurship, Intercultural Gastronomy.  
 My favorite activity during the project was 
Building a business plan because this I found most useful 
for me and my future development. It was very instructive 
to make such a plan having a fixed budget, tentative period 
for the plan to work, ecological factors which we needed to 
think about. And the opportunity that we could discuss our 
plans with authorities who showed us our mistakes and 
gave us very useful advices was once in a time. 
 Another favorite activity of mine was the World 
Café which I played for the first time and consider playing 
more in the future. During this game I made very interesting 
discussions, realized many things and again learnt a lot.
 I also liked that I had the opportunity to get to know 
better the whole Youth in action program and deeper in 
particular some parts of it. The chance to talk to people who 
have participated in different European programs and know 
them well was much useful and educational. 
The activity that I really loved was the Treasure Hunt 
because I had most fun, found it to be an amazing way to get 
to know the city, the people, the history, the culture better. It 
was a fascinating tour!
 But the thing I will never forget about this project is 
the Intercultural nights. The combination of having such a 
great fun with such wonderful people, eating this delicious 
cuisine… I have never ‘tasted’ such a diversity of food and 
culture.  

Asli Tuna from European Youth Society Association, 
Turkey

When i applied for the project it was just the challenge of 
trying something new. When i was selected and we started 
to work i was like suddenly in a new movie and there were 
moments when i asked myself if i am the perfect person for 
this role. Starting the exchange everything has changed. It 
was a little fear about the multicultural way of learning, 
thinking that maybe we will not manage to do everything as 
it was planned. The activities restored all my minds during 
the first day when i really discovered which is the meaning 
of the exchange. Not realyy to make us professional cooks 
but to crteate competences in this way through our 
involvement. The methods used in this way where great, 
being really nice to use non-formal tools in order to 
discover the main meaning of the activities. It was about 
involvement, responsibility, building ourselves, learning to 
learn and being more active as we were before. At the end 
of the project, i declare from all my projects where i was in, 
this was one of the bests and this is making me being very 
happy.
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Testimonials

 Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune. 
Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru 
utilizarea informației pe care o conține.

 O4. Dezvoltarea spiritului antreprenorial în 
domeniul gastronomic a celor 36 de participanţi pe 
perioada implementării schimbului multicultural de 
tineri de la Râmnicu Sărat.
 O5. Stimularea mobilităţii în plan european cu 
ajutorul celor 36 de participanţi din România, Bulgaria, 
Spania, Letonia, Turcia şi Croaţia, pentru asimilarea 
forţei de muncă tânără şi reducerea ratei şomajului, prin 
participarea activă la implementarea activităţilor 
schimbului multicultural de tineri de la Râmnicu Sărat.
 De menţionat este faptul că în cadrul proiectului 
au fost implicați tineri cu posibilităţi reduse.
 Activităţile folosite pentru atingerea 
obiectivelor, au fost de tipul celor utilizate în educaţia 
non-formală, axate pe implicarea tuturor participanţilor: 
debate, cafenea publică, workshop, prezentări 
interactive, Open Space Tehnology.
 Parteneri proiectului au fost:
 - Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de 
Tineret, Educaţie şi Sport (România), 
 - European Youth Society Association (Turcia), 
 - European Crossroads (Spania), 
 - Raplection (Croaţia), 
 - Girls Leading Our World Association 
(Bulgaria), 
 - Dobele Youth council (Letonia).

 Pentru mai multe informații asupra rezultatelor 
și impactului comunitar, atinse în cadrul proiectului,  ne 
puteți scrie un e-mail la office@atcesr.ro sau prin 
persoanele de contact:
 Mateevici Volodea – președinte, 
 Neculae Marius – vicepreşedinte (manager de 
proiect),

Volodea Mateevici
Președinte F.O.R.T.E.S.
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 Derulat în perioada 16 - 24 septembrie 2013, 
proiectul ENERGY MANAGEMENT, al Asociaţiei de 
Tineret ONIX, a fost finanţat de către Comisia Europeană 
prin Programul “Tineret în Acţiune”, în cadrul Acţiunii 
1.1., fiind un schimb multilateral de tineri la care au luat 
parte 30 de participanţi din România – A.T. ONIX, Turcia 
– E-Genclik Association - Bursa, Bulgaria - IYAC – Sofia, 
Lituania – STUDIUM – Vilnius şi Italia – Sabbeen Group 
– Sabbionneta. Scopul proiectului a fost reprezentat de 
promovarea oportunităţilor antreprenoriale ale tinerilor din 
cadrul Uniunii Europene, a energiei regenerabile precum şi 
a protejării mediului înconjurător. Metodele utilizate în 
atingerea rezultatelor proiectului au provenit din aria 
educaţiei non-formale precum şi din informal şi formal, 
cele mai utilizate fiind: workshop, teambuilding, 
prezentare, conferinţă de presă, quiz, vizită tematică, open 
space, photovoice, cafenea publică, reflection group, 
evaluare intermediară şi finală, seri interculturale şi 
tradiţionale, jocuri de cunoaştere, socializare şi încredere.
 Obiectivele proiectului implementat, realizate la 
finalul procesului, au fost următoarele:
 Ob.1. Creşterea gradului de conştientizare a unui 
număr de 30 de tineri ce alcătuiesc grupul ţintă ce provin 
din România, Turcia, Italia, Bulgaria şi Lituania asupra 
importanţei conservării mediului înconjurător în contextul 
impactului oamenilor, într-o perioadă de 7 zile, prin 
activităţi derulate în Râmnicu Sărat, jud. Buzău, România.
 Ob.2. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 
ale celor 30 de tineri din grupul ţintă ce provin din 
România, Turcia, Italia, Bulgaria şi Lituania în vederea 
valorificării oportunităţilor energiei regenerabile, într-o 
perioadă de 7 zile, prin activităţi derulate în Râmnicu Sărat, 
jud. Buzău, România.
 Ob.3. Dezvoltarea comunicării interculturale în 
rândul celor 30 de tineri din grupul ţintă ce provin din 
România, Turcia, Italia, Bulgaria şi Lituania prin 
implementarea de activităţi ce provin din aria educaţiei non 
– formale, bazate pe principii recunoscute la nivel 
European, precum: toleranţa solidaritate, egalitate, 
nediscriminare, respect reciproc, incluziune, coeziune, 
într-o perioadă de 7 zile, prin activităţi derulate în Râmnicu 
Sărat, jud. Buzău, România.
 Obiectivele proiectului au fost stabilite şi corelate 
cu obiectivele şi priorităţile Comisiei Europene şi a 

 Plecând de la ideea unei culturi europene comune, 
bazată pe diversitate, ultimul proiect F.O.R.T.E.S finanţat prin 
programul Tineret în Acţiune, aduce în prim plan „problema 
vlahă”. Scopul proiectului „Vlachs în Europe” constă în 
conservarea patrimoniului cultural al minorităţilor romane din 
Europa Centrală şi Balcani (teritoriul trac). Proiectul îşi 
propune atingerea acestui scop prin implicarea unui număr de 
28 de tineri cu vârste cuprinse între 17-25 de ani, însoţiţi de 3 
lideri de grup, provenind din ţări în care se găsesc minorităţi 
vlahe: România, Macedonia, Albania. Se vor folosi metode 
formale şi non-formale în vederea aprofundării cunoştiinţelor 
istorice despre originea vlahilor, cultură, dansuri, muzică, 
obiceiuri şi limbă.
       29 Aprilie - suntem la început de drum, nerăbdători de a 
învăţa şi de a fi învăţaţi, dornici de a socializa. Am început cu 
câteva jocuri de cunoaştere şi team-building, astfel încât 
comunicarea între participanţi va fi mai eficientă în activităţile 
ce au la bază lucrul în echipă. Fiecare participant şi-a exprimat 
temerile, contribuţiile şi aşteptările cu referire la acest proiect, 
iar concluzia a fost că toţi îşi doresc să afle lucruri 
necunoscute lor despre originea şi cultura vlahilor. După 
prezentarea interactivă a proiectului şi a programului T.I.A, 
realizate de echipa României, participanţii au avut ocazia de a 
aplica ce au învăţat la activităţile de team-building, într-un 
Language Workshop ce dezbătea patru mari teme: 
House&Agriculture, Art&Culture, School&Education, 
Travel&Tourism. Această activitate şi-a propus identificarea 
cuvintelor comune a celor trei ţări participante. Ziua s-a 
încheiat cu o prezentare interactivă despre Youthpass, 
realizată de echipa Macedoniei, prilej cu care participanţii au 
început să analizeze cu atenţie abilităţile pe care şi le dezvoltă 
în fiecare activitate.
       30 Aprilie - este a doua zi de activităţi, dedicată în 
întregime aspectelor istorice ale originii vlahilor şi ale culturii 
acestora. Marius Neculae, lector în acest proiect, a avut 
bunăvoinţa de a se alătura echipei şi de a răspunde la toate 
întrebările tinerilor. „Problema vlahă” a fost discutată pe larg 
iar cunoştinţele dobândite în cele două sesiuni de seminar au 
fost fructificate în activitatea jocurilor de rol. Aceasta din 
urmă a fost construită pe temelia a trei tematici importante din 
viaţa vlahilor: nunta, paştele, superstiţii şi credinţe populare.
       Activităţile vor continua şi în debutul lunii mai, când 
fiecare echipă va organiza o zi tematică.Vă ţinem la curent, 
dragi cititori ai revistei Micul Jurnalist!

Angela Feraru,
Liderul echipei din România

Comunicat de presă
de finalizare
a proiectului

Programului Tineret în Acţiune, proiectul respectând o 
serie de deziderate precum: cetăţenia active şi europeană, 
combaterea rasismului, a discriminărilor de orice fel, 
incluziunea socială şi de grup, dezvoltarea solidarităţii şi 
promovarea toleranţei între tineri în spaţial European, 
încurajarea înţelegerii reciproce între tineri pe baza 
utilizării unor principii ale dialogului intercultural: 
egalitate, respect, coeziune, unitate, promovarea cooperării 
europene, participarea tinerilor, diversitatea culturală, 
includerea tinerilor cu posibilităţi reduse.
 Rezultatele cuantificabile obţinute la finalul 
proiectului au fost următoarele:
 - 30 de tineri conştientizaţi şi implicate în 
soluţionarea problemelor de mediu precum şi în oferirea de 
alternative de manifestare antreprenorială de valorificare a 
resurselor mediului înconjurător;
 - 1 proces de management de mare calitate, atât 
d.p.d.v. tehnic cât şi financiar structurat pe baza a trei 
etape: pregătire, schimb şi evaluare;
 - 1 schimb de tineri implementat cu succes şi o 
vizită de planificare în avans în cadrul căreia au fost trasate 
dimensiunile procesului de implementare a proiectului;
 - 5 relaţii de parteneriat europene valorificate;
 - 1 reţea de parteneri creată la nivel European, 
structurată pe baza recomandărilor realizate de către 
organizaţiile promotoare, ca rezultat al proiectului: 
http://energymanagementpartners.blogspot.com. 
 - 1 Broşură ENERGY MANAGEMENT de 
diseminare a rezultatelor şi a impactului proiectului 
distribuită atât în comunităţile partenerilor cât şi în mediul 
online.
 - Peste 70 de activităţi implementate pe perioada 
proiectului prin intermediul a 15 metode de educaţie 
non-formală aplicate;
 - 10 luni de activităţi efective derulate;
 
 Mai multe detalii despre procesul de derulare a 
proiectului, fazele implementate şi rezultatele tematice 
obţinute puteţi găsi în cadrul articolelor, postărilor şi 
relatărilor: 
www.atonix.sperantaramniceana.ro şi 
http://euramnicean.blogspot.com. 

Florin Ceparu

 Earth Hour, sau Ora planetei, aşa cum este 
cunoscută la români a reprezentat anul acesta pentru 
inimoşii tineri din cadrul Comitetului de Acţiune al 
tinerilor Râmniceni ocazia organizării unui 
eveniment deosebit organizat cu şi pentru tinerii care 
au dorit să ofere un model de responsabilitate în ceea 
ce priveşte consumul de energie ori mai bine spus 
modul de economisire a acestora prin lumină vie, 
puterea convingerii şi a grupului. Pentru aceasta, cei 
mai bine de 30 de tineri componenţi ai Comitetului, 
au trecut la fapte. Au desenat bannere cu mesaje 
sugestive, un logo, au promovat evenimentul atât în 
mediul online cât şi offline pentru ca în data de 29 
martie, într-un cadru ce a emanat un val de bucurie, 
mai bine de 200 de tineri şi copii, alături de părinţi, cu 
sprijinul Primăriei, care a stins luminile în zona 
centrală pentru mai bine de o oră, s-au prezentat 
conştiincioşi cu lumânările aprinse în faţa 
magazinului Victoria, acolo unde au cântat, au lansat 
rugăciuni de bine pentru Planeta Pământ, împărtăşind 
în intervalul orelor 21.00 – 22.00 momente unice 
pornite din iubirea faţă de tot ceea ce înseamnă 
natura, Pământul, omul.
 Având-o în mijlocul tinerilor pe Maria 
Constantinescu, unul din sufletele Comitetului, 
alături de Ioana Ruxandra Moraru, cu chitara-i mereu 
aproape, tinerii au fost pentru o bună bucată de vreme 
“Eroii” oraşului nostru, centrii de atenţie şi implicare 
de care Râmnicul are nevoie, cei care mâine, poate, 
vor decide, conştienţi de nevoile oraşului, ce e mai 
bine şi cum e mai bine a face. Alături acestora, am 
simţit prezenţa alături nouă a unor profesori de toată 
aprecierea, reprezentanţi ai şcolilor gimnaziale şi ai 
liceelor râmnicene, oameni ce au răspuns activ şi de 
îndată invitaţiei la implicare şi care reuşesc să insufle 
printr-o conduită demnă de urmat esenţa 
voluntariatului, care, cu siguranţă, mai târziu, va crea 
oameni, cetăţeni responsabili.

PRIMUL EVENIMENT AL COMITETULUI DE ACŢIUNE AL TINERILOR

 Petrecerea tinerilor nu s-a oprit însă aici ci a 
continuat printr-un marş condus de către generaţia 
1995 de sportivi din cadrul Liceului Tehnologic 
“Victor Frunză” ce i-a adus pe tineri în Piaţeta 
Primăriei, acolo unde aproape 100 de lampioane au 
fost lansate în semn de respect şi bucurie faţă de 
minunile Pământului de care reuşim în fiecare zi să 
ne bucurăm împreună.
 Pentru realizarea acestui eveniment trebuie să 
mulţumim Dnei. Director a Centrului Cultural 
“Florica Cristoforeanu” – Violeta Vîlcu, cea care a 
făcut posibilă acţiunea de lansare de lampioane, 
precum şi Primăriei locale care a binevoit să ofere 
sprijinul necesar prin închiderea luminilor în zona 
centrală a oraşului pe perioada primei părţi a 
evenimentului. Un loc deosebit pe podiumul 
aprecierilor îl ocupă televiziunea locale TV SUD 
EST, care a reuşit să aducă în casele râmnicenilor în 
cadrul emisiunilor de ştiri splendoarea 
evenimentului, oferind tinerilor şansa de a transmite 
mesajul lor de înţelegere şi un strop din bucuria 
participării la un eveniment ce li se potriveşte, îi 
reprezintă şi îi recomandă ca viitori poli de implicare 
în Râmnicu Sărat.

Florin Ceparu



Micul Jurnalist, Nr. 43, Aprilie 2014Micul Jurnalist, Nr. 43, Aprilie 201416 Micul Jurnalist, Nr. 43, Aprilie 2014Micul Jurnalist, Nr. 43, Aprilie 2014 17

Retrospectiva anului 2013
FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR RÂMNICENE 
DE TINERET EDUCAȚIE ȘI SPORT – FORTES

 F.O.R.T.E.S., fondată în anul 2010 reprezintă 
Federația umbrelă a 8 organizații de tineret: ATCE 
“Speranța Râmniceană”, A.T. Viitorul Începe Azi, A.T. 
ONIX, A.T. Youth Xperience, Unity în Values, Asociația 
Pentru Promovarea Valorilor Buzoiene - Buzău, ASCE PP 
și Asociația “Sfânta Maria” – Sărata Monteoru.
 Scopul acesteia este: promovarea culturii, a 
educației, a competențelor tinerilor, dezvoltarea unor 
politici de susținere a activităților de tineret, a valorilor 
democratice prin utilizarea metodelor și instrumentelor de 
educație non – formală și prin realizarea unei colaborări 
continue cu structurile implicate în procesul de dezvoltare 
a tinerilor.
 Indicatori de performanță în 2013:
 - A implicat în 2013 mai bine de 2500 de voluntari 
în activități de educație non – formală: proiecte și 
schimburi de experiențe europene, iniţiative comunitare, 
proiecte naționale, conferințe și întâlniri ale tinerilor, 
Formatorilor și Lucrătorilor de tineret la nivel naţional și 
European;
 - Membru fondator al Federației VOLUM, cea mai 
mare structură de tineret din România, cea care a dezvoltat 
un lobby susținut pentru introducerea Legii 
Voluntariatului, de altfel aprobată!
 - În lumea ONG-urilor, este recunoscută ca fiind 
cea mai puternică organizație de tineret din SUD-ESTul 
României, cu cei mai mulți voluntarI implicate și cele mai 
multe proiecte derulate;
 - 42 de protocoale de colaborare active cu instituţii 
și autorități locale și județene;
 - 3 proiecte finanțate de Comisia Europeană prin 
Programul “Tineret în Acțiune”: “European Union 
Republic and Monarchy”, “Tastes like European Culture” 
și “Vlachs in Europe”; însumând aprox. 70.000 de euro 
atrași, în mod direct, pentru tinerii râmniceni; 
 - 15 parteneriate europene încheiate cu organizații 
și instituții din: Ucraina, Turcia, Grecia, Ungaria, Italia, 
Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Croația, Cehia, Spania, 
Lituania, Bulgaria, Albania și Macedonia;
 - 2 Campanii umanitare de succes: “Crede în 
Minuni” destinată tinerilor nevoiași râmniceni și “O rază 
de lumină”, pentru tinerii de la Valea Plopului și Valea 
Screzii;
 - 1 proiect aprobat de CLM Rm. Sărat de susținere 
a activității culturale și sportive cu ocazia Zilelor 
Municipiului Râmnicu Sărat;
 - 1 Gală a Voluntarilor Râmniceni derulată în 
decembrie 2013 la care a participat întreaga suflare a 
voluntariatului râmnicean, autorități, instituții;
 - 1 Campanie de prevenire a Corupției derulată în 
colaborare cu IPJ Buzău; 
Email: fortes.rms@gmail.com 

ASOCIAȚIA DE TINERET, CULTURĂ ȘI 
EDUCAȚIE “SPERANȚA RÂMNICEANĂ” – 

ATCE – SR 

 Fondată în anul 2007 a fost prima organizație care a 
accesat și câștigat un proiect european în anul 2009. Are în 
prezent un număr de 85 de membri la care se adaugă peste 
300 de voluntari;
 Scopul organizației este promovarea activității de 
tineret în vederea susținerii procesului de dezvoltarea 
personală, pregătirea profesională prin acumularea de 
competențe în domeniile: cultură, educație, sport, artă, 
voluntariat, civic, social și antreprenoriat.
 Indicatori de performanță în 2013:
 - ATCE - SR este cea mai cunoscută organizație de 
tineret din Râmnicu Sărat, ce a promovat în ultimii 3 ani 
numeroși formatori și lucrători de tineret, din cadrul liceelor 
râmnicene: Daniela Strîmbei, Giorgiana Grozea, Daniel 
David (L.T. Ștefan cel Mare) și Giorgiana Vlăsceanu, Maria 
Constantinescu (C.N. “Al. Vlahuță”)
 - 2 proiecte finanțate de Comisia Europeană prin 
Programul “Tineret în Acțiune”: “Solidarity and 
Understanding between Neighbors” și “Vice-versa – 
Mobilitatea tinerilor în Uniunea Europeană”, însumând 
aprox. 35.000 euro atrași în comunitate;
 - 6 protocoale europene încheiate cu organizații din: 
Turcia, Albania, Germania, Italia, Rep. Modova și 
Macedonia;
 - 15 proiecte europene la care ATCE SR a participat 
în calitate de promotor prin intermediul tinerilor râmniceni în 
2013, totalizând peste 100 de tineri ce au participat în afara 
granițelor în proiecte derulate în: Turcia, Albania, UK, 
Macedonia, Bulgaria sau Germania.
 - 1 proiect finanțat de CLM Rm. Sărat, Revista 
“Micul Jurnalist” ce a realizat pe întreaga perioadă a anului o 
informare continua cu referire la activitățile de voluntariat 
derulate în comunitatea râmncieană;
 - 1 proiect finanțat de Consiliul Judeţean Buzău: 
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, un concurs de teatru 
destinat tinerilor, devenit un brand în județul Buzău, aflat la 
ediția cu nr. 7;
 - 1 parteneriat cultural transfrontalier cu Casa 
Memorială “Alexie Mateevici” din Zaim, Rep. Moldova;
 - 1 campanie de prevenire antidrog derulată în 
colaborare cu CPECA Buzău în școlile și liceele râmnicene;
 - 1 campanie de prevenire a delicvenței juvenile în 
parteneriat cu IPJ Buzău; 
 - A participat în Săptămâna Națională a 
Voluntariatului – SNV și Săptămână Națională a Tineretului 
– SET, la nivel european printr-o serie de activități de 
educație non – formală organizate de tineri;
 - Susținător pentru numeroase inițiative locale de 
tineret: Marșul voluntarilor de 1 Decembrie (aprox. 1000 de 
tineri), Cursuri de informare în contextul Programului 
Erasmus + derulate cu profesorii din Școli și Licee și o 
participare continuă la viața culturală râmniceană și la 
evenimentele organizate, alături de tineri;
 Email: office@atcesr.ro, Site: www.atcesr.ro, Blog: 
http://atcesr.wordpress.com. 

ASOCIAȚIA DE TINERET
“VIITORUL ÎNCEPE AZI” – AT VIA

 Prima organizație de tineret din Râmnicu Sărat 
fondată în anul 2002 în vederea oferirii unor alternative 
democratice de implicare activă a tinerilor.
 Scopul asociației este reprezentat de 
promovarea implicării sociale în activități de voluntariat 
și de susținere a vieții culturale - artistice a tinerilor 
râmniceni prin activități de educație non formală, 
umanitare ori de mediu;
 Indicatori de performanță în 2013:
 - A demarat și finalizat cu succes Campania 
Umanitară “Salvați-l pe Darius”
 - A participat în Săptămâna Națională a 
Voluntariatului – SNV și Săptămână Națională a 
Tineretului – SET prin ateliere de educație non – formală 
desfășurate în liceele râmnicene;
 - A inițiat o serie de activități locale precum: 
“Parcul lui Moș Crăciun”, “Festivalul Dovlecilor”, 
Expoziții cu obiecte confecționate de copii cu ocazia 
Sărbătorilor de Paște și zilei de 1 Martie;
 - Susținător al Programului Școlar EDUCAȚIA 
ALTFEL prin intermediul unor spectacole ale teatrului 
de Păpuși “Dimitriu Pompiliu”, din cadrul VIA, 
susținute în peste 20 de localități din Jud. Buzău.
 Email: violeta.vilcu@yahoo.com, 
 Blog: http://viaorg.wordpress.com/ 

Continuare din
numarul 42
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 Ştiaţi că un dop, un banal dop din plastic, în 
fapt, plasticul, se descompune în aproximativ 1000 de 
ani?
 „Nu poluaţi prin nepăsare, implicaţi-vă!” - 
Acesta a fost sloganul celei de-a doua acțiuni înscrisă 
în agenda proiectului “Eco Gallery” inițat de către 
Unity in Values Interconfessional Association.
 Evenimentul derulat miercuri, 22 aprilie 2014, 
a reunit peste 100 de elevi din școlile și liceele 
râmnicene și a avut următorii parteneri: S.C. Hadrian 
Impex S.R.L.; F.O.R.T.E.S.; Subfiliala de Cruce 
Roşie Râmnicu Sărat; Casele de Tip Familial & 
Centrul de zi Piticii; Centrul After School Râmnicu 
Sărat 
 Și pentru că ziua a fost dedicată pământului, 
participanții au realizat în centrul orașului Râmnicu 
Sărat un mozaic reprezentând globul pământesc 
exclusiv din capace provenite de la pet-uri. Imaginea 
ce s-a întins pe o suprafață de aproximativ 10 m² a 
putut fi admirată de către trecători, cărora li s-au 
înmânat flyere conținând informații despre importanța 
colectării deșeurilor și a păstrării unui mediu curat.
 Voluntarii Unity in Values intenționează să 
colecteze până în luna decembrie a.c. 100 kg. de 
capace din plastic pe care să le utilizeze la realizarea 
unei căsuțe pentru „Orășelul Copiilor”. În acest sens, 
inițiatorii proiectului au deschis un punct de colectare 
la Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S. Râmnicu Sărat, 
unde vă așteptăm și pe voi cu cât mai multe capace din 
plastic.
     Mădălina Bicu

ASOCIAȚIA DE TINERET ONIX – AT ONIX ASOCIAȚIA DE TINERET
“YOUTH XPERIENCE” AT YOUTHX

ASOCIAȚIA „UNITY IN VALUES 
INTERCONFESSIONAL ASSOCIATION”

 Fondată în 2011 de către un grup de tineri dornici de 
a promova cultura, arta, frumosul și în legătură cu acestea 
înțelegerea interconfesională a tinerilor, organizația 
reprezintă astăzi un izvor de evenimente, expoziții și 
manifestări dedicate învățării tinerilor din Mun. Râmnicu 
Sărat;
 Indicatori de performanță în 2013:
 - 1 proiect finanțat de Comisia Europeană prin 
Programul “Tineret în Acțiune”: „PsihoArt Gallery”;
 - A inițiat o serie de ateliere de sculptură, pictură, 
precum și în utilizarea unor metode de educație non 
–formală;
 - 1 Expoziție de sculptură, pictură denumită “Târgul 
Micilor Meșteșugari” ce se regăsește în incinta Centrului 
Cultural “Florica Cristoforeanu”

 A fost înființată în anul 2012 având ca scop 
promovarea diversității în activitățile de implicare a tinerilor 
din Mun. Râmnicu Sărat și aducerea unui plus de valoare în 
buna înțelegere a modului de manifestare a tinerilor din 
comunitate în vederea producerii unor noi mentalități.
Indicatori de performanță în 2013:
 - 2 proiecte finanțate de Comisia Europeană prin 
Programul “Tineret în Acțiune”: “Get high through Sports” 
și “Tradiții în Balcani”;
 - 2 parteneriate europene încheiate în domeniul 
tineretului cu promotori din: Bulgaria și Turcia;
 - A participat în Săptămâna Națională a 
Voluntariatului – SNV și Săptămână Națională a Tineretului 
– SET, prin intermediul unui Flashmob ce a strâns mai bine 
de 50 de tineri din liceele râmnicene în vederea producerii 
unui impact asupra modului de înțelegere a diversității în 
comunitatea râmniceană.
 Email: info@youthx.org, 
 Site: http://www.youthx.org/ 

 Înființată în anul 2010 a reprezentat plusul de 
implicare în domeniul promovării sportului de masă la 
Râmnicu Sărat printr-o serie de activități și competiții 
sportive care au conturat obiectivul statutar de dezvoltare a 
unor noi mentalități prin sport și voluntariat. 
 Scopul organizației la nivel integrat este reprezentat 
de promovarea și susținerea activităților de tineret și 
voluntariat pentru dezvoltarea socio-profesională a tinerilor 
și pentru asigurarea unui climat sănătos de educație, 
pregătire și stimularea participării active la viața democratică 
râmniceană și europeană.
 Indicatori de performanță în 2013:
 - 4 proiecte finanțate de Comisia Europeană prin 
Programul “Tineret în Acțiune”: “Edu Performing,” 
“Trăiește poezia prin teatru - TRUP”, “Energy Management” 
și “Youth trotter – jurnal pe bicicletă”, totalizând mai bine de 
50.000 de euro atrași pentru dezvoltarea tinerilor râmniceni 
în care au fost implicați aprox. 60 de tineri râmniceni;
 - 7 parteneriate europene încheiate cu parteneri 
europeni provenind din: Turcia, Bulgaria, Letonia, Lituania, 
Slovenia, Italia, Azerbaidjan;
 - 6 proiecte europene în care peste 50 de tineri 
râmniceni au fost promotori din partea A.T. ONIX în afara 
țării în: Cipru, Italia, Letonia, Lituania și Turcia;
 - 7 noi metode de educație non–formală create în 
cadrul proiectului “Edu Performing”, ce sunt astăzi utilizate 
în activitatea Europeană de voluntariat;
 - 1 proiect finanțat de CLM Rm. Sărat prin care au 
fost publicate 5 cărți aparținând scriitorilor râmniceni;
 - 1 proiect finanțat de Consiliul Judeţean Buzău 
denumit “Investim în Tineri”, un curs de metode și 
instrumente de educație non –formală aplicat tinerilor 
râmniceni;
 - 1 Departament de Situații de Urgență – D.S.U. 
ONIX, compus din tineri râmniceni, ce a susținut eforturi de 
sprijinire a cetățenilor râmniceni în lupta cu nămeții, la 
începutul anului 2013, în care au fost implicați peste 100 de 
tineri, alături de profesori și care a preluat cu succes un 
număr de peste 60 din apelurile primite în cadrul 
Departamentului de Situații de Urgență al Primăriei;
 - 1 Club al bicicliștilor ONIX înființat în toamna lui 
2013, care în prezent numără peste 40 de tineri pasionați, ce 
a derulat activități repetate de susținere a acestui sport atât în 
interiorul orașului: Marșul bicicliștilor de Zilele Râmnicului, 
Marșul bicicliștilor de 1 Decembrie, cât și către 16 localități 
din apropierea Mun. Rm. Sărat precum: Buda, Lanurile, 
Ghergheasa, Boldu, Pleșești, ș.a.
 - A participat în Săptămâna Națională a 
Voluntariatului – SNV și Săptămână Națională a Tineretului 
– SET printr-un program de activități sportive bazate pe: 
fotbal, tenis cu piciorul, baschet;
 - A susținut o serie de inițiative locale și regionale cu 
caracter umanitar, cultural și sportiv, după cum urmează: 
Campania umanitar „Moș Crăciun ambulant”, Gala 
Sportului Râmnicean, Cupa Liceelor la fotbal;
 Email: asociatiaonix@gmail.com, 
 Site: www.atonix.sperantaramniceana.ro, 
 Blog: http://euramnicean.blogspot.com. 

Un bun prilej de testare a valorilor sportive ale Comunelor
din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ATRAS

CUPA PRIETENIEI LA FOTBAL – EDIŢIA A II-A

 Primăria Municipiului Râmnicu Sărat împreună cu Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ATRAS a organizat în data de 02 mai cea de-a 
doua ediţie a CUPEI PRIETENIEI LA FOTBAL, dedicată tuturor 
comunelor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ATRAS, un 
organism de reprezentare a nevoilor de transport la nivel regional. Pentru 
acest fapt la competitive au luat parte 12 echipe din judeţele Buzău, Vrancea 
şi Brăila, dispuse în trei grupe în urma unei trageri la sorţi ce a avut drept 
capi de serii cele mai valoroase 4 echipe, conform primei ediţii disputate. În 
ciuda lipsei formaţiilor din Tâmboeşti (campioana primei ediţii) şi Topliceni 
(Ocupanta locului al III-lea), întrecerea a fost una deosebit de disputată 
consemnând la finalul acesteia o nouă câştigătoare: Podgoria, urmată de 
echipa din Galbenu – Locul 2 şi Ciorăşti – Locul 3 pentru ca pe poziţia a 4-a 
să se situeze Sihlea.
         Florin Ceparu

Earth Day 2014
Unity in Values Association
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 Mă numesc Baciu Mădălin Daniel, am 17 ani 
(DAA în final pot spune asta) și sunt elev la Colegiul 
Naţional Alexandru Vlahuţă, în clasa a 10-a şi da, nu 
sunt multe de spus despre mine în privința 
voluntariatului la momentul de față însă mă voi implica 
din ce în ce mai des pentru că îmi place.
 Nu cred că am 6 luni de voluntariat dar chiar şi 
aşa toată treaba asta începe să-mi placă din ce în ce mai 
mult. Am ales să fiu voluntar pentru că îmi place să 
cunosc alte persoane, să râd, să mă distrez, să fiu 
înconjurat de oameni veseli şi amuzanţi. Totuşi să fii 
voluntar înseamnă mai mult de atât. Să fii voluntar 
înseamnă să fii acolo când trebuie, să-i ajuţi pe ceilalţi, 
să răspândeşti speranţă fără a aştepta ceva în schimb.
 Chiar dacă nu am experienţă în voluntariat, am 
fost selectat și am reuşit să merg într-un proiect, 
interesant din punctul meu de vedere, un proiect ce se 
află în acest moment în implementare la Tulcea. Deşi 
este primul proiect la care particip, proiectul ‘’Vlachs în 
Europe’’ este cea mai frumoasă experienţă de care am 
beneficiat și beneficiez în continuare ca și experiență 
interculturală si multinațională. Cu această ocazie am 
înţeles că distracţia şi munca pot fi puse în aceeaşi frază. 
Pe lângă faptul că ne distrăm de minune (socializăm 
între noi și cu tinerii din Macedonia și Albania), am 
reuşit să învăţăm foarte mult lucruri tinteresante despre 
vlahi, despre obiceiurile şi tradiţiile lor. Acesta este doar 
începutul, începutul a  ceva frumos ”voluntariat 
european, proiecte internaționale”, la care doresc să 
particip pe viitor. Bineînțeles că mă voi implica activ și 
în proiectele și inițiativele locale, toate îmi aduc un 
câștig esențial ”dezvoltare personală, profesională și 
sociala”, acumulare și dezvoltare de competențe.
 Mulţi spun că dacă eşti voluntar poţi scăpa de 
ore. GREŞIT!, voluntariatul, pentru mine, reprezintă o 
modalitate de a-mi ocupa timpul liber, de a face ceva 
folositor pentru mine şi pentru ceilalţi.
În final, vreau să spun că voluntariatul reprezintă 
singurul mod prin care putem aduce schimbarea în acest 
oraş.

 În fața omului cu tărie de caracter strașnică și cu o voință de fier, uneori și munții se 
înclină a saluta. Tocmai prin dispunerea de libertate și rațiune, omul este unic. El singur alege 
ceea ce vrea să facă, fie din datorie, fie din pasiune.
 A fi voluntar nu înseamnă a face din aceasta o meserie, ci mai degrabă, a face un 
scop din implicarea în viața semenilor noștri și în menținerea unui echilibru în mediul 
înconjurător. Diferite persoane aleg să se implice 100% în construirea propriului lor viitor, 
sorbând tot ceea ce se poate de la societate și din împrejur, fără a lua în considerare că 
oamenii și mediului sunt interdependenți, ceea ce face ca omul, indiferent de situație să 
depindă de un mic ajutor de la mediu, dar și de la oameni pentru a se dezvolta.
 Atunci când simți ca ceva este în neconcordanță cu optimul care ar trebui să fie, 
schimbare vine în primul rând de la tine. Poți privi, de pildă, această idee ca imaginea unei 
rezerve de fotbal, care nu joacă, deoarece la antrenamente nu a arătat în totalitate de ce era în 
stare. Asemenea și în cazul voluntariatului.  Pentru a aduce o ameliorare sau a schimba ceva 
care afectează pe toți chiriașii mediului, trebuie să te implici, să fii sigur că prin ideile tale și 
prin modalitățile adecvate de a le pune în  aplicare, fiecare centimetru de lume parcurs poate 
fi schimbat. Nu trebuie să aștepți ca și ceilalți să procedeze ca tine sau să îi aștepți pe ei să 
facă primul pas, când tu ești propriul tău arbitru și doar de tine depinde dacă intri în joc sau 
preferi să privești meciul de pe margine.
 A fi voluntar înseamnă a renunța la o parte din tine, în special la ego-ul tău care cere 
neîncetat resurse pentru a crește cât se poate de mult și a primi cu brațele deschise lucrul în 
echipă. Oamenii pot învăța unii de la alții, pot face schimb de informații în ceea ce privește 
cultura unei țări, obiceiurile și tot ceea ce necesită un pic de văruială, o schimbare. 
Modalitatea cea mai simplă de a se realiza aceasta este voluntariatul. Sunt activități precum 
implicarea în viața unor tineri dependenți de vicii, în viața unor familii cu dizabilități, în zone 
ale mediului unde amprenta umană și-a pus accentul mai mult decât trebuia, în protejarea 
faunei și a florei, în integrarea minorităților și lupta împotriva rasismului. Acolo unde 
societatea e mult prea “ocupată” să vadă punctele ei slabe care prin ajutor ar putea deveni un 
reper și un punct forte, anume, viața tinerilor cuprinși de vicii, intervin oameni de 
pretutindeni care s-au oferit să arate celor din jur că orice este posibil, astfel că au creat centre 
pentru acești tineri, le-au oferit o alternativă, alta decât cea de a se pierde în droguri, băutură. 
Încetul cu încetul, aceste resurse umane depășesc starea lor de refugiu în lașitate, lăsându-se 
ajutați și dorindu-și să se producă o schimbare în lume, începând cu ei. Faptul că un om fie 
nu vede, aude sau nu se poate deplasa, nu reprezintă un obstacol pentru nimeni, nici măcar 
pentru persoanele aflate în cauza respectivă, dovadă stă faptul că mulți tineri și multe 
persoane sunt implicate în acțiuni de voluntariat, în ciuda problemelor fizice pe care le poartă 
asupra lor. Ei arată că se poate, că orice este poate fi înfăptuit, dacă îți dorești și dacă te 
implici, fără să îți pese de obstacole. Unii ignoră faptul că toți oamenii sunt simplii chiriași 
ai pământului pe care conviețuiesc, uită că natura are propria ei viață, propriul ei joc, propria 
ei rațiune de existență. Mulți profită de mediul înconjurător, crezând că totul le este permis, 
că totul le aparține, astfel defrișând și distrugând cercul de viață în care cu toții trăim. Noroc 
că doar o parte din acea mare mulțime de oameni sunt inconștienți, restul sunt cei care se 
implică și aduc schimbări, repară ceea ce alții cu nerușinare strică. În toate cazurile 
exemplificate mai sus, “acei oameni” poartă un singur nume: “VOLUNTARI”. Oameni care 
nu stau să privească absenți la spectacolul vieții, oameni care pun un stop acolo unde drumul 
duce către nicăieri, oameni care iubesc prea mult oamenii și mediul pentru a vedea cum 
fiecare se autodistruge și distruge. Se implică, iau atitudine, se luptă pentru ceea ce vor să 
schimbe, ajută, pun umărul la nevoie când alții nu o fac, sunt sprijin pentru cei pierduți și 
prieteni pentru cei rătăciți.
 Dacă întregul popor al unei națiuni ar fi format doar din voluntari, pământul nu ar 
mai fi un câmp de luptă, în care un vulcan așteaptă să erupă, ci ar fi un loc în care oamenii ar 
fii pentru oameni, ar conviețui și ar lupta împreună pentru restabilirea echilibrului acolo unde 
o frânghie stă să se rupă. Dar cum greul e din ce în ce mai greu și oamenii sunt din ce în ce 
mai egoiști, indiferenți la cauzele melancoliei oamenilor și a disfuncționalităților din 
societate, să faci un pas mic pentru un scop mare durează. Mulțumindu-ne însă cu faptul că 
dintre noi se rup rânduri și rânduri de suflete omenești gata să ia atitudine și să intervină, să 
producă schimbări acolo unde valul negru al societății acoperă tot, ne face să ne gândim că 
oricând putem deveni și noi maeștrii în schimbare luând atitudinea potrivită pentru a face din 
lume o lume mai bună. Rândurile acestea de oameni se numesc voluntari, care fac cu pasiune 
fiecare pas în acțiunea lor, neconsiderând voluntariatul ca pe o “meserie profitabilă”, ci ca pe 
un scop, un mijloc de interacționare, o cale de transforma omul și mediul în care acesta se 
desfășoară într-o grădină veșnic verde.

Voluntar: Datorie sau pasiune?

Voluntar:
Datorie
sau
pasiune?

Petronela
Coman

Profil de voluntar!

Baciu
Daniel

Salut!
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Artă ÎNCĂ ascunsă

Dania Aida
Mahagna

 Marţi, 4 octombrie, prima oră. Ora de română. În clasă intră doi elevi. 
Unul din ei era Cosmin. Ne cunoscusem prin intermediul proiectelor 
europene. Merg în faţa clasei să ne comunice ceva interesant din punctul lor 
de vedere, ca mai apoi şi din al meu. Timp de 2-3 minute mă "aburesc" 
spunându-mi cum nu aş mai putea fi timidă, cum aş putea să susţin nişte 
argumente într-un mod structurat în public pe diverse teme importante. Ni s-a 
propus să mergem la meciul demonstrativ ce urma a fi după două zile. Pe 6 
octombrie eram interesată şi entuziasmată în amfiteatrul liceului.
 În prima parte a meciului nu am înţeles exact ce se 
întâmplă. Există guvernul şi opoziţia care voiau să 
convingă cu privire la sfârşitul lumii. Am sesizat stilul 
persuasiv al fiecărui vorbitor. După o oră şi jumătate din 
ea, în care am fost cucerită de ceea ce descoperisem şi 
anume o artă, artă ascunsă, m-am dus şi mi-am scris 
numele în capul listei pentru a deveni cetăţean într-o lume 
nouă. Debate-ul a fost uşă care s-a deschis rapid. Soneria a 
fost Primul Turneu Argo. 
 Prima mea competiţie la care am realizat ceea ce 
nu speram câştigând trei meciuri din patru. După ce 
soneria a funcţionat şi uşa s-a deschis am mai făcut un pas 
sigur spre centrul locuinţei. Saint George-ul, o altă 
competiţie de debate şi anume cea mai mare din ţară. Alt loc în care am simţit 
satisfacţia şi emoţiile debaterului începător. 
 Urmează şi alţi paşi siguri, alte competiţii. Intrând în debate mi-am 
dezvoltat aptitudini de care eu aveam nevoie. E o bună modalitate de 
disciplinare a modului de a te exprima, gândi şi gesticula în acelaşi timp. 
Acum ştiu mai multe despre ce se întâmplă în lume la nivel economic, 
religios, conflictual etcetera. Pot vorbi fără emoţii în public.
 Cu lumea dezbaterilor academice te formezi ca om, câştigi multe 
experienţe importante, întâlneşti oameni faini. Ajută la maturizarea mea 
într-un mod sănătos şi frumos.

D’ale voluntarilor...

De unde vin 
Copil rupt din natură, 
Port pedeapsa rocilor roase de mare, crengilor culcate pe sol neroditor, 
Port vina pădurilor arse, aprinse de furtuna nervilor slabi, 
Port vina macului, 
Sunt Hypnos și Thanatos, îngreunez pleoapa de somn și inima de extincție, 
Port vina decăderii unui astru ce-alunecă când am clipit întâia oară.

Ana Barbu


