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Limba noastră-i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Şi citindu-le 'nşirate, -
Te-nfiori adânc şi tremuri.

Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri, 
Să ne spiue-n hram şi-acasă
Veşnicele adevăruri.
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Changing lives. Opening minds. This  project is funded by
the European Union

COMUNICAT DE LANSARE 
Learn to get involved, volunteer in Europe

LIVE
Learn to get involved, volunteer in Europe

LIVE
 Asociația de Tineret Cultură și Educație” Sper-
anța Râmniceană” va desfăşura pe o perioadă de 16 luni, 
în perioada 15 iulie 2014 – 15 noiembrie 2015, activităţile 
aferente proiectului ”Learn to get involved, Volunteer in 
Europe” – LIVE, finanțat de Comisia Europeană prin 
programul ERASMUS+, în cadrul acțiunii KA1 – 
proiecte de mobilitate de tineret, cu suma de 20.305,00 
euro. 
 LIVE este un proiect de mobilități ale voluntari-
lor (SEV cu țări ale programului), activitatea sa fiind un 
stagiu de voluntariat de 6 luni, implementat în perioada 1 
octombrie 2014 – 1 aprilie 2015, la Râmnicu Sărat, de un 
număr de 5 voluntari EVS din Turcia și Italia.

 DETALII ALE PROIECTULUI:
 
 SCOP: Prin acest proiect vizăm să oferim un 
proces de învățare experențial pentru 5 voluntari EVS, din 
Turcia și Italia, care pe parcursul unui stagiu de 6 luni 
desfășurat în Râmnicu Sărat, vor învăța și aplica un set de 
metode și instrumente de educație nonformală, în 
gradinițele și școlile primare. În urma implementării aces-
tui proiect cei 5 voluntari și beneficiarii vizați (copiii de 
grădiniță și elevii claselor I-IV), vor dezvolta noi compe-
tențe, noi metode și instrumente nonformale, într-o 
dimensiune de învățare europeană și interculturală. 
Voluntarii vor deprinde cunoștințe și abilități de comuni-
care în limba română, vor învăța despre cultura româneas-
că și își vor prezenta propria cultură, într-un proces de 
înțelegere interculturală, de toleranță, respect, cetățenie 
activă și coeziune socială.
 Obiectiv 1. Creșterea nivelului de pregătire a 5 
voluntari EVS provenind din Turcia și Italia în metode și 
instrumente de educație nonformală cu aplicabilitate în 
grădinițele și școlile primare, în perioada stagiului de 6 
luni de la Râmnicu Sărat.
 Obiectiv 2. Dezvoltarea de competențe Youthpass 
pentru cei 5 voluntari EVS, prin efectuarea stagiului de la 
Râmnicu Sărat.
 Obiectiv 3. Creșterea gradului de aplicabilitate a 
metodelor și instrumentelor de educație nonformală în 
grădinițe și școli primare cu ajutorul celor 5 voluntari 
EVS, în vederea dezvoltării ofertei educaționale pentru 
întreg ciclul de studiu, într-o perioadă de 6 luni de activi-
tăți.

 Obiectiv 4. Dezvoltarea solidarității prin 
cunoaștere interculturală între cei 5 voluntari EVS și 
comunitatea râmniceană, în sensul schimbului de valori 
culturale (limbă, tradiții, obiceiuri etc), pe perioada stagi-
ului de voluntariat.
 
 Activităţile propuse în cadrul stagiului de volun-
tariat: Stagiul de voluntariat propus va implica 3 voluntari 
din Turcia (doi dintre aceștia confruntându-se cu oportu-
nități reduse economice și geografice) și 2 voluntari din 
Italia în activități de creșterea vizibilității, de creșterea 
aplicabilității și de promovarea educației nonformale în 
grădinițele și scolile gimnaziale (clasele primare I-IV), 
din Municipiul Râmnicu Sărat. Pe parcursul celor 6 luni 
voluntarii EVS vor implementa împreună cu beneficiarii 
stagiului, copiii din grădinițele și școlile râmnicene, 
metode și instrumente de educație nonformală precum: 
teatru, teatru forum, bibliotecă vie, cafenea publică, flesh-
mob, animație stradală, debate, prezentări interactive, etc, 
săptămânal realizând performing pentru fixarea 
cunoștințelor și abilităților asimilate/dezvoltate.
 
 Parteneri:
 Organizația coordonatoare și gazdă este ATCE 
Speranța Râmniceană – România, 
 Organizațiile partenere, de trimitere, sunt: 
E-genclik – Turcia și Eufemia – Italia. 

 Pentru mai multe informații ne puteți scrie un 
e-mail la office@atcesr.ro sau contacta prin persoanele de 
contact:
 Mateevici Volodea – președinte, tel. 0763246068, 
e-mail: volodeamateevici@gmail.com 
 Strâmbei Daniela – manager de proiect, tel. 
0765353614, e-mail: strimbeid@gmail.com 
 Grozea Giorgiana – responsabil de comunicare, 
tel. 0769719386, e-mail: giorgiana.grozea@yahoo.com 

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

Get involved! Be a volunteer!

Președinte ATCE Speranța Râmniceană
Volodea MATEEVICI
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Romanya’da 6 Aylık AGH Projesine 
Katılacak Gönüllüler Aranıyor

http://www.ab-ilan.com/romanyada-6-aylik-agh-projesine-katilacak-gonulluler-araniyor/ 
 E-gençlik Derneği LIVE-Learn to get Involved, Volunteer in Europe Projesi kapsamında Romanya’da 6 
aylık AGH projesine katılacak gönüllüler arıyor:
 Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educaţie “Speranţa Râmniceană”, Romania tarafından koordine edilen ve 
E-gençlik Derneği’nin gönderen kurum olduğu projeye Türkiye’den 3 gönüllü gönderilecektir.
 Proje 1 Ekim 2014 ve 1 Nisan 2015 tarihleri arasında Romanya’nın Ramnicu Sarat şehrinde gerçekleşecektir.
Projenin amacı yaygın öğrenme metodları ile birlikte ana okulunda ve ilkokullar da ki çocuklar ile çalışmaktır.  
Proje kapsamında Ramnicu Sarat şehrinde ki ana okulu ve ilkokulda ki imkanı kısıtlı gençler ile çalışmalar 
yapılacaktır.
 Proje aktivitlerinde yaygın öğrenme metodları kullanılarak sürdürülebilir bir öğrenme süreci oluşturulacaktır. 
Proje süresince gönüllüler sokak aktiviteleri, sanat, kültür gibi konularda kampanyalar, yaygın öğrenme metıdları ile 
forum tiyatrosu, labirent tiyatrosu çalışmaları yapacaklardır. Ayrıca fotoğrafçılık, açık alan, flashmob, tartışma, atölye 
çalışmaları, kütüphane çalışmaları, değerlendirme aktiviteleri organize edeceklerdir.
 Bunun yanında halk ile iç içe etkinlikler düzenleyecek olan gönüllüler, FORTES gençlik merkezinde, parkalarda, 
şehir merkezinde, müzede, belediye konferans salonunda, kültür merkezinde aktiviteler hazırlayacaklardır.
Gönüllüler, Romanya kültürünü tanıyacaklar, Romence dil desteği alacaklardır.
 Ayrıca proje kapsamında kültürlerarası öğrenme, saygı, hoşgörü, aktif vatandaşlık kavramlarını yakından tanıma ve 
içselleştirme şansı yakalayacaklardır.
 Proje kapsamında yol masrafları 275 Euro’ya kadar karşılanacak, vize masrafları ise 110 Euro’ya kadar 
karşılanacaktır.
 Proje kapsamında gönüllülere aylık 60 Euro cep harçlığı verilecektir.
 Gönülllülerin yeme – içme –konaklama masraflarının tamamı karşılanacaktır.
 Başvuru için Europass CV ve Motivasyon Mektubunuzu info@e-genclik.org.tr adresine 17 Ağustos 2014 tarihine kadar 
göndermeniz gerekmektedir.
 Sorularınız için E-¬‐gençlik Derneği
 AGH Koordinatörü Emre Demirer ile emre‐ibal@hotmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
 Bir cevap yazın

July 2014 - News, Progetti in partenza Romania, SVE 
http://www.eufemia.eu/news/2014/07/live-learn-to-get-involved-volunteer-in-europe/ 
EVS project in Romania. For further details write to evs@eufemia.eu.

Implementation: 1 October 2014 - 1 April 2015 (6 months)
Detailed activities plan:
Stage 1- introduction and training on non-formal education methods and youthwork
Stage 2- stage in kindergarten and primary schools in Ramnicu Sarat Part I
Stage 3- stage at the FORTES Youth Centre in Ramnicu Sarat working with local volonteers, teenagers and 
children
Stage 4- stage in kindergarten and primary schools in Ramnicu Sarat Part II
Stage 5 – reflection, evaluation and future plans

Aim: Implementing a system of non-formal learning by introducing within the educational offer of schools 
and kindergartens several non-formal education tools and methods.
Objectives:
- Providing the framework in which 6/8 EVS volunteers from 1-3 countries shall acquire and develop 
skills and competencies in terms of learning and implementing non-formal education tools and meth-
ods in youth work, specially working with children aged 4-11 years old.
- Supporting the idea of including non-formal education tools and methods in formal education in 
primary school and kindergarten as to increase the educational offer of the latter.
- Experiencing the process of intercultural learning between the 6/8 volunteers and the locals 
(values, language, traditions, customs ) Proposed activities: forum theatre, labyrinth theatre, 
Photovoice, Public Cafe, flashmob, energizers, fishbowl, debate, open space as to propose 
and implement methods and tools already known or newly designed by the EVS volunteers, 
role play, living library etc.
We would expect:
-       Highly motivated participants
-       Active involvement in youth work

Learn to get Involved, Volunteer in Europe
LIVE
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COMUNICAT CENTRALIZAT DE PRESĂ
PENTRU LANSAREA PROIECTULUI

BUILD
EUROPE 

THROUGH
SPORTS

Finanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+

 Aprobat la termenul 24 Martie 2014, 
proiectul BUILD EUROPE THROUGH SPORTS – BEST, 
al Asociației de Tineret Onix, reprezintă o mobilitate a 
tinerilor la care vor lua parte 30 de tineri din 6 state Europene: 
Turcia, Italia, România, Grecia, Polonia și Slovenia în 
perioada 11-19 august 2014, activitățile fiind programate a se 
desfășura în Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău. 
 Anterior mobilității, în intervalul 01-03 August 
2014, de asemenea în Râmnicu Sărat, va avea loc întâlnirea 
celor 6 lideri de grup ce are în vedere atingerea unei triple 
perspective a proiectului: este vorba de discutarea tuturor 
aspectelor referitoare la organizarea activităților, distribuirea 
sarcinilor, a cadrului tehnic şi metodologic de implementare a 
activităţilor, în al doilea rând de realizarea unui prim contact 
între cele 6 entități partenere și în final de descoperirea 
valorilor culturalității râmnicene prin participarea liderilor la 
vizite tematice locale, întâlniri tematice și altele.
 Tematica proiectului, ce va sta la baza celor 8 zile 
de implementare a mobilității tinerilor, este reprezentată de 
promovarea sportului de masă și a unui stil de viaţă sănătos, în 
mod direct vizându-se crearea unei mai bune vizibilități a 
practicării sportului în aer liber (mediul public) alături de 
modelarea unor exemple de responsabilitate și implicare 
pentru comunitățile partenere.
 Obiectivele proiectului, ce vor fi abordate într-un 
cadru non-formal prin metode și instrumente de educație 
non-formală, specifice tematicii, sunt următoarele:
 Rezultatele aşteptate sunt: creşterea numărului de 
practicanţi ai sporturilor de masă; îmbunătăţirea imaginii 
sportului; mentalităţi mult mai dinamice şi tineri mai 
implicaţi; noi oportunităţi de petrecere a timpului liber şi noi 
grupuri de manifestare benefice comunităţilor partenere; 
crearea de modele comunitare; 
 În deplină concordanţă cu scopul enunţat vin cele 
trei obiective strategice stabilite pentru proiectul BEST:
 Obiectiv 1 – Creşterea gradului de conştientizare a 
importanţei practicării sportului de masă şi a jocurilor în aer 
liber de către 36 de tineri provenind din România, Turcia, 
Italia, Grecia, Polonia şi Lituania, prin activităţi derulate în 
Râmnicu Sărat, România în perioada 11-19 august 2014;
 Obiectiv 2 – Creşterea nivelului de implicare a 
tinerilor în activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber 
prin derularea de jocuri în aer liber de către 36 de tineri 
provenind din România, Turcia, Italia, Grecia, Polonia şi 
Lituania prin activităţi derulate în Râmnicu Sărat, România în 
perioada 11-19 august 2014;

 Obiectiv 3 – Dezvoltarea comunicării interculturale a 
celor 36 de tineri provenind din din România, Turcia, Italia, 
Grecia, Polonia şi Lituania, prin activităţi de valorificare 
interculturală, în vederea promovării unor atitudini sociale 
bazate pe: toleranţă, egalitate, fair-play, nediscriminare, 
solidaritate, coeziune, respect reciproc, prin activităţi derulate 
în Râmnicu Sărat, România în perioada 11-19 august 2014;
 Procesul de implementare al proiectului BEST 
are în vedere, în atingerea rezultatelor sale, trei etape 
structurale deosebit de importante. Așadar, perioada de 
pregătire a activităților, 02 iulie – 10 august, va consta în 
activități de organizare practică, realizarea selecţiei 
participanților, activități de vizibilitate a proiectului și 
Programului ERASMUS+ în toate cele 6 comunități, 
derularea VPA-ului precum și întâlniri ale echipei de proiect 
pentru stabilirea necesarului de resurse și achiziționarea 
acestora.
 Mobilitatea efectivă, va aduce față în față întreg 
grupul țintă din partea următoarelor organizații: A.T. ONIX – 
Rm. Sărat, România, E-Genclik – Bursa, Turcia, Sabbeen 
Group – Sabbioneta, Italia, K.A.N.E. – Kalamata, Grecia, 
Turisticno Drusvo Zetale – Zetale, Slovenia şi 
Stowarzyszenie MIA – Lublin, Polonia, în aplicarea într-un 
cadru dinamic a non-formalului în promovarea următoarelor 
sporturi: fotbal, tenis cu piciorul, paintball volei, streetball, 
handbal. Practicarea sporturilor se va afla în strânsă legătura 
cu alte două dimensiuni: realizarea de seminarii și prezentări 
motivaționale de promovare a unor principii fundamentale 
aplicabile în sport: fair-play, darts, non-discriminare, respect, 
profesionalism, disciplină, egalitate, încredere de sine, 
altruism, comunicare, toate acestea alături de dimensiunea de 
renaștere a jocurilor copilăriei precum: 1,2,3, la perete stai! 
Rațele și vânătorii, aruncarea mingiei, și altele.
 Pentru mai multe detalii privitoare la procesul de 
implementare și la pașii realizați în cadrul proiectului vă stă la 
dispoziție blogul: 
http://buildeuropethroughsports.blogspot.com 
precum şi pagina de facebook a Asociaţiei de Tineret ONIX.

Florin Ceparu 
Președinte A.T. ONIX

 
 Articol realizat în cadrul proiectului BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS derulat cu sprijin financiar 
din partea Uniunii Europene în cadrul Programului 
ERASMUS PLUS, Acţiunea cheie 1 – Mobilităţi ale tinerilor.
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Programme The project BUILD EUROPE THROUGH SPORTS - BEST is a 
youth mobility, organized within the framework of ERASMUS+ Program, 
with the financial support of the European Commission, that will be 
implemented in Ramnicu Sarat, Romania, between 11-19 August 2014.
 
 Beneficiary: 
 Onix Youth Association – Ramnicu Sarat, Romania
 
 Target group: 
 30 participants + 6 group leaders from 6 countries.
 
 Location: 
 Ramnicu Sarat, Romania
 
 Period:
 APV: 01-03 August 2014
 Mobility: 11-19 August 2014

 Aim:
 To promote a healthy behavior among youth people using sports in 
order to produce a strong awareness and impact, to promote mass sports and 
games and to create a strong network of tools used for promoting sports in 
European Union.
 
 Objectives:
 Objective 1 – Increasing the awareness of the importance of 
practicing outdoor sports and games by 36 young people from Romania, 
Turkey, Italy, Greece, Poland and Slovenia, through activities implemented in 
Ramnicu Sarat, Romania between 11 – 19 August, 2014;
 Objective 2 – Increasing the level of involvement of young people in 
sports and leisure time by conducting outdoor games by 36 young people from 
Romania, Turkey, Italy, Greece, Poland and Slovenia through activities 
implemented in Ramnicu Sarat, Romania in the period 11-19 August 2014;
 Objective 3 - Developing intercultural communication of the 36 
young people from Romania, Turkey, Italy, Greece, Poland and Slovenia, by 
capitalizing intercultural activities to promote social attitudes based on 
tolerance, equality, fairness, non-discrimination solidarity, cohesion, mutual 
respect, through activities conducted in Ramnicu Sarat, Romania from 11 to 
19 August 2014;

 Partners:
 Romania, Onix Youth Association - Rm.Sarat
Site: http://www.atonix.sperantaramniceana.ro, 
http://buildeuropetroughsports.blogspot.com 
 Italy, Sabbeen Group – Sabbioneta
Site: www.sabbeen.webnode.it 
 Turkey,E-genclik – Bursa
Site: http://www.e-genclik.org.tr/ 
 Greece, K.A.N.E. – Kalamata
Site: http://www.ngokane.org/en/ 
 Slovenia, Turisticno Drusvo – Zetale
Site: http://www.td-zetale.net/en/ 
 Poland, STOWARZYSZENIE MIA – Lublin
Site: http://www.s-mia.jimdo.com/ 

 We very happy to inform you that BUILD EUROPE 
THROUGH SPORTS youth mobility project was approved 
with 73,50 points.

 1. The first meeting will be the APV, where will 
participate 1 group leader for each country between 01-03 
August 2014 in Ramnicu Sarat. In this way, the nearest airport 
from our town in Bucharest (about 130 km distance);

 În urma procesului de selecţie 
realizat în cadrul proiectului BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS - BEST, 
finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul ERASMUS +, Comisia de 
Evaluare a aplicaţiilor alcătuită din: Ceparu 
Florin - Manager de proiect, Volodea 
Mateevici - Responsabil tehnic şi Rotea 
Emilian - Lider de grup, a stabilit 
compoziţia grupului din România care va 
lua parte la activitatea de mobilitate ce se va 
derula în perioada 11-19 august 2014 în 
localitatea Râmnicu Sărat, după cum 
urmează:

Lider de grup;
1. Rotea Emilian

Participanţi:
2. Troscot Silviu
3. Constantinescu Maria Alexandra
4. Mahagna Dania Aida
5. Iancu Silvia
6. Tudor Cristian

Lista de rezervă:
7. Tatu Horaţiu
8. Toma Oana

 Felicitări tuturor participanţilor 
selectaţi şi multe realizări în implementarea 
proiectului!

Echipa AT ONIX
Build Europe through Sports

 Asociația de Tineret Cultură și Educație” Sper-
anța Râmniceană” va desfăşura pe o perioadă de 16 luni, 
în perioada 15 iulie 2014 – 15 noiembrie 2015, activităţile 
aferente proiectului ”Learn to get involved, Volunteer in 
Europe” – LIVE, finanțat de Comisia Europeană prin 
programul ERASMUS+, în cadrul acțiunii KA1 – 
proiecte de mobilitate de tineret, cu suma de 20.305,00 
euro. 
 LIVE este un proiect de mobilități ale voluntari-
lor (SEV cu țări ale programului), activitatea sa fiind un 
stagiu de voluntariat de 6 luni, implementat în perioada 1 
octombrie 2014 – 1 aprilie 2015, la Râmnicu Sărat, de un 
număr de 5 voluntari EVS din Turcia și Italia.

 DETALII ALE PROIECTULUI:
 
 SCOP: Prin acest proiect vizăm să oferim un 
proces de învățare experențial pentru 5 voluntari EVS, din 
Turcia și Italia, care pe parcursul unui stagiu de 6 luni 
desfășurat în Râmnicu Sărat, vor învăța și aplica un set de 
metode și instrumente de educație nonformală, în 
gradinițele și școlile primare. În urma implementării aces-
tui proiect cei 5 voluntari și beneficiarii vizați (copiii de 
grădiniță și elevii claselor I-IV), vor dezvolta noi compe-
tențe, noi metode și instrumente nonformale, într-o 
dimensiune de învățare europeană și interculturală. 
Voluntarii vor deprinde cunoștințe și abilități de comuni-
care în limba română, vor învăța despre cultura româneas-
că și își vor prezenta propria cultură, într-un proces de 
înțelegere interculturală, de toleranță, respect, cetățenie 
activă și coeziune socială.
 Obiectiv 1. Creșterea nivelului de pregătire a 5 
voluntari EVS provenind din Turcia și Italia în metode și 
instrumente de educație nonformală cu aplicabilitate în 
grădinițele și școlile primare, în perioada stagiului de 6 
luni de la Râmnicu Sărat.
 Obiectiv 2. Dezvoltarea de competențe Youthpass 
pentru cei 5 voluntari EVS, prin efectuarea stagiului de la 
Râmnicu Sărat.
 Obiectiv 3. Creșterea gradului de aplicabilitate a 
metodelor și instrumentelor de educație nonformală în 
grădinițe și școli primare cu ajutorul celor 5 voluntari 
EVS, în vederea dezvoltării ofertei educaționale pentru 
întreg ciclul de studiu, într-o perioadă de 6 luni de activi-
tăți.

 Obiectiv 4. Dezvoltarea solidarității prin 
cunoaștere interculturală între cei 5 voluntari EVS și 
comunitatea râmniceană, în sensul schimbului de valori 
culturale (limbă, tradiții, obiceiuri etc), pe perioada stagi-
ului de voluntariat.
 
 Activităţile propuse în cadrul stagiului de volun-
tariat: Stagiul de voluntariat propus va implica 3 voluntari 
din Turcia (doi dintre aceștia confruntându-se cu oportu-
nități reduse economice și geografice) și 2 voluntari din 
Italia în activități de creșterea vizibilității, de creșterea 
aplicabilității și de promovarea educației nonformale în 
grădinițele și scolile gimnaziale (clasele primare I-IV), 
din Municipiul Râmnicu Sărat. Pe parcursul celor 6 luni 
voluntarii EVS vor implementa împreună cu beneficiarii 
stagiului, copiii din grădinițele și școlile râmnicene, 
metode și instrumente de educație nonformală precum: 
teatru, teatru forum, bibliotecă vie, cafenea publică, flesh-
mob, animație stradală, debate, prezentări interactive, etc, 
săptămânal realizând performing pentru fixarea 
cunoștințelor și abilităților asimilate/dezvoltate.
 
 Parteneri:
 Organizația coordonatoare și gazdă este ATCE 
Speranța Râmniceană – România, 
 Organizațiile partenere, de trimitere, sunt: 
E-genclik – Turcia și Eufemia – Italia. 

 Pentru mai multe informații ne puteți scrie un 
e-mail la office@atcesr.ro sau contacta prin persoanele de 
contact:
 Mateevici Volodea – președinte, tel. 0763246068, 
e-mail: volodeamateevici@gmail.com 
 Strâmbei Daniela – manager de proiect, tel. 
0765353614, e-mail: strimbeid@gmail.com 
 Grozea Giorgiana – responsabil de comunicare, 
tel. 0769719386, e-mail: giorgiana.grozea@yahoo.com 

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

Get involved! Be a volunteer!

Președinte ATCE Speranța Râmniceană
Volodea MATEEVICI

BEST presentation

 So let's start 
preparing the 
luggage for 
coming in 
Romania! 

 2. The second meeting will be the 
Youth mobility. Every national group will 
consist of 5 participants, 16-30 years old + 
1 group leader, no age limits.
The mobility will take place in Ramnicu 
Sarat, also, between 11-19 August 2014.

 Also, even if the project approval 
was sent yesterday, we started working, so, 
from today we have the project Facebook 
group here: 
 BEST FACEBOOK GROUP! So, 
as soon as you have the confirmation from the participants, 
please add them to the group and encourage them to socialize, 
communicate in order to start a good mood for our project!
 In the same time, we are working for the Blog of our 
project, a blog where we will post articles (in English), 
photos, videos, project details. Please try also to promote it in 
your community in order to have a good visibility for your 
involvement. The blog address is: BEST BLOG!
 So, dear friends, let's start the Summer together! 
This mail means that our 1st collaboration on Erasmus Plus 
Program begin and also the fact that you can create you 
national group for coming in the Mobility!

 Good luck and let's stay together!
 All best wishes from Romania

Florin Ceparu

SE CUNOSC
PARTICIPANŢII
PROIECTULUI

SE CUNOSC
PARTICIPANŢII
PROIECTULUI

 Iată că astăzi 11 August, 
începe noul nostru proiect de sport 
ce va găzdui în Râmnic timp de 8 
zile 30 de tineri ce vin din 5 ţări. 
Vom desfăşura împreună diferite 
activităţi interactive sportive 
(handbal, volei, fotbal, tenis etc.) 
într-un mediu organizat, ne vor 
cunoaşte, îi vom cunoaşte, ca mai 
apoi să plece acasă cu ideea că 
proiectul nostru a fost unul de 
succes. Noi, râmnicenii, suntem în 
număr de 6 nepunând în calcul cei 
care vor fi în spatele ‘’cortinei’’ şi 
vor ajuta ca toate activităţile să 
meargă cât mai bine.
 De înainte cu ceva timp ca 
participanţii noştrii să vină, noi am 
participat la câteva întâlniri pentru a 
pune la punct programul ce se va 
desfăşura pe parcursul celor 8 zile şi 
bineînţeles, acomodarea lor. Pentru 
asta am luat parte la câteva întruniri 
folositoare şi am mers în centrul 
oraşului nostru într-o acţiune de 
vizibilitate pentru a ne informa 
cetăţenii de ceea ce noi facem cu 
bucurie, spunându-le că ne vor 
vedea mai mereu alături de 
participanţii.Ne dorim să iasă un 
proiect cât mai vizibil, reuşit, pentru 
că punem suflet!

Dania MahagnaDania Mahagna

Be the
Be in BEST.
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 Proiectul BUILD EUROPE THROUGH 
SPORTS îşi derulează în perioada aceasta una din 
cele mai importante etape ale procesului pregătitor. 
Activităţile de vizibilitate şi promovare a identităţii 
proiectului, Programului ERASMUS PLUS şi 
Uniunii Europene cumulează într-un mod unitar în 
cadrul fiecăreia din comunităţile partenere o amplă 
gamă de acţiuni menite să asigure o imagine adecvată 
ideii de promovare a sportului de masă, a identităţii în 
sporturile şi jocurile naţionale precum şi a valorilor 
transmise prin sport. În acest sens, odată cu alcătuirea 
grupurilor naţionale, am trecut în mod efectiv la 
activităţi de vizibilitate care pentru grupul din 
România a consemnat o adevărată campanie 
socială-comunitară derulată cu precădere în Râmnicu 
Sărat, însă cu efecte şi în localităţile învecinate, în 
special datorită mediului online.
 În acest sens, promovarea proiectului a 
demarat prin crearea blog-ului BEST 
(http://buildeuropethroughsports.blogspot.com), un 
spaţiu plin de identitate ce oferă tinerilor din grupul 
ţintă precum şi din comunităţile partenere ocazia de a 
fi informaţi, de a comunica şi de a-şi împărtăşi 
impresii valoroase de pe parcursul procesului de 
implementare. Mai mult decât atât, paginile/site-urile 
organizaţiilor promotoare reprezintă, aşa cum este şi 
situaţia AT ONIX locuri de promovare temeinică şi de 
multiplicarea a demersurilor ce vor fi abordate în 
perioadă următoare odată cu derularea schimbului de 
tineri. 
 În continuare, mediul online asigură tinerilor 
din Râmnicu Sărat dreptul la informare şi participare 
prin intermediul blog-ului de iniţiative: 

ÎŞI PREGĂTEŞTE
PAŞII ÎNCEPERII!PROIECTUL BEST

 Imediat aprobării proiectului, echipa de 
implementare BEST a făcut deja primii paşi pentru 
asigurarea unui cadru de implementare cât mai potrivit 
pentru derularea schimbului de tineri ce va avea loc în 
intervalul 11-19 August 2014 în Râmnicu Sărat. Aferent 
acestei perioade, mai multe aspecte au fost considerate în 
procesul planificării şi pregătirii activităţilor, mai ales odată 
cu renunţarea aprobată de către Agenţia Naţională din 
România a Vizitei de Planificare în Avans ce ar fi trebuit să 
se deruleze între 1-3 August, de asemenea în Râmnicu 
Sărat. În lipsa acesteia o atenţie deosebită a fost acordată 
relaţiei de comunicare dintre parteneri ce s-a fundamentat în 
principal pe resursa online, aici unde emailul precum şi 
facebook-ul au stat de baza dialogului structurat dintre 
promotori. În baza comunicării, în etapa de pregătire a 
activităţilor au fost stabilite o serie de responsabilităţi şi 
îndatoriri, după cum urmează:
 - A fost transmis un Infopack amplu ce a conţinut 
toate detaliile relaţiei de colaborare incluzând: descrierea 
proiectului, partenerii implicate, aspecte financiare, 
metodologice şi practice, îndatoriri, informări privitoare la 
situaţia ce va fi regăsită în Râmnicu Sărat, activităţile ce vor 
urma a fi implementate, şi altele.
 - Au fost transmise emailuri către promotori ce au 
avut în vedere realizarea şi facilitarea procesului de selecţie, 
stabilirea unor standard şi condiţii în acest sens precum şi 
modul de abordare a activităţilor de pregătire şi derularea 
acestora;
 - Au fost stabilite, programate aspectele legate de 
zboruri, transport, cazare, precum şi responsabilităţile 
fiecărui promotor în derularea activităţilor pregătitoare;
 - A fost realizată o promovare a activităţilor prin 
realizarea de postări pe pagina de facebook a AT ONIX;
 - A fost realizat un blog de prezentare complex ce 
poate fi regăsit la adresa: 
http://buildeuropethroughsports.blogspot.com
 - A fost realizat un grup de facebook închis în care 
au fost introduşi toţi participanţii şi liderii proiectului 
precum şi persoanele de legătură ale organizaţiilor 
p a r t e n e r e : 
https://www.facebook.com/groups/332262660256881/ 
 - Mediul online va contribui totodată şi prin 
postarea de articole în cadrul site-ului organizaţiei: 
www.atonix.sperantaramniceana.ro şi a blog-ului de 
iniţiative a tinerilor din Râmnicu Sărat: 
http://euramnicean.blogspot.com. 
 Un punct deosebit de important pentru această 
etapă a fost constituit de pregătirea participanţilor pentru 
schimb. În acest sens, în cadrul fiecăruia din cele 6 grupuri 
naţionale au fost realizate întâlniri de lucru, de socializare şi 
stabilire a unor relaţii de comunicare şi colaborare 
temeinice în cadrul cărora au fost detaliate aspecte 

privitoare la implicarea participanţilor pe perioada 
schimbului, a liderilor de grup, oferite responsabilităţi şi 
sarcini concrete. Totodată au fost realizate prezentări ale 
proiectului, ale programului ERASMUS PLUS precum şi 
istoricul colaborării dintre parteneri.
 În ceea ce priveşte implicarea echipei de proiect 
din România, menţionăm faptul că în data de 25 iulie 2014 
pe pagina de facebook a Asociaţiei de Tineret Onix au fost 
publicate rezultatele procesului de selecţie de către Comisia 
delegate în acest sens. Astfel, echipa de implementare din 
România va fi compusă din: Rotea Emilia – Lider de Grup, 
Maria Constantinescu, Troscot Silviu, Dania Mahagna, 
Iancu Silvia, Tudor Cristian şi Andreea Avram. Aceştia au 
derulat în perioada 1-4 august întâlniri de lucru în cadrul 
Centrului de Tineret FORTES la care au luat parte şi 
preşedintele organizaţiei fiind realizată totodată şi o 
conferinţă skype la care au luat parte responsabilii de 
comunicare ai fiecărei organizaţii promotoare. Întâlnirile de 
lucru au avut în vedere în primul rând realizarea unei 
imagini complete şi complexe asupra proiectului şi 
Programului ERASMUS PLUS, împărţirea de 
responsabilităţi privitoare la procesul organizării 
activităţilor precum şi abordarea fiecărei activităţi în mod 
individual în vederea stabilirii tuturor aspectelor teoretice şi 
practice necesare, stabilirea măsurilor de protective şi 
siguranţă. În acelaşi timp, perioada de pregătire a însemnat 
pregătirea locaţiei de cazare, stabilirea necesarului de 
resurse şi achiziţionarea acestora, încheierea contractelor de 
prestări servicii de vizibilitate, transport, cazare şi masă 
alături de stabilirea de legături cu reprezentanţii 
administraţiei locale pentru facilitarea derulării activităţilor, 
închiderea unor zone de trafic ori punerea la dispoziţii a 
unor spaţii necesare: parc, sala sporturilor, etc.
 Dimensiunea de promovare a proiectului a fost 
intens abordată în această etapă atât în mediul online cât şi 
offline. În acest sens, Campania de promovare a constat în 
acţiuni de utilizare a unor material informative precum: 
flyere, afişe, roll-up, bannere, stickere, ecusoane, toate 
acestea fiind utilizate de către participanţi şi echipa de 
proiect în mediul public în scopul de a crea o imagine de 
ansamblu asupra proiectului.
 Activităţile de promovare vor continua şi pe 
perioada schimbului iar pregătirea activităţilor a consemnat 
un pas important în asigurarea contextului de maximizare a 
rezultatelor proiectului BEST.

Florin Ceparu
Manager de proiect

          Articol realizat în cadrul proiectului BUILD EUROPE 
THROUGH SPORTS derulat cu sprijin financiar din partea 
Uniunii Europene în cadrul Programului ERASMUS PLUS, 
Acţiunea cheie 1 – Mobilităţi ale tinerilor.

mai vizibil în comunităţile partenere!
http://euramnicean.blogspot.com, un spaţiu deschis 
accesării tinerilor şi atât de apreciat de comunitatea 
râmniceană.
 Activităţile outdoor nu trebuie nici ele a fi 
trecute cu vederea considerând consistenţa acţiunilor 
derulate odată cu finalizarea selecţiei. În acest sens, în 
perioada 01-04 august 2014, grupurile naţionale au 
derulat în propriile comunităţi acţiuni de vizibilitate în 
mediul public în cadrul cărora au chestionat cetăţeni 
cu privire la importanţa sportului de masă, au purtat 
discuţii tematice cu elevi şi responsabili de tineret, au 
dezbătut totodată subiectele de interes în sportul 
comunitar cu reprezentanţi ai administraţiei, în toate 
relaţiile menţionate tinerii promovându-se prin 
intermediul unor materiale precum: afişe, flyere, 
stickere, roll-up, banner, tricouri personalizate. Mai 
mult decât atât au lansat încă de pe acum invitaţia la 
participare, evidenţiind în acest fel rolul deosebit de 
important pe care asumarea unei viziuni strategice 
comune în promovarea sportului îl are relaţia dintre 
mediul ong, actorii deciziilor şi administraţiile locale.
 Activităţile de vizibilitate vor continua în 
perioada următoare atât în mediul online cât şi offline, 
presa scrisă şi audio-video reprezentând principalele 
resurse de promovare.

Florin Ceparu
Manager de Proiect

 Articol realizat în cadrul proiectului BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS derulat cu sprijin 
financiar din partea Uniunii Europene în cadrul 
Programului ERASMUS PLUS, Acţiunea cheie 1 – 
Mobilităţi ale tinerilor.
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 The project which name was about Vlachs in Europe held in 
Tulcea city in Romania from 28th April to 7th May where 
the main objective was learning about Vlachs and their landmark. 
This  type  of projects are ve�>, useful, allowing participation of 
participants from different countries in order to inform them about 
the project , as well as learning about the different cultures, nations 
and languages. In this project participated participants from 
Albania, Romania and Macedonia, where their main task was 
research related to the authorities about Vlachs and their 
characteristics. For better underst,,���anding of the Vlach culture and 
tradition the activities which were used were : energizers, icebreakers, 
seminars, thematical worksophs, sharing traditions and language, 
cultural aspects and cust,,���oms common to the countries involved , role 
plays, round tables, interactive presentations, intercultural evenings, 
conferences, public or World café, evaluations of the learning 
process ( formal ) non – formal, based on youthpass competencies ) 
and final performance.  I like Vlach by nationality , have had the 
opportunity to be part of this project, and I’m glad because I have 
learned more about Vlachs, and not that I know in Macedonia, 
but also and their characteristics and benefits in Romania and 
Albania. On this way I’ve learned to improve my knowledge of 
Vlach origin, about their hist,,���orical, cultural, dance and word of 
Vlach origin. For better underst,,���anding of the Vlach origin, we 
were divided into three groups where through the activity named 
“World café” and later by playing the roles associated with some 
Vlach traditions, I and my group had a discussion for Vlachs and 
their culture, tradition and cust,,���oms. 
• After long discussion, each of us, had the freedom to express 
our opinion. To preserve Vlach language, culture, tradition and 
cust,,���oms, through its recognition and acknowledgment of Vlachs as a 
nation and a minority, not only in Macedonia, but also in 
Romania and Albania, it is important Vlach festival which is 
held on the day of the Vlachs on 23th May  . On this day there 
are guest,,���s from Greece, Romania, Albania and Macedonia, 
where speech begins President of Vlachs, he talks about the hist,,���o�>, 
of the Vlachs, their language, Vlach nation ,as Vlach language 

evolved , and the reason why Vlachs 
should be united in one , by expressing 
pride in being Vlach , in order thus to 
continue this tradition by preserving the 
Vlach language. Eve�>, year after the 
speech of all holders of  Vlach nation , this 
event continues with a cocktail. So, our 
opinion is not having a festival only for 
the day of Vlachs, but to have at least〱>, an 
annual  festival who  will be dedicated to 
the children through children songs , which 
would lead to a result , children from a 
young age to learn Vlach language , and 
also use it. 

• Then, there can be and Vlach Village, including people who are Vlachs, where 
they can invite and their friends, and that would be with Vlach music, and teacher for 
children who will learn the children about Vlach language, than children who will sing 
Vlach songs. Here you can insert and exchange of children from other countries who 
would sit in Vlach families to explore the Vlach culture. 

• Talking about the Vlach culture, it is necessa�>, to have flyers with famous Vlach names, famous Vlach 
places to visit, phone contact from people who are willing to answer the questions for those who are interest,,���ed 
for the Vlach culture  in order to have more days in the year where there could be a gathering of young 
Vlachs , and thus free bus service that would be useful to share the events dedicated to the Vlach culture. 
• This Youthpass form about Vlachs was ve�>, useful, which allowed to raise awareness for the 
preservation of the Vlach language, and thus to know about  introduction of cultures, nations, and this should 
be just〱>, the beginning for this type of project, because it is of great importance, but also positive aspect to 
discover our origin and to obtain answers to questions which weren’t  clear enough , this project should be a 
signpost〱>, as to further reinvent themselves and have the will to participate in this type of projects, to educate, 
meet, explore and upgrade. 
• We mentioned also and virtual museum, it means to have museums in many countries across st,,���ates, 
museums themselves contain Vlach cost,,���umes, items that would have marked the Vlach tradition, inside the 
museum to have a quiet Vlach music, books from which any interest,,���ed ‘d learned about Vlachs, and to have 
wax figures of famous singers, like hist,,���orical figures, and lamb as the main symbol of cattle breeding to Vlachs. 
This museum can be open three days a week at specific times of day, to be free, or a minimal amount of 
donation which would mean having the opportunity to upgrade the sights Vlachs. 

• There can be Open Vlach day, which will be held eve�>, other month of the year, to have presenters 
who will speak about Vlachs, to be promoted new and old Vlach music accompanied by Vlach dances, to have 
books on Vlach language , prose and poet�>,, an animated film with some Vlach rites, and also to have food 
which will be a symbol of the Vlach tradition , including the Vlach famous pie named Placinta, where 
anyone can tast,,���e the food where should to have a recipe for preparing for eve�>, meal, for those who are 
interest,,���ed. 
• Theatre and cinema represent the section where can be the best〱>, presented Vlach cust,,���oms, Vlach 
cultue, Vlach language, and this can be achieved through the theater or cinema, that means, to aim for new 
movies and theatres which will be presented once in three months and would display the Vlachs and to 
compensate for deficiencies. 
• Exist,,���ence of Vlach st,,���ores or shops is great idea to present Vlach cust,,���oms, Vlach items, Vlach music, 
wool and wool clothing  and wool bedding, that is the hallmark of a Vlach family. In this way, Vlachs will 
feel more closer and they will feel the experience of their nation and their rights as Vlachs. 
• And there should be Sto�>, books for children, st,,���arting from Vlach alphabet, basic words, st,,���ories 
about Vlachs, some important st,,���o�>,, as well as books for younger generation displayed through pictures, 
animations and hist,,���o�>, of eve汴day life. 
 Through all these opportunities that are lead to it to learn more about the Vlachs, we came to the 
conclusion that there really is interesting fact and myth about Vlachs, that eve汴one who is born as Vlach 
has the right to speak their native language, and for that are  need faith, work, persist,,���ence, research which 
will be enable it to continue Vlach tradition by preserving the Vlach culture and traditions, through 
conservation the Vlach wedding, then Flag named Hlambura as the main carrier and sign for the exist,,���ence 
of the same, to have young people who will be guided by the older generation through  Vlach folklore and 
to have more several organizations that will allow those who want to learn and to be part of them and to 
transmit from generation to generation. 
 At the end of these project, this will express my gratitude to this organization that has made this 
project, so, I as Vlach by nationality, could here in Macedonia, to show, express and tell that what I have 
seen and learned during 10daily companionship, and thus will give to me the incentive to st,,���art for a new 
project  which will bring greater success, and therefore to continue this tradition for Vlachs. 

Elena Nikolova
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 Ultimul proiect F.O.R.T.E.S. finanţat de Comisia Europeană prin 
programul T.I.A (Tineret în Acţiune) a fost〱>, implementat în perioada 28 
Aprilie-7 Mai 2014 în judeţul Tulcea, România. Prin urmare, echipa de 
proiect a st,,���abilit paşii ultimei etape, aceea de diseminare.
 Startul a fost〱>, dat la emisiunea Loredanei Bălan, “Presa liberă 
trecere”, unde s-au trecut în revistă rezultatele proiectului şi au avut loc discuţii 
pe tema metodelor folosite în implementare. De asemenea, în cadrul emisiunii, au 
fost〱>, dezvăluiţi şi primii paşi ai etapei de diseminare.
 Deoarece contribuţia tuturor participanţilor est,,���e posibilă prin 
intermediul mijloacelor virtuale, primul pas al diseminării a fost〱>, colectarea de 
articole specializate din partea fiecărei echipe din ţările promotoare. Acest,,���e 
articole au început a fi colectate pe pagina oficială a proiectului, pe care o puteţi 
accesa urmând adresa: www.vlachsineurope.blogspot.ro. 
 Acest〱>, blog are rolul de a informa comunitatea asupra activităţilor din 
timpul proiectului, a rezultatelor obţinute, cât şi a continuităţii comunicării 
dintre ţările promotoare cu scopul promovării culturii vlahilor. De asemenea, va 
fi un inst,,���rument ajutător, pus la dispoziţia tinerilor ce vor dori să participe la 
concursul de eseuri organizat în toamna acest,,���ui an.
 Tot prin intermediul mijloacelor media, vom crea filmuleţe ale etapelor 
de vizibilitate şi implementare, ce vor fi dist,,���ribuite pe suport DVD în 
comunitate, alături de prezentări interactive despre cultura ţărilor promotoare şi 
situaţia vlahilor în spaţiul european. Pe lângă acest,,���e materiale dist,,���ribuite pe 
suport digital, vom întocmi şi un almanah al vlahilor, ce va cuprinde informaţii 
ist,,���orice, impresii ale participanţilor şi perspectiva proiectului.
 Un următor pas al diseminării est,,���e realizarea unei campanii st,,���radale în 
judeţul Tulcea, unde participanţii din Rm. Sărat vor dist,,���ribui materiale de 
diseminare (DVD-uri, almanahuri, pliante). Ne vom întoarce la „Fara 
Armânească Falcarea Tulcea”, în vederea colectării unor interviuri şi a unor 
impresii finale despre proiect.

 Youth Exchanges are one beautiful part of the 
Youth in Action, or now Erasmus Plus program. They 
give young people the opportunities to travel, exchange 
ideas and gain knowledge, all at the same time. This one 
in particular, was my second and a really dear one.
 
 “Vlachs in Europe” was a multicultural youth 
exchange, with a partnership consisting in 3 countries: 
Romania, Macedonia and Albania, having a target 
group of 28 youngst,,���ers, which took  place during 10 days 
of activities in the county of  Tulcea, Romania. The 
project thematic and goals were related to Vlachs as an 
ethnic and minority group in Europe, raising awareness 
and gaining knowledge about their culture and preserving 
and protecting their cultural heritage.

 One of the activities from the non-formal 
education methodology that was used in the project was 
World café. Initially, all of the participants were 
divided in three groups with three different topics, given 
the task to propose a number of solutions. So, there were 
“Traditions and cust,,���oms”, “Ways of communicating 
between Vlach communities” and “Preserving the Vlach 
language”. Searching for the ways of preserving the 
language of Vlachs, we came up with a bunch of ideas. At 
first〱>, we were st,,���aying in our comfort zone with ideas like 
including the language in the media, national and local [ 
television and radio news and shows, newspapers and 
magazines, web sites,  etc.] , translating books, providing 
courses in the public or private schools, and some similar 
notions. But, as we were rotating from table to table and 
from topic to topic, we faced an inevitable outcome. All 
of the ordina�>, suggestions were already written on the 
flipchart. 

 The only thing remaining for us to do was to set 
our creativity free and think about it in a more formal 
or in a more extraordina�>, way. Both happened. On one 
hand, solutions like giving the Vlach language the st,,���atus 
of official language in multiethnic communities; providing, 
by the st,,���ate, education in Vlach language in the public 
schools, were given. On the other hand, ideas like mobile 
operators or some social networks and web sites to include 
Vlach language in the language options, popped out. Some 
of the other propositions were organizing cultural shows 
and performances in order to promote the language, such 
as theatre plays, opera, ballet; then organizing conferences 

and projects on the topic; and even a catchy 
advertising campaign [something similar to the 
ROM chocolate bar campaign]. All in all, 
the activity proved worthy and effective.
 
 And as the trip to Tulcea was a long 
and exciting journey, from the first〱>, moment I 
could tell that more interesting things are 
waiting for us in the Youth Exchange. Learning 
new things, gaining new knowledge, exploring new 
places, creating new friendships and spreading 
tones of love, joy and positive energy is a some 
portion of my experience from this project, as a 
whole. I am grateful for the opportunity and I 
would humbly recommend eve�>, young person to 
st,,���art exploiting the possibilities that are on our 
reach. 

Ivana Atanasova

 În data de 10 Septembrie, 
ziua internaţională a vlahilor, 
desemnată ziua proiectului, vom ţine 
o serie de reprezentaţii artistice, cu 
scopul de a asigura continuitatea 
proiectului şi de a promova cultura 
vlahilor în comunitate. Totodată vor 
avea loc şi concursuri de cultură 
generală, ist,,���orie, geografie, tradiţii şi 
obiceiuri cu subst,,���rat vlah.
 Un alt pas important al 
etapei de diseminare va avea loc în 
continuarea reprezentaţiilor artistice, 
odată cu începerea anului şcolar, 
printr-o campanie de informare în 
şcoli şi licee, unde vor avea loc 
discuţii libere între participanţii din 
proiect şi elevi.

Angela Ferar;:
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Investește
în Tineri

Elena Denisa Mateevici

 În perioada 1 iunie -1 noiembrie 2014 s-a desfăşurat 
proiectul "Investeşte în Tine(ri)", proiect judeţean aflat la a treia 
ediţie. Având ca scop promovarea şi susţinerea activităţilor de 
tineret şi a voluntariatului, pentru dezvoltarea competenţelor 
tinerilor, spre a le asigura un climat sănătos de educaţie, 
pregătire socio-profesională şi participare activă la viaţa 
democratică, proiectul a urmărit crearea de lucrători de tineret în 
instituţiile de învăţământ din Ramnicu-Sarat, dar şi 
îmbunătăţirea actului profesoral şi al comunicării dintre elev şi 
profesor.
 În data de 30 iunie 2014, în cadrul Centrului de Tineret 
Fortes a început derularea sesiunilor de formare din cadrul 
acestui proiect. Cu această ocazie, 20 de tineri au luat un prim 
contact cu non-formalul, cu viziunea proiectului şi cu noi 
metode de educaţie alternativă: brainstorming, teambuilding, 
energizer, joc de cunoaştere, cafenea publică, prezentare, masă 
rotundă, debriefing, workshop. Activităţile au fost susţinute de 
către un formator atestat în acest domeniu cu o amplă experienţă 
în procesul de formare al tinerilor. Toate metodele au fost 
prezentate sub formă informaţională de către formator, moment 
urmat de punerea în practică a participanţilor realizată sub 
impactul imaginaţiei, creativităţii şi experienţei anterioare. Jocul 
de rol, Prezentarea, Jocurile de evaluare şi activităţile de tip 
feedback au solicitat imaginaţia şi creativitatea celor peste 20 de 
tineri dezvoltând spiritul de echipă, abilităţile de comunicare, de 
leadership şi de adaptare la situaţii noi. Sesiunea s-a finalizat cu 
oferirea unor Diplome care certifică implicarea tinerilor şi 
competenţele acestora în domeniul utilizării şi înţelegerii 
metodelor de educaţie non-formală. Formarea tinerilor în tainele 
educaţiei non-formale a continuat cu noi metode propuse: Arta 
povestirii, Jocul de cunoaştere, alături de noi Energizere, au fost 
aduse în faţa tinerilor.
 Având drept scop dezvoltarea unor lideri responsabili şi 
a unei mentalităţi orientate către implicare şi acţiune, proiectele 
de tineret sunt adaptate tuturor celor care doresc să îşi dezvolte 
noi abilităţi indiferent de nivelul de experienţă, sunt inovative ca 
metodologie şi tematică, dar şi flexibile. Un exerciţiu plin de 
dinamism, o experienţă reuşită! 

Adunarea Generală
a Federaţiei Volum

 Federaţia VOLUM este organizaţia care sprijină 
mişcarea de voluntariat din România. Înfiinţată în anul 
2010, la iniţiativa Pro Vobis- Centrul Naţional de resurse 
pentru voluntariat, VOLUM reuneşte în prezent un număr 
de 48 organizaţii membre, între care se află şi organizaţia 
râmniceană FORTES, ca şi membru fondator.
 În data de 26 iunie 2014 a avut loc la Sinaia 
Adunarea Generală a Federaţiei Volum. Agenda zilei de 
26 a cuprins un raport de activitate al anului 2013, planul 
de activităţi pentru 2014, dar şi informări despre noua 
Lege a Voluntariatului 78/2014. Tot ceea ce a întreprins 
Federaţia Volum de la înfiinţare până în prezent a dus la 
construirea legitimităţii de purtător de cuvânt al 
voluntariatului românesc, facilitând dialogul şi acţiunea 
comună a tuturor factorilor interesaţi de mişcarea de 
voluntariat, în vederea dezvoltării sustenabile a 
voluntariatului în România. În discuţie au fost aduse o 
serie de activităţi desfăşurate în anul 2013:
 - cele pentru intrarea în procedură parlamentară a 
noii Legi a Voluntariatului, după 3 ani de dezbateri 
publice la nivel naţional;
 - realizarea campaniei naţionale de promovare a 
voluntariatului “Ajută România” de către Ştirile TVR în 
parteneriat cu Federaţia Volum, aceasta fiind prima şi 
singura campanie tv naţională de promovare a 
voluntariatului din România;
 - realizarea unui document de poziţie “Volum 
privind diferenţele dintre Voluntariat, Internship şi 
Practică”, document ce a fost promovat de membrii 
Volum şi presa de sector neguvernamental şi circulat către 
Parlamentul României, Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, dar şi către Ministerul Educaţiei 
Naţionale.
 Alături de acestea, Volum a participat la 
numeroase evenimente publice de referinţă, dar a şi 
organizat competiţia Gala Naţională a Voluntarilor în data 
de 12 decembrie 2013, a încheiat parteneriate informale 
cu 7 instituţii publice, a participat la consultări la cerere 

cu numeroase ministere, a adoptat parţial “Agenda 
Publică pentru Voluntariat în România” în Strategia de 
Tineret a Ministerului Tineretului şi Sportului. De 
asemenea, a susţinut Campania online “Spuneţi DA” 
voluntariatului, educaţiei nonformale şi tineretului în 
vederea includerii acestora în priorităţile de finanţare ale 
Fondului Social European pentru viitoarea perioadă de 
programare 2014-2020.
 Una dintre realizările majore a constat în 
începerea procesului de advocacy pentru introducerea în 
Parlament spre adoptare a noii Legi a Voluntariatului în 
România, din postura de lider al societăţii civile care 
sprijină iniţiative.
 Pentru anul 2014 Federaţia are în derulare două 
proiecte:” Harta Voluntariatului în România” şi 
“Voluntariatul prinde VOLUM în România”. Cel dintâi 
este o iniţiativă cros-sectorială de încurajare şi promovare 
a voluntariatului la nivel naţional indiferent de vârstă ca şi 
valoare a cetăţeniei active, şi pilotarea, implementarea şi 
validarea oficială a unui sistem naţional de recunoaştere a 
competenţelor dobândite prin voluntariat şi se va derula 
în perioada 1 iulie 2014-28 februarie 2016.
 Cel de-al doilea este o iniţiativă ce urmăreşte 
întărirea capacităţii de funcţionare şi dezvoltare a 
activităţii Federaţiei VOLUM prin capacitarea 
membrilor, urmărind în acelaşi timp şi dezvoltarea de 
instrumente şi servicii pentru sustenabilitate, proiectul 
desfăşurându-se în perioada 1 iulie 2014-28 februarie 
2016.
 Promovarea voluntariatului a devenit misiunea 
Federaţiei Volum, iar viziunea acesteia este crearea unei 
societăţi româneşti în care voluntariatul să devină o 
mişcare acceptată, susţinută şi recunoscută pe baza 
asumării la nivel individual şi instituţional al 
responsabilităţii sociale manifestate prin voluntariat.

Mateevici Volodea
preşedinte FORTES
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 Apariţia noii legi a voluntariatului, 78/2014, s-a 
constituit într-un succes al organizaţiilor de voluntari care 
în ultimii 4 ani s-au mobilizat pentru a crea un cadru legal 
cât mai propice de funcţionare a ONG-urilor.
 Legea 78/2014 a adus o serie de modificări 
precedentei legi 195/2001, modificări care se doresc a avea 
un impact direct asupra modului de funcţionare al 
organizaţiilor care lucrează cu voluntarii. Astfel încă din 
art.2 (1) este menţionată importanţa voluntariatului prin 
„statul român recunoaşte valoarea socială a activităţii de 
voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi 
responsabilităţii sociale”. O prevedere ce aduce o 
schimbare majoră faţă de vechea lege este cea din art.3 (e) 
unde se precizează „voluntarul este orice persoană fizică... 
care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în 
domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”. 
Dacă analizăm această prevedere în conformitate cu 
prevederile Codului Muncii unde se precizează că „în 
România o persoană dobândeşte capacitate de muncă la 16 
ani, munca fiind posibilă de la vârsta de 15 ani cu acordul 
părinţilor” se ridică numeroase semne de întrebare „mai 
pot fi implicaţi în activităţi de voluntariat tinerii elevi cu 
vârste mai mici de 15 ani?”
 Articolul 4 (f) aduce iarăşi o noutate „caracterul de 
interes public al activităţii de voluntariat” putând ajuta la 
clarificarea a ceea ce este şi ceea ce nu este activitatea de 
voluntariat.
 Legea 78 aduce o serie de modificări cu implicare 
directă asupra modului de funcţionare a organizaţiilor care 
lucrează cu voluntarii, în sensul că acestea îşi vor ab-data 
regulamentele interne/statutele cu anumite prevederi 
referitoare la obligativitatea încheierii contractelor de 
voluntariat însoţite de o fişă a voluntarului (o fișă a 
postului) cu accent pe cea de protecţie a voluntarului. 

 În perioada 1 aprilie-15 decembrie 
2014 A.T. Onix a beneficiat de finanţare locală 
pentru desfăşurarea proiectului "Comitetul de 
Acţiune al tinerilor, imaginea tinerilor 
râmniceni". Scopul acestuia a fost creşterea 
gradului de implicare al tinerilor din liceele 
râmnicene în acţiunile de voluntariat şi în 
acţiuni cu caracter cultural-educativ.
 După o primă activitate desfăşurată în 
decursul lunilor aprilie-mai 2014 când a fost 
formată echipa de proiect şi au avut loc 
activităţi de promovare şi structurare a 
Comitetului de acţiune al Primăriei, au urmat 
o serie de "acţiuni pentru comunitate". Acestea 
au constat în diverse activităţi de ecologizare 
desfăşurate în zona centrală a oraşului, dar şi 
diverse acţiuni de conştientizare socială 
privitoare la probleme comunitare.
 Profitându-se de închiderea 
Bulevardului N. Bălcescu tinerii din 
Comitetul de Acţiune au trasat mai multe 
terenuri de tenis şi de fotbal, promovând în 
acest fel sportul de stradă, manifestând o 
chemare a tinerilor şi copiilor către sport la 
Ramnicu-Sarat. Aceeaşi tineri au desfăşurat 
permanent activităţi non-formale în aer liber 
arătându-le tuturor ce înseamnă să înveţi să 
trăieşti frumos, ce înseamnă voluntariatul şi 
cum acesta poate schimba mentalităţi şi poate 
ajuta tinerii să se dezvolte.
 Profitând de vremea frumoasă 
majoritatea activităţilor s-au desfăşurat în aer 
liber, permanent fiind promovate solidaritatea, 
socializarea, sportul şi viaţa sănătoşa. Chitara 
a devenit prietena tuturor, iar mingea şi 
bicicleta i-a însoţit peste tot, mesajul transmis 
de aceşti tineri fiind unul pe cât de simplu pe 
atât de complex "Implicare!"

Teodora ION

Despre LEGEA 78/2014

Noua Lege a
Voluntariatului în România

Obligativitatea încheierii contractului de voluntariat atrage 
după sine acreditarea organizaţiilor care vor încheia 
contracte de voluntariat.
 De asemenea, în noua lege vorbim şi despre 
obligaţiile organizaţiilor de a elibera certificate de abilităţi 
şi certificate de justificare a experienţei profesionale, dar şi 
încheierea unor rapoarte de activitate şi de evaluare a 
activităţilor desfăşurate.
 Ca noutate adusă de legea actuală este şi cea 
referitoare la „obligaţia de a păstra confidenţialitatea 
informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de 
voluntariat pe perioada desfăşurării contractului de 
voluntariat și pe o perioadă de 2 ani după încetarea 
acestuia”, dar şi „obligaţia voluntarului de a anunţa 
indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de 
voluntariat în care este implicat”.
 Art. 15 se referă la obligaţia de a suporta 
cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în 
desfăşurarea activităţii de voluntariat, dar şi obligativitatea 
asigurării voluntarilor împotriva riscurilor de accident sau 
boală”, comparativ cu vechea lege când acestea erau 
opționale, în funcție de voința participantului. Noua lege 
instituie prin art. 7 (3) Ziua Internațională a Voluntariatului 
în data de 5 decembrie a fiecărui an, aceasta revenind în 
sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de a 
promova şi organiza evenimente cu prilejul acestei zile.
 Iniţiativa aducerii în Parlamentul României spre 
adoptare a noii legi a aparținut Federaţiei VOLUM, care 
timp de 3 ani prin dezbateri publice la nivel naţional a 
reuşit să obţină suportul public necesar pentru asumarea 
instituţională şi politică a noii legi.

Elena Denisa Mateevici

Comitetul
de acţiune

al tinerilor
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 Centrul de Cultură şi Artă Buzău, alături de Consiliul 
Judeţean Buzău, a organizat în perioada 11-13 iulie 2014 prima ediţie 
a Festivalului Internaţional de Dansuri Tradiţionale, eveniment la 
care au participat şapte ansambluri din ţări diferite şi Ansamblul 
“Plaiurile Mioriţei” din Buzău. La festival a participat Franţa, 
Grecia, Slovenia, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Ucraina şi România, 
cu ansambluri formate din 25 până la 35 de dansatori şi 
instrumentişti.
 Festivalul a început vineri seară cu o paradă pe străzile 
oraşului Buzău, la care au participat ansamblurile celor opt ţări 
participante. Parada a fost aplaudată de buzoienii care au admirat 
îndelung costumele populare ale fiecărei ţări în parte, dar şi cântecele 
folclorice pe care fiecare delegaţie le-a prezentat publicului. La 
Buzău, dansatorii s-au arătat interesaţi şi au admirat iile româneşti 
expuse la Târgul Naţional de Meşteri care s-a desfăşurat, cu aceeaşi 
ocazie, în cel mai mare parc din Buzău.
 Evoluţiile ansamblurilor de dansuri au fost completate cu 
parade şi diverse activităţi organizate în tot judeţul. Astfel, sâmbătă 
12 iulie 2014 a avut loc şi la Ramnicu Sărat, în centrul municipiului 
parada ansamblurilor din Ucraina, Serbia, Grecia şi Franţa urmată 
de un spectacol de dans tradiţional în piaţeta din faţa Primăriei 
Municipiului Ramnicu Sărat. Comunitatea râmniceană s-a putut 
astfel delecta cu un spectacol unic şi singular pentru orăşelul nostru. 
Ineditul acestei manifestări a evidenţiat faptul că actele de cultură se 
pot desfăşura oriunde şi oricând, important este să fie dorite.

 Sunt tînără, am 18 ani și un ocean de vise care merită a fi realizate. Pentru a 
ajunge la vîrful muntelui pe care-ncerc a mi-l făuri, am ales ca primele carămizi să fie 
experiența, abilitățile și competențele pe care stărui a mi le dobîndi în cadrul proiectelor 
și activităților, actualmente, de vară. 
 În vara anului 2014 mi-am propus să descifrez noi taine ale lumii. Și dacă în 
prima lună a anotimpului, cărțile au fost principalele chei spre noi orizonturi ale 
cunoașterii, în restul sezonului estival am reușit să particip la mai multe activități care să 
avanseze formarea mea ca personalitate. Astfel, în perioada de 06 – 12 iulie 2014 am 
participat la Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale, ediția a VIII-a, în cadrul căreia, în 
afară, de experiență și noi cunoștințe, am aflat informații interesante despre jocurile de 
Ce?Unde?Cînd?, ba și mai mult, am avut ocazia de a interpreta rolul de participant al 
acestui joc. 
 Această perioadă a verii constituie o filă colorată a vieții mele, pe care o 
răsfoiesc cu demnitate și plăcere, de fiecare dată cînd vreau să mă autoconosc mai bine. O 
altă pagină și mai sclipitoare din carnețelul meu cu amintiri îmi povestește depre Școala 
de Vară ”Europa la tine acasă”, organizată de Delegația Uniunii Europene în Moldova, 
desfășurată în perioada 22 – 25 iulie 2014. În cadrul acestei școli de vară am primit 
instruire cu referire la formarea și organizarea activității Eurocluburilor din Republica 
Moldova și oportunitățile oferite de UE pentru tinerii din Moldova. 
 Am avut deosebita ocazie de a privi în calitate de traineri experiți naționali cu 
experientă în gestionarea proiectelor pentru tineri şi dezvoltarea activităţilor în cadrul 
acestor tipuri de organizaţii, dar și reprezentanți ai Delegației UE în Moldova. Desigur, 
pînă acum carnețelul meu nu are doar două file atît de colorate, el include în sine o gamă 
de amintiri frumoase care mă ajută să urc mai tandru treptele vieții. 
 Sunt plină de entuziasm și caut cu ardoare noi aventuri și activități fructuase 
pentru tineri, fiindcă sper că odată cu participarea în cadrul a mai multor activități, să 
dobîndesc experiența și energia necesară pentru a da impulsul unei drum asfaltat spre 
vîrful muntelui rîvnit.

 Anul 2014 a început în forţă pentru 
ATCE Speranţa Râmniceană şi pentru 
tinerii râmniceni. Interesul acestora de a 
cunoaşte noi culturi, de a învăţa, de a desco-
peri, dar şi de a promova România devine 
tot mai mare pe zi ce trece. Şi acest lucru se 
poate realiza şi mergând în proiecte de tiner-
et şi vizitând ţări ale U.E, dar şi ţări aflate în 
afara acesteia, cum ar fi Turcia.
 Aşa s-a întâmplat şi în perioada 
16-23 mai 2014, la Șanliurfa, Turcia unde 
au mers 6 tineri români însoţiţi de vice-
preşedintele asociaţiei, Marius Neculae. 
Tinerii râmniceni au fost alături de alţi tineri 
din Turcia, Malta, Polonia şi Italia şi au 
descoperit împreună ce înseamnă antre-
prenoriatul în rândul tinerilor şi în comuni-
tate. Proiectul intitulat "Seeds of Hope" a 
cuprins activităţi de educaţie non-formală 
precum: energizere, prezentări, simulări, 
întâlniri cu autorităţile locale, seri intercul-
turale, activităţi practice şi ateliere de lucru. 
În acord cu obiectivele generale ale 
programului Tineret în Acţiune, proiectul a 
promovat cetăţenia activă a tinerilor şi pe 
cea europeană, încurajându-i să participe şi 
să dezvolte iniţiative antreprenoriale care să 
aibă impact asupra grupurilor dezavantajate 
şi, de asemenea, să găsească modalităţi de 
includere a educaţiei non-formale în 
conceptul de antreprenoriat. Mai mult, 
conştientizarea cetăţeniei active este cea 
care ar trebui să îi conducă pe tineri spre 
dezvoltarea de idei care să promoveze şi să 
încurajeze dezvoltarea incluziunii tinerilor 
cu oportunităţi reduse în activităţi de antre-
prenoriat. Prin activităţile desfăşurate tinerii 
au învăţat să construiască împreună prin 
observarea diversităţii culturale dintre ţările 
participante. Această respectare şi includere 
a diversităţii într-un produs comun s-a 
regăsit în modul de împărţire al tinerilor în 
grupuri interculturale.
 Proiectul din Turcia a susţinut impli-
carea, participarea tinerilor şi includerea lor 
în iniţiative de antreprenoriat social, dar şi 
înţelegerea problemelor cu care se 
confruntă tinerii cu oportunităţi reduse şi 
importanţa programelor de educaţie 
non-formală pentru dezvoltarea compe-
tenţelor antreprenoriale.

Diana Panait

 În perioada 1 iunie -1 noiembrie 2014 s-a desfăşurat 
proiectul "Investeşte în Tine(ri)", proiect judeţean aflat la a treia 
ediţie. Având ca scop promovarea şi susţinerea activităţilor de 
tineret şi a voluntariatului, pentru dezvoltarea competenţelor 
tinerilor, spre a le asigura un climat sănătos de educaţie, 
pregătire socio-profesională şi participare activă la viaţa 
democratică, proiectul a urmărit crearea de lucrători de tineret în 
instituţiile de învăţământ din Ramnicu-Sarat, dar şi 
îmbunătăţirea actului profesoral şi al comunicării dintre elev şi 
profesor.
 În data de 30 iunie 2014, în cadrul Centrului de Tineret 
Fortes a început derularea sesiunilor de formare din cadrul 
acestui proiect. Cu această ocazie, 20 de tineri au luat un prim 
contact cu non-formalul, cu viziunea proiectului şi cu noi 
metode de educaţie alternativă: brainstorming, teambuilding, 
energizer, joc de cunoaştere, cafenea publică, prezentare, masă 
rotundă, debriefing, workshop. Activităţile au fost susţinute de 
către un formator atestat în acest domeniu cu o amplă experienţă 
în procesul de formare al tinerilor. Toate metodele au fost 
prezentate sub formă informaţională de către formator, moment 
urmat de punerea în practică a participanţilor realizată sub 
impactul imaginaţiei, creativităţii şi experienţei anterioare. Jocul 
de rol, Prezentarea, Jocurile de evaluare şi activităţile de tip 
feedback au solicitat imaginaţia şi creativitatea celor peste 20 de 
tineri dezvoltând spiritul de echipă, abilităţile de comunicare, de 
leadership şi de adaptare la situaţii noi. Sesiunea s-a finalizat cu 
oferirea unor Diplome care certifică implicarea tinerilor şi 
competenţele acestora în domeniul utilizării şi înţelegerii 
metodelor de educaţie non-formală. Formarea tinerilor în tainele 
educaţiei non-formale a continuat cu noi metode propuse: Arta 
povestirii, Jocul de cunoaştere, alături de noi Energizere, au fost 
aduse în faţa tinerilor.
 Având drept scop dezvoltarea unor lideri responsabili şi 
a unei mentalităţi orientate către implicare şi acţiune, proiectele 
de tineret sunt adaptate tuturor celor care doresc să îşi dezvolte 
noi abilităţi indiferent de nivelul de experienţă, sunt inovative ca 
metodologie şi tematică, dar şi flexibile. Un exerciţiu plin de 
dinamism, o experienţă reuşită! 

Dansuri tradiţionale
de pe meleaguri EUROPENE
la Râmnicu Sărat

Claudiu IonițăClaudiu IonițăClaudiu Ioniță

Cornelia 

Semințe și speranță
Șanliurfa – oază de istorie 
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 Nu mi-a plăcut niciodată să 
vorbesc despre mine şi să-mi fac autocar-
acterizare. Însă dacă trebuie, trebuie. 
Simţul meu critic îmi dă mari bătăi de 
cap. Cei care mă cunosc ştiu cum sunt de 
fapt. Mă numesc Savian Ionuţ Chiorpec 
şi vorbesc nu din postura de fost elev al 
Şcolii Gimnaziale nr.1, sau din cea de 
actual elev al Seminarului Teologic 
Liceal Ortodox "Chesarie Episcopul" 
Buzău, ci de cea de voluntar şi de 
membru al A.T.Onix. Voluntariatul l-am 
descoperit prin intermediul colegilor ce 
frecventau Centrul de Tineret Fortes şi 
fiind un adept a provocărilor şi schim-
bărilor am zis de ce nu?
 Îmi place să fiu un om informat, 
iar acest lucru m-a ajutat să fiu acceptat 
în rândul tinerilor voluntari ai A.T.Onix. 
Mergând la activităţile de voluntariat am 
devenit mai ordonat şi am căpătat spirit 
de echipă, dar am descoperit ce înseamnă 
să te implici. Experienţa căpătată mă va 
ajuta cu siguranţă mai târziu într-un fel, 
poate nu neapărat în plan profesional, dar 
cu siguranţă în viaţă. Activităţile 
extraşcolare de voluntariat m-au deter-
minat să-mi valorific eficient timpul, să 
mă organizez, ba mai mult am dobândit 
abilităţi de a-i putea organiza şi pe alţii 
care îmi îmbrăţişează ideile. Munca în 
echipă a reuşit să-mi anihileze un defect 
împotriva căruia trebuie să lupte oricine: 
încăpăţânarea. Am avut noroc să întâl-
nesc oameni care au ştiut să exploateze 
ceea ce aveam mai bun.
 AMBIŢIE, RĂBDARE, OPTI-
MISM sunt cuvintele ce mă caracter-
izează şi pe care le asociez statutului de 
voluntar.

 Mă numesc Bucurică Cătălina Florentina, am 
18 ani şi sunt elevă la Colegiul Naţional “Al. 
Vlahuţă”. Nu am o experienţă prea mare în voluntari-
at, dar pot spune că mă simt ca şi cum aş face asta de 
mult timp și sunt mândră că sunt voluntar al ATCE 
Speranța Râmniceană, organizația care mi-a oferit 
primele experiențe de implicare civică și responsabil-
itate.

 Ce este voluntariatul? 
 Poate pentru mulţi voluntariatul înseamnă o 
pierdere de timp, cum însemna şi pentru mine înainte 
de a deveni voluntar. După ce intri în lumea voluntar-
iatului lucrurile se schimbă, vezi cu adevărat ce 
înseamnă voluntariat şi ce implică acesta. Pentru a 
deveni voluntar ai nevoie doar de voinţă, implicare şi 
multă energie.

 Cum am început voluntariatul? 
 Păi eram într-o zi la şcoală şi am auzit o 
colegă spunând că se duce la F.O.R.T.E.S pentru că e 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului şi au câteva 
proiecte. Am întrebat-o dacă mă pot duce şi eu, iar 
răspunsul acesteia a fost afirmativ. Chiar dacă înainte 
când auzeam cuvântul “voluntariat” mă gândeam la o 
pierdere de timp, acum pot spune că mă bucur că am 
ales acest drum al voluntariatului pentru că am 
descoperit şi m-am împrietenit cu nişte oameni plini 
de energie, implicaţi în ceea ce fac şi foarte 
prietenoşi. 
 Am fost atrasă de la început de acest “Nou” 
din viaţa mea datorită celorlalţi voluntari. Datorită 
voluntariatului am înţeles că munca şi distracţia pot 
fi aduse în acelaşi loc cu puţină implicare, dăruire şi 
voinţa. Pe lângă muncă (proiecte) ne şi distrăm 
datorită energizerelor şi socializării foarte dezvoltate. 
Pentru mine voluntariatul este un mod de relaxare şi 
de ocupare a timpului liber, ceea ce fac cu plăcere şi 
ceea ce voi face în continuare. Nu trebuie să primeşti 
ceva material în schimb pentru a face o “muncă”. 
 Cea mai mare răsplată pe care o poţi primi tu, 
ca voluntar este acel zâmbet de “mulţumesc” din 
partea celor pe care îi ajuţi şi cărora le oferi din 
timpul tău pentru a le însenina chipul. Prin voluntari-
at pot spune că m-am recreat datorită activităţilor 
pline de energie şi joculeţelor care te readuc într-o 
lume a copilăriei
 Dacă nu ai descoperit încă tainele voluntariat-
ului, “Implică-te, fii voluntar!”, relaxează-te prin 
muncă şi haide să ajutăm împreună la dezvoltarea 
oraşului!

Profil de

Salut!

Bucurică Cătălina Florentina

voluntar

Hey!

Chiorpec Savian Ionuţ
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 ASOCIAŢIA SOCIALĂ CULTURALĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ PENTRU PROSPERI-
TATE desfăşoară în perioada 15.07.2014 - 31.08.2014, un proiect intitulat "Un comportament 
civilizat pentru un mediu curat".
 Proiectul realizat de asociaţia noastră beneficiază de susţinerea financiară de la Consiliul 
judeţean Buzău în baza prevederilor legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general.
 Scopul acestui proiect este conştientizarea tinerilor şi a cetăţenilor privind necesitatea 
implicării în protejarea mediului şi a menţinerii curăţeniei în municipiul nostru în activităţi de 
educaţie civică şi de ecologizare.

Un comportament civilizat! Pentru
Un mediu curat!

 Principalele activităţi ale proiectului sunt:
 - Întâlniri de lucru în vederea stabilirii responsabilităţilor şi realizarea materialelor.
 - Distribuirea materialelor informative şi promoţionale.
 - Activităţi de ecologizare în parcul situat în cartierul Costieni.
 - Premierea voluntarilor care s-au evidenţiat în cadrul proiectului.
 Sâmbătă 26.07.2014, am desfăşurat activitatea de distribuire a materialelor informative şi 
promoţionale pe bulevard-uri importante din oraş cât şi în piaţa centrală.
 Activitatea s-a bucurat de un real succes, mulţi cetăţeni au răsfoit materialele informative, 
şi ne-au întrebat când au loc activităţile de ecologizare, pentru a participa şi dumnealor la astfel de 
activităţi.
 Sâmbătă 02 august, ne vom deplasa cu voluntarii în parcul din Costieni, pentru a desfăşura 
o activitate de ecologizare unde sperăm să ni se alăture şi acei cetăţeni care şi au exprimat dorinţa 
de a participa la astfel de activităţi.

Preşedinte A.S.C.E-P.P
Fănel Perianu

D’ale voluntarilor...

Un vis dorit
Un vis grozav eu am visat
Ș-acum nu-l pot uita:
Că sufletul meu în păcat
Și patimi dormita.

Viaţa repede trece
Și moartea-mi sta în prag
Și tot mai scurt mi se făcé
Al zilelor șirag.

Și vestitori de-acuma sunt
A morţii – boli, dureri,
Ș-al viitorului mormânt
Simţesc eu reci suflări.

Dar păcătos, nepăsători
Sărmanul suflet stă
Și nici un gând mântuitori
Lumină nu-i mai dă.

Ș-așa sfârșitul m-au găsit
În dormitare grea,
De drumul morţii negătit,
Robit de viață rea.

Și îngerul meu păzitori
De jalea mea plânge,
Dar plânsetul lui jălitori
La suflet n-ajunge…

Din somnul meu am tresărit
Cu scârbă-amară eu
Și văd: de sufletul robit
Departe-i Dumnezeu!

Și către suflet am strigat:
Fii treaz și nu dormi,
Dormind în patimi și păcat
Pe veci vei adormi.

Puţine zile ţi-au rămas
Pentru căinţa ta,
Deci, scoală și fii treaz,
Mai mult nu dormita.

Îndreaptă-ţi mintea spre Hristos,
Dreptate și adevăr:
Căinţa unui păcătos
Îi sărbătoare-n cer.

Alexie Mateevici
Iulie, 1910


