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 Perioada 1 aprilie 2014-15 decembrie 2014 
a reprezentat durata de desfăşurare a proiectului 
local "Comitetul de acţiune al tinerilor, imaginea 
tinerilor râmniceni". Având ca scop creşterea 
gradului de implicare al tinerilor din liceele 
râmnicene în acţiunile de voluntariat şi în activităţi 
cu caracter cultural educativ, proiectul a constat 
într-o serie de acţiuni umanitare şi campanii de 
informare şi conştientizare socială privitoare la 
problemele de democraţie, nevoi sociale şi 
comunitare, modalităţi de implicare a tinerilor şi 
probleme de mediu.
 Acest proiect a urmărit creşterea gradului 
de implicare al tinerilor din liceele râmnicene în 
acţiunile de voluntariat şi în activităţi cu caracter 
cultural-educativ.
 Justificarea proiectului a fost următoarea: 
libertatea de exprimare a cetăţenilor a devenit o 
garanţie a democraţiei, societatea modernă fiind un 
produs al parteneriatului între instituţiile statului şi 
societatea civilă. Odată cu căderea regimului 
comunist, tinerii au avut oportunitatea de a se 
afirma prin idei inovatoare, prin înfiinţarea de 
asociaţii, organizaţii neguvernamentale, dar se pare 
că acest proces a avut o evoluţie lentă.
 Ne aflăm într-un stadiu incipient de 
dezvoltare a organizaţiilor non-guvernamentale, 
România caracterizându-se în prezent printr-un 
nivel foarte scăzut în ceea priveşte implicarea 
tinerilor în activităţile de voluntariat spre deosebire 
de alte ţări europene.
 Tinerii din România sunt reticenţi în ceea ce 
priveşte implicarea în astfel de activităţi deoarece 
consideră că voluntariatul nu-i ajută cu nimic, că 
această activitate presupune foarte multă muncă şi 
niciun fel de beneficii. Dar conceptul de voluntariat 
implică tocmai această idee: inexistenţa vreunui 
scop patrimonial sau de altă natură, ci doar ajutorul 
oferit unui segment al societăţii, de regulă, 
defavorizat. Aici intervine educaţia pe care o 
primim încă din perioada de şcoală unde imaginaţia 
este interzisă, iar iniţiativa este reprimată. Prin 
urmare, acolo unde nivelul educaţiei este scăzut, nu 
poate exista conştientizarea nevoii de cunoaştere şi 
grija pentru societatea în care trăim. În schimb, 
modelul american pune accent pe implicarea în 
diverse acţiuni de sprijin a comunităţii de tipul: 
ajutorării persoanelor cu situaţie materială precară, 
implicarea în luarea deciziilor la nivel local. În 
România, voluntariatul nu este promovat şi nu este 
încă în mod corect înţeles conceptul.

 Grupul ţinta a fost format din 50 de tineri 
râmniceni cu iniţiativa, elevi ai liceelor din localitate, 
tineri voluntari (5 membri ai echipei de proiect, 15 
voluntari care s-au ocupat de aspectele organizatorice 
şi administrative şi 30 de voluntari care s-au ocupat 
efectiv de organizarea şi coordonarea activităţilor 
desfăşurate de comitet). Impactul a fost major asupra 
grupului ţintă deoarece a reuşit sudarea unor legături 
de prietenie între participanţi, dar totodată le-a crescut 
dorinţa de implicare în viaţa comunităţii.
 Pe parcursul implementării proiectului s-au 
desfăşurat diverse activităţi, începând cu lansarea 
proiectului şi vizibilitatea acestuia, urmată de o 
perioadă de pregătire, desfăşurarea activităţilor 
propriu-zise şi diseminarea acestora.

Maria Constantinescu

Iniţiativa şi spiritul de
voluntariat pornesc de la 

C omitetul de
A cţiune al tinerilor din
P rimărie
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 F.O.R.T.E.S caută 6 tineri din Râmnicu Sărat, cu vârste 
între 16 și 19 ani pentru un schimb de tineri ce va avea loc în 
perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2014. Choose Smart, Choose 
Art, SM-ART este un proiect ce combină cultura, în special arta 
teatrală cu sportul și stilul de viață sănătos pentru a combate 
consumul de droguri în rândul tinerilor. 
 Plecând de la probema consumului din ce în ce mai 
accentuat de etnobotanice în rândul tinerilor atât în Europa în 
general, cât și în România în particular, ținta vizată de noi prin 
implementarea acestui proiect este acea a combaterii uzului de 
droguri, prin derularea de activități sportive de masă și de 
activități culturale diversificate. Susținute într-un mediu 
non-formal, prin aceste activități, tinerilor li se va oferi o 
alternativă sănătoasă și creativă pentru petrecerea timpului liber, 
precum și oportunitatea explorării laturii lor artistice. Utilizând 
metode și instrumente non-formale, combinate cu activități 
artistice, ne propunem o analiză complexă a cauzelor generării 
consumului de droguri și substanțe periculoase în rândul tinerilor, 
în încercarea de a găsi noi soluții în vederea eliminării acestora, să 
descoperim și să analizăm motivele pentru care tinerii recurg la 
uzul de substanțe ilegale. 
 Activităţile propuse în cadrul schimbului de tineri 
provin din sfera educației nonformale și sunt următoarele:
 - teatru forum, workshop-uri de muzică, dans, tematice, 
energizere, jocuri de rol, prezentări etc;
 - activități sportive: fotbal, tenis, cros, înviorare;
 - activități culturale și educative;
 - seminarii tematice (informare asupra riscurilor cauzate 
de consumul de droguri);
 - vizite culturale și tematice în Rm. Sărat, Buzău (Centrul 
de Prevenire Evaluare Consiliere Antidrog Buzău);
 - seri interculturale și de socializare;
 - spectacol cultural artistic ”Artă nu drog”;

 Promotorii care vor implementa acest proiect sunt:
Organizația coordonatoare este F.O.R.T.E.S – România, 
Organizațiile partenere sunt: E-genclik – Turcia, H2O – 
Portugalia, Oportunidades Europeas – Spania, Nizza di Sicilia 
Municipality – Italia și Active Youth – Malta.  

 Pentru a va înscrie în grupul de tineri ce va reprezenta 
Râmnicu Sărat, România în cadrul acestui proiect accesați blogul 
ATCE Speranța Râmniceană la următoarea adresă: 
https://atcesr.wordpress.com/2014/08/09/apel-de-selectie-partici
panti-choose-smart-choose-art/, 
descărcați formularul de aplicare, îl completați, salvați cu numele 
proiectului și numele vostru, apoi îl trimiteți prin e-mail la 
adresele specificate în formular. Pentru mai multe informații, 
clarificări sau consultanță in vederea completarii formularului, ne 
puteți scrie un e-mail la fortes@atcesr.ro sau 
fortes.rms@gmail.com.
 P.S: Au prioritate tinerii cu oportunități reduse, așa cum 
sunt ele definite in formularul de aplicare.
 Echipa Choose Smart, Choose Art

 Luna septembrie 2014 a adus pentru 
proiectul "Choose Smart, Choose Art"o serie de 
acţiuni şi activităţi absolut necesare de care depinde 
calitatea implementării. Fiindcă s-a pus foarte mare 
accent pe pilotarea şi implementarea proiectului, pe 
asigurarea condiţiilor în care se va desfăşura 
proiectul, dar şi îndeplinirea nevoilor 
participanţilor, pregătirea proiectului, cuprinsă în 
intervalul lansare proiect - activităţile schimbului de 
tineri a suportat o serie întreagă de activităţi şi 
măsuri precum: selecţia participanţilor, vizibilitatea 
şi promovarea proiectului şi programului Erasmus+, 
pregătirea resurselor şi activităţilor, pregătirea serii 
tradiţionale, realizarea de măsuri organizatorice, 
logistice şi practice, planificarea VPA-ului, 
asigurarea de măsuri de protecţie şi siguranţă, 
contractarea furnizorilor, dar şi suport în pregătire 
oferit promotorilor.
 În cadrul parteneriatului, de comun acord au 
fost stabilite măsurile de protecţie şi siguranţă, 
acestea constând în: elaborarea unui regulament de 
ordine interioară cu reguli ce trebuie respectate de 
grup, asigurarea unei truse medicale de prim ajutor, 
realizarea unui ghid practic al municipiului Rm. 
Sărat, dar şi altele ce urmau să ofere un cadru sigur 
de organizare şi implementare activităţi ce ar putea 
combate eventualele pericole.
 Referitor la aspectele organizatorice 
practice şi logistice ale proiectului, având în spate 
experienţa proiectelor implementate până la acest 
moment de către Fortes şi asociaţiile râmnice de 
tineret, putem conchide că s-au încheiat contractele 
cu furnizorii de servicii, s-au achiziţionat resursele 
materiale necesare stabilite în urma unor referate de 
necesitate şi s-au contractat serviciile de cazare, 
masă şi transport pentru VPA şi schimbul efectiv.

Laura Holban
manager de proiect

 Proiectul a demarat printr-un comunicat de presă 
în revista Micul Jurnalist şi pe blogul atcesr, la 
următoarea adresă: 
http://atcesr.wordpress.com/2014/08/09/comunicat-de-p
resa-de-lansarea-proiectului-choose-smart-choose-art/. 
A fost realizat un grup de facebook 
https://www.facebook.com/groups/ChooseSmartChoose
Art/, în scopul realizării acţiunilor de vizibilitate şi 
promovare a proiectului şi a programului Erasmus+, a 
imaginii Uniunii Europene, autoritatea finanţatoare a 
prezentului proiect. Ca element de promovare grupul de 
facebook beneficiază de identitate vizuală prin 
amplasarea ca şi imagine de copertă (cover) a unui 
banner online, cu elemente distinctive ale proiectului, ale 
Uniunii Europene şi ale programului Erasmus+. În 
cadrul acestui grup au fost postate/distribuite articole, 
fotografii din diferitele etape ale implementării, au fost 
postate impresii, comentarii ale paricipantilor, precum şi 
filmuleţul proiectului, postat pe youtube la următoarea 
adresă:
https://www.youtube.com/watch?v=SQLoHwIMy2M&f
eature=youtu.be. 
 Etapa de vizibilitate s-a desfăşurat pe parcursul 
întregului interval de timp, iar pe lângă realizarea 
grupului şi lansarea comunicatului de presă, activităţile 
susţinute au constat în:
 - Realizarea de campanii de vizibilitate în toate 
comunităţile promotorilor, în care s-au afişat postere, 
s-au distribuit pliante şi flyere, s-au purtat discuţii cu 
cetăţenii asupra finanţării obţinute din partea Uniunii 
Europene, asupra scopului, obiectivelor, activităţilor şi 
realizărilor urmărite etc;
 - Participarea la emisiuni TV (3) şi ştiri furnizate 
în cadrul jurnalelor locale de reporterii TV SAT;
 - O puternică campanie de vizibilitate şi 
promovare a fost susţinută de toţi promotorii, în special 
în mediul online, prin intermediul grupului de facebook 
aferent proiectului, unde tineri din toate colţurile 
europei, conectaţi ca prieteni cu participanţii din proiect, 
s-au putut informa despre proiect, despre finanţarea 
obţinută, scopul, obiectivele şi activităţile proiectului şi 
totodată au putut urmări evoluţia acestui proiect în timp 
real datorită fotografiilor, comentariilor, comunicatelor, 
postate în cadrul grupului;
 - Proiectul a beneficiat de o puternică vizibilitate 
şi promovare prin intermediul revistei Micul Jurnalist cu 
o arie de răspândire mare (500 de exemplare lunar ajung 
în faţa tinerilor din Râmnicu Sărat) aici fiind publicate 
articole relevante despre proiect;

Angela Madalina Feraru
lider de grup FORTES

 SMARTChooseApel de selecție participanți

PregAtire SM-Art
luna septembrie

Proiectul Choose SMART, Choose ART
a beneficiat de o gamă diversificată de

acţiuni de vizibilitate şi promovare
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Alege Înţelept, alege arta
Vizibil în comunitatea râmniceană şi în comunităţile partenerilor Pregatirea proiectului

)

 Activităţile de 
pregătire au constat în 
asigurarea cadrului 
optim de desfăşurare a 
proiectului, de 
asigurarea a aspectelor 
practice, logistice şi 
organizatorice, de 
pregătire a activităţilor 
VPA-ului şi a 
schimbului de tineri. 
Enumerăm mai jos 
activităţile de pregătire 
efectuate:
- Comunicarea continuă 
şi susţinută cu 
partenerii, activitate ce a 
fost demarată imediat 
după aprobarea 
p r o i e c t u l u i 
desfăşurându-se în 
condiţii optime. În acest 
sens, în mod punctual, 
aceasta s-a realizat atât 
prin intermediul 
emailului cât şi a 
facebook-ului şi 
telefoniei, cele trei 
mijloace facilitând o 
bună comunicare şi 
colaborare înainte de 
vizită de planificare în 
avans şi de demararea 
schimbului de tineri.
- Realizarea împreună 
cu partenerii a 
u r m ă t o a r e l o r 
documente de suport 
pentru schimbul de 
tineri:
• a g r e e m e n t u l 
dintre promotori în care 
s-au evidenţiat rolul şi 
atribuţiile fiecărui 
partener, aspectele 
tehnice şi financiare, 
etc; 
• a g r e e m e n t u l 
părinţilor/tutorilor că 
sunt de acord ca minorii 
să desfăşoare activităţile 

în cadrul schimbului şi că sunt de acord 
cu utilizarea imaginii acestora în 
materialele publice rezultate din proiect;
• regulamentul de ordine interioară 
care cuprinde măsuri de protecţie şi 
siguranţă, cerinţe minime de conduită, 
reguli stabilite de comun acord cu 
promotorii etc;
•  formularele de evaluare 
intermediară şi finală, formulare ce au 
vizat în special obţinerea unui feedback 
corect şi rapid asupra îndeplinirii 
obiectivelor proiectului, centrate pe 
conştientizarea obiectivelor de învăţare şi 
pe rezultat;
• formularele de aplicare, tipizate 
identice pentru toţi promotorii, ce au 
urmărit profilul participantului specificat 
în cererea de finanţare, cu prioritate 
pentru tinerii cu posibilităţi reduse;
- Lansarea apelurilor de selecţie de 
participanţi, realizată de promotori atât la 
nivel local, cât şi la nivel naţional. În 
cadrul apelurilor s-au transmis informaţii 
despre proiect, profilul participanţilor, 
formularul de aplicare, procedura de 
selecţie etc. Apelul de selecţie lansat de 
FORTES, pentru formarea echipei 
române a fost postat pe blog-ul ATCE 
Speranţa Râmniceană, la adresa: 
https://atcesr.wordpress.com/2014/08/09/
apel-de-selectie-participanti-choose-smar
t-choose-art/, iar rezultatul selecţiei aici: 
https://atcesr.wordpress.com/2014/10/05/
selectia-pentru-echipa-choose-smart-cho
ose-art-s-a-incheiat/. 
- Asigurarea măsurilor practice şi 
logistico organizatorice a fost activitatea 
ce a implicat activ echipa de proiect în 
achiziţionarea resurselor necesare 
implementării, în asigurarea serviciilor şi 
contractarea furnizorilor, în stabilirea şi 
închegarea de parteneriate la nivel local şi 
judeţean pentru o bună implementare. 
Descriem mai jos punctual cum s-au 
realizat aceste activităţi:
• s-au achiziţionat resursele 
necesare implementării în baza unor 
referate de necesitate realizate de echipa 
de proiect (consumabile, materiale 
necesare implementării activităţilor, 

 Proiectul "Choose Smart, Choose Art", finanţat de Uniunea 
Europeană prin programul Erasmus+, acţiunea KA1, mobilităţi ale 
tinerilor, a apărut ca un răspuns al organizaţiei "Youth Xperience" 
(organizaţie membră a F.O.R.T.E.S.) la problema consumului de droguri, 
dar şi ca o soluţie pentru împiedicarea acestuia. Proiectul curent este 
expresia dorinţei comune a promotorilor din toate cele şase ţări şi 
încercarea acestora de a crea un front comun, pentru a lupta împotriva 
acestui curent acaparator.
 În luna septembrie 2014 vizibilitatea proiectului a fost realizată de 
toţi promotorii în propriile comunităţi, prin ample campanii de distribuire 
de pliante, afişe şi flyere, în cadrul căreia tineri voluntari au mers şi au 
vorbit cetăţenilor despre proiect, despre noul program Erasmus+ despre 
ţintele Europa 2020 în domeniul tinerilor. De asemenea în cadrul Centrului 
de Tineret Fortes a fost afişat roll-upul proiectului, în acest fel impactul 
obţinut fiind maxim deoarece zeci de elevi trec zilnic pragul Centrului de 
Tineret.
 Amintim cititorilor că vizibilitatea proiectului a început odată cu 
aprobarea proiectului şi a constat într-o serie de acţiuni de promovare 
precum Conferinţa de presă, transmiterea comunicatului de presă de 
lansare a proiectului în mediul online şi în revista Micul Jurnalist din luna 
august 2014, a fost creată o pagină de facebook dedicată proiectului prin 
intermediul căreia a început o campanie de postări de informaţii şi articole 
periodic, informaţii despre obiectivele, scopul, participanţii, promotorii 
dar şi beneficiarii proiectului. Totodată s-a desfăşurat o campanie de 
vizibilitate şi prin participarea la emisiuni tv, în special emisiunea 
Loredanei Bălan "Presa - Liberă Trecere", o emisiune la care voluntarii 
râmniceni au avut întotdeauna uşa deschisă.
 Proiectul Choose SMART, Choose ART va încerca să tragă un 
semnal de alarmă în scopul combaterii uzului de droguri, o problemă 
stringentă a zilelor noastre, prezenţa în toată lumea în general, dar şi în 
Europa şi România în particular. Astfel, prin activităţi culturale 
diversificate, susţinute într-un mediu non-formal, tinerilor li se va oferi o 

alternativă sănătoasă şi creativă pentru petrecerea timpului liber, precum și oportunitatea 
explorării laturii lor artistice. Utilizând metode şi instrumente non-formale, combinate cu 
activităţi artistice, ne propunem o analiză complexă a cauzelor generării consumului de 
droguri şi substanţe periculoase în rândul tinerilor, în încercarea de a găsi noi soluţii în 
vederea eliminării acestora, să descoperim şi să analizăm motivele pentru care tinerii 
recurg la uzul de substanţe ilegale. De asemenea, vom promova un stil de viaţă sănătos 
prin practicarea sportului şi vom demonstra efectul distructiv al drogurilor.

Daniel Stroe - voluntar FORTES

resurse pentru asigurare măsurilor 
de protecţie şi siguranţă, s-au printat 
documentele de suport etc);
• s-au încheiat contractele de 
furnizare de servicii (cazare şi masă 
cu Pensiunea Milion, transport 
intern cu TUC SA Rm. Sărat, 
coffeebreack cu MCA Comercial, 
serviciile de interpretare şi traducere 
cu Selegian Ştefania);
• s-au purtat discuţii şi s-au 
încheiat protocoale de colaborare cu 
parteneri locali şi judeţeni, pentru 
suport în activităţi, după cum 
urmează: asigurarea protecţiei şi 

siguranţei participanţilor - Poliţia 
Locală Rm. Sărat, desfăşurarea 
seminariilor tematice antidrog, 
întâlnirea cu specialişti din poliţie – 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Buzău şi Centrul de Prevenire 
Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Buzău, asigurarea de suport medical 
şi de intervenţii în caz de urgenţă – 
Spitalul Municipal Rm. Sărat, 
desfăşurarea pieselor de teatru 
forum în licee – Colegiul Naţional 
Al. Vlahuţă, Liceul Teoretic Ştefan 
cel Mare, Liceul Tehnologic 
Economic şi Liceul Tehnologic 

Victor Frunză, asigurarea unei 
întâlniri cu administraţia locală în 
sala de şedinţe a Consiliului Local 
Municipal – Primăria Rm. Sărat, 
asigurarea sălii de spectacol şi a 
logisticii necesare (sonorizare, 
lumini) desfăşurării spectacolului 
final “Artă nu drog” – Centrul 
Cultural Florica Cristoforeanu etc.
• pregătirea spaţiului de 
desfăşurare a activităţii în Centrul 

de tineret FORTES, asigurarea 
logisticii necesare, a echipamentului 
IT, a camerelor de filmare, 
fotografiere etc;
• pregătirea sosirii 
participanţilor în cadrul schimbului, 
pregătirea unui cadru nonformal în 
incinta hotelului, a restaurantului, 
personalizarea camerelor etc.

Volodea Mateevici,
preşedinte FORTES
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 Asociaţia de Tineret Cultură şi Educaţie” 
Speranţa 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 în Europe” – LIVE, finanţat de Comisia 
Europeană prin programul ERASMUS+, în cadrul 
acţiunii KA1 – proiecte de mobilitate de tineret, cu suma 
de 20.305,00 euro.
 LIVE este un proiect de mobilităţi ale voluntarilor 
(SEV cu ţări ale programului), activitatea sa fiind un 
stagiu de voluntariat de 6 luni, implementat în perioada 1 
octombrie 2014 – 1 aprilie 2015, la Ramnicu-Sarat, de un 
număr de 5 voluntari EVS din Turcia şi Italia. Prin acest 
proiect vizăm să oferim un proces de învăţare experienţial 
pentru 5 voluntari EVS, din Turcia și Italia, care pe 
parcursul unui stagiu de 6 luni desfăşurat în Râmnicu 
Sărat, vor învăţa şi aplică un set de metode şi instrumente 
de educaţie nonformală, în grădiniţele şi şcolile primare. 
În urma implementării acestui proiect cei 5 voluntari şi 
beneficiarii vizaţi (copiii de grădiniţă şi elevii claselor 
I-IV), vor dezvolta noi competenţe, noi metode şi 
instrumente non-formale, într-o dimensiune de învăţare 
europeană şi interculturală. Voluntarii vor deprinde 
cunoştinţe şi abilităţi de comunicare în limba română, vor 
învăţa despre cultura românească şi îşi vor prezenta 
propria cultură, într-un proces de înţelegere 
interculturală, de toleranţă, respect, cetăţenie activă şi 
coeziune socială.
 Este luna septembrie 2014 şi iată-ne vorbind 
despre primul proiect EVS desfăşurat la Ramnicu-Sarat. 
În luna iulie 2014, 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 comunităţilor de provenienţă a 
participanţilor asupra tematicii şi elementelor distinctive 
ale unui proiect.
 Tema proiectului a stârnit curiozitate în rândul 
comunităţii râmnicene, la aceasta adăugându-se şi reuşita 
acţiunilor de vizibilitate desfăşurate în această perioadă, 
dovadă fiind numărul mare de membrii ce au aderat la 
grupul proiectului creat pe facebook.
 S-au desfăşurat campanii de informare, a avut loc 
distribuirea de pliante, flyere, stikere, afişarea de postere, 
toate cu scopul de a face cunoscut proiectul, programul 
Erasmus+ şi finanţarea primită din partea Comisiei 
Europene. Au avut loc emisiuni televizate, emisiuni radio 
şi au fost publicate diverse articole de presă. 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.

David Alin Ionuț

VizibilitateVizibilitate

PregătirePregătire

Teodora Ion – voluntar de suport

 Proiectul "Learn to get Involved, Volunteer in Europe", finanţat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus+ este primul proiect EVS desfăşurat la Râmnicu Sărat. Din acest motiv reprezintă pentru A.T.C.E Speranţa 
Râmniceană o mare provocare, toate experienţele şi cunoştinţele anterioare devenind acum esenţiale.
 Pregătirea proiectului, a stagiului şi a voluntarilor reprezintă sarcini de mare responsabilitate în cadrul 
parteneriatului, proiectul fiind de fapt al tuturor partenerilor. Ne referim aici la implicarea comună în aspectele 
practice, în toate etapele proiectului, de la pregătire la follow-up, în conformitate cu principiile Cartei SEV. Astfel, 
imediat după lansarea oficială a proiectului, realizată printr-o conferinţă de presă şi a unui comunicat de presă publicat 
pe blog-ul asociaţiei şi în revista Micul Jurnalist, toţi promotorii au lansat apeluri de selecţie de voluntari, pe multiple 
canale de comunicare online. O importanţă deosebită a fost 
acordată promovării online a proiectului şi în acest sens un 
prim pas a fost acela de a se realiza un grup al proiectului pe 
facebook, cu identitate proprie prin bannerul online: 
https://www.facebook.com/groups/live.evs/, grup ce va fi 
folosit pe întreg parcursul proiectului, de la vizibilitate la 
diseminare, multiplicare şi follow-up. 
 Un interes deosebit a fost acordat de către echipa de 
management în încheierea protocoalelor de colaborare cu 
grădiniţele şi şcolile gimnaziale, acestea fiind informate din 
timp asupra programului de activitate al stagiului în scopul 
corelării cu orarele instituţiilor de învăţământ.
 ATCE Speranţa Râmniceană fiind organizaţia gazdă şi 
coordonatoare a fost responsabilă de o serie de acţiuni legate 
de managementul financiar şi administrativ prin asigurarea 
cadrului logistic, metodologic şi practic, asigurarea resurselor umane de 
suport: mentori, formatori, profesori de limba română, psiholog, lectori 
pentru aspecte culturale, dar şi tineri voluntari drept echipă de suport.
 Urmarea finalizării procesului de selecţie, fiecare voluntar a 
primit infokit-ul EVS, a participat apoi la o sesiune de informare cu 
privire la stagiu, realizată prin interviuri video pe skype şi de suport în 
ceea ce priveşte pregătirea lor pentru introducerea în stagiu, încheindu-se 
cu fiecare voluntar “Contract de voluntariat SEV”. Au fost asigurate, 
împreună cu organizaţiile de trimitere, condiţiile ca fiecare voluntar să fie 
acoperit de planul obligatoriu de asigurări de grup SEV, iar pentru 
voluntarii turci s-a obţinut viza prin trimiterea invitaţiilor şi prin 
comunicarea cu Ambasada României din Ankara şi Consulatul din Izmir. 
În sensul facilitării obţinerii vizelor echipa ATCE Speranţa Râmniceană a 
beneficiat şi de suportul ANPCDEFP care a eliberat scrisori de suport 
pentru toţi voluntarii turci.
 Asociaţia râmniceană a asigurat, de asemenea, monitorizarea 
susţinută, dar şi realizarea pregătirii proiectului cu ceilalţi promotori: 
vizibilitate, promovare, aspecte practice şi logistice. S-au elaborat în 
această perioadă măsurile de protecţie şi siguranţă în 
parteneriat cu ceilalţi promotori, pliate pe particularităţile 
stagiului şi ale voluntarilor, încorporate într-un Regulament de 
Ordine Interioară.
 Alături de aceste sarcini ale asociaţiei noastre au 
existat o serie de îndatoriri ale organizaţiilor de trimitere: 
pregătirea voluntarilor înainte de sosirea în stagiu prin 
traininguri şi acţiuni specifice, dar şi comunicarea periodică pe 
skype cu persoanele resursă ale ATCE (manager, mentori, 
psiholog).
 Echipa de proiect, prin aplicarea unui management de 
calitate a urmărit îndeaproape realizarea tuturor aspectelor 
practice şi logistice legate de transportul voluntarilor, cazarea 
şi hrana acestora precum şi pregătirea activităţilor.
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 A long string of conclusions can be taken at the end of the 
mobility but as it follows, I decided to be focused on 10 things which 
were developed or built at the basic ground of the project:
 1. A better understanding of the importance of the values and 
principles in sport. In this way each partner prepared a motivational 
presentation whose aim was to create a strong impact in order to create 
a strong awareness in the field of relations in sport. So, principles as: 
communication, fair-play, understanding, self-confidence, responsibili-
ty, professionalism, altruism, respect, equality, non-discrimination were 
addressed and discussed at the end of each day crating a visible 
influence among the youth who starting with it, understood much better 
their importance and need.
 2. A strong collaboration between partners thinking that in 
BEST partnership were involved organizations with a strong and long 
connection with Onix Association as it was the case of Turkish partner: 
E-Genclik, and Italian partner Sabbeen Group and on the other hand 
organizations who were for the first time involved in a project developed 
by the Romanian partner, as host, in Romania: KANE – Greece, Turis-
ticno Drusvo Zetale – Slovenia and STOWARZYSZENIE MIA – 
Poland. For them BEST project built not just a success story but new 
partnerships were established between all NGO’s so at the end of the 
project each partner applied in his country with a total sum of 10 
projects! That means a proof of success, a reality which will be contin-
ued in the future and will offer to other youngsters also the possibility to 
study abroad in order to gain new competences, learn new languages, 
solve other problems and be part of intercultural groups on ERASMUS 
PLUS Program.
 3. A better involvement of all partners in the field of sports and 
strong competences in the field of sport, thinking that during the project 
were implemented specific sport activities which prepared all the partic-
ipants to become important future youth leaders in their communities for 
the problems of sport;
 4. A better collaboration between Ramnicu Sarat municipality 
and partner NGO’s and future perspectives for organizing of new 
projects in a common frame. This was developed considering that for the 
intercultural evenings were invited to participate responsible of local 
authorities in order to be all the time near the project. Also to local coun-
cil meeting which took place in the last day of activities which confront-
ed the project participants with the vice-mayor and some local council-
ors created a strong connection and a valuable experience sharing 
process which helped also the partner organizations and the municipali-
ty and which offered an important guarantee of a continuous support of 
the municipality also in the field of sport and other interesting fields 
which address the youngsters coming from partner communities.
 5. A better understanding of a Project management process due 
to the involvement of all the participants, leaders and connectors from 
the 6 countries in each step of the project: preparation, exchange, evalu-
ation. Considering that BEST project was oone of the first mobility 
developed in Europe under ERASMUS PLUS Program, our focus came 
of a strong involvement of the participants in management process they 
being part of a complex plan of activities in which they had the chance 
to play different roles: to prepare, to organize, to be beneficiaries. This 
frame gave to the participants strong project management competences 
which will help them to be better involved in the near future why not in 
project writing process or project management of other projects.
 6. A strong image of ERASMUS PLUS Program in all partner 
communities first of all thanks to the visibility activities developed by 
all partners also online and offline. Regarding the outdoor activities in 
which the participants promoted the project and ERASMUS PLUS 
details, they produced a strong vision in which concern the advantages 
of being beneficiary of such a great Program, and also regarding the 
importance of cohesion, citizenship or inclusion in European Union. 

 Being part in a new stage of the project, 
dissemination and multiplication, U18 partnership 
building project was the perfect opportunity for 
disseminating and multiplying for all the results 
gained in BUILD EUROPE THROUGH SPORT 
project developed in Ramnicu Sarat between 11-19 
august 2014. Considering the topic of U18 project 
developed also under ERASMUS PLUS Program 
and having this time SABBEEN GROUP (Italian 
organization also partner in BEST project) as bene-
ficiary, the project succeeded to build and sustain a 
strong connection between the results of our project 
and a new vision concerning in developing new 
partnerships in European Union starting from previ-
ous contacts.
 One of the most interesting activities devel-
oped was a PROJECT BAZAR in which the focus 
of Onix Youth Association was to present the results 
and management process of BUILD EUROPE 
THROUGH SPORTS project in front of all partners 
coming from 10 countries. The idea promoted by 
our organization was built on the sustainable impact 
produced after the implementation of BEST project 
in all 6 communities thanks to a strong communica-
tion, collaboration and involvement in all three 
stages of the project. It was a successful presenta-
tion in which a very important role was represented 
by the promotion of principles which made possible 
the project and which also were implemented 
during the youth exchange. On the other hand, our 
organization presented in a dynamic way, using also 
promotion materials, the vision of the project which 
was in accord with the specific objectives of our 
Ngo: promoting sport, a healthy lifestyle and a 
sustained access of youth in the field of sport and 
for the decision making process.
 Together with this activity, the presentation 
made on paper was analyzed in a workshop by all 
the youth leaders presented, it generating a lot of 
positive impact results and appreciation through a 
strong representation made by Florin Ceparu – 
Project Manager in BEST project and President of 
Onix Youth Association and Maria Constantinescu 
– participant in BEST project.

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, Acțiunea 
cheie 1 – Mobilități ale tinerilor.

WHAT “BEST”
PROJECT
CHANGED?!

Developing thematic discussion in all communities or 
organizations with local youth and administrations, it 
was produced a valuable impact and appreciation 
regarding the involvement of ERASMUS PLUS 
Program in sustaining youth development and also 
the involvement of youth in order to implement 
ERASMUS PLUS Program objectives.
 7. A wonderful intercultural communication 
between partners and an important understanding of 
diversity in the collaboration process facilitated by 
the European connection realized by the mobility 
during the eight days of activity when the 36 partici-
pants had the chance to communicate, to develop new 
contacts, competences, to achieve new cultural skills 
and to become altogether promoters of the Multicul-
turalism values in their local communities and in 
European Union.
 8. The interest about mass sports was 
increased due to the involvement of the participants in 
activities developed in public space, fact which creat-
ed a real start in which consist the attention offered to 
the sports also by the participants and citizens, creat-
ing in this way true perspectives of promoting sport in 
the near future through specific strategies, programs, 
activities initiated and supported by each partner.
 9. The attention/appreciation of non-formal 
and informal activities as a way of learning which 
created a success story in which concern learning to 
learn process was developed. The group understood 
in this way the differences between school and other 
institutions as formal ways of development and 
non-formal and informal tools and methods as a 
consistent way of capitalization for all the informa-
tional basic.
           10. At the end of the project, each 
participant obtained a Youthpass Certificate and a 
Romanian national Certificate of competences recog-
nition and on the other side the leaders were rewarded 
with a Leader Certificate offered by the Romanian 
partner, all these being used by the leaders and partici-
pants in order to certify their competences in organiz-
ing, participating, managing and coordinating a Euro-
pean project. As a multiplication result, these certifi-
cates will be possibly used in order to get new jobs, to 
apply for another projects, why not EVS or strategic 
projects.

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, Acțiunea cheie 1 – 
Mobilități ale tinerilor.

U18 Project of
SABBEEN GROUP

a good opportunity for
disseminating BEST

project results!B
E
S
T
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 Valahi est,,���e un "exonim”, adică o denumire st,,���răină dată de alte popoare, populațiilor romanizate din Europa Centrală și 
Răsăriteană, în stânga și în dreapta Dunării: românii, aromânii, meglenoromânii și ist,,���oromanii. Această denumire a fost�>, preluată în 
limba română sub forma Vlahi, devenind și un "endonim" la Meglenoromâni sub forma Vlași. 
După crearea st,,���atului modern român acest�>, termen devine denumirea preponderentă a aromânilor, meglenoromânilor și ist,,���roromânilor, 
pentr;: a-i deosebi de Români. Totodată, în domeniul ist,,���oriei, denumirea de « Valahi » est,,���e încă adesea folosită în limbile st,,���răine 
(Wallachians, Walachen, Olahok, Volohii, Valaques...) pentr;: a-i desemna pe Români înaintea apariției st,,���atului modern român., în timp 
ce pentr;: romanicii sud-dunăreni se folosesc alte denumiri (Vlachs, Aromunen sau Zinzaren, Vlachok, Vlahii...) cu exceptia unor limbi în 
care cuvântul est,,���e același (Valaques în franceză).
 Țara Românească sau Rumânească, cunoscută ist,,���oric și ca Ungro-Vlahia sau mai savant și recent Valahia (după denumirea 
folosită în multiple limbi st,,���răine: Walachei, Wallachia, Valachie...) est,,���e un st,,���at apărut în Evul Mediu, al cărui teritoriu a fost�>, inițial 
limitat în nord de Munții Carpați și de o linie pornind din Munții Vrancei până la răsărit de cetatea Chilia inclusiv  în sud de 
Dunăre de la Turnu-Severin până la Silist,,���ra inclusiv, iar la est�>, de Marea Neagră Locuitorii săi foloseau endonimul de „rumâni”, 
exonimele uzuale utilizate până în epoca modernă fiind „vlahi” sau mai savant și recent „valahi”. În zilele noast,,���re, denumirea se referă 
exclusiv la zona geografică din sudul României moderne, dintre Dunăre, Carpați și râurile Milcov, Putna și Siret.
 Țara Românească a exist,,���at între secolele al XIV-lea și secolul al XIX-lea timp de mai bine de 500 de ani, ea începându-și 
exist,,���ența ca st,,���at independent odată cu Bătălia de la Posada în jur de 10 noiembrie 1330, și încheindu-și exist,,���ența ca st,,���at la data de 
5 februarie  1862, când, după trei ani de uniune personală cu Moldova, s-a unit cu această țară pentr;: a forma bazele României 
moderne.
 O parte a teritoriului Țării Românești făcuse parte din Imperiul Roman între 105 și 271, și apoi temporar în timpul lui 
Const,,���antin cel Mare. După retragerea romană, goții au creat un puternic st,,���at atest,,���at printre altele de Cultura Cerneahov. În zona 
curburii Carpaților s-a descoperit un important tezaur ce atestă venirea lor din zona Uralilor. Atât goții, cât și alte popoare 
migratoare ce le-au urmat, au găsit aici o populație dest,,���ul de rarefiată, dar st,,���atornică, în proces intens de romanizare, cu care au coexist,,���at 
și pe care nu au reușit să o asimileze.
 Începând cu secolul XII-lea, Valahia est,,���e menționată în izvoarele bizantine, bulgărești, maghiare și slavone, iar mai târziu în 
cele occidentale, ca fiind regiunea unor st,,���ate feudale locuite de vlahi și conduse de cnezi (mici feudali) și voievozi (lideri militari cu 
autoritate ce cuprindea multiple cnezate), atât la sud și est�>, de Carpați, cât și în interiorul arcului carpatic. Teritoriul Țării Românești 
era la acea vreme parte a celui de al Doilea Țarat Bulgar, st,,���at cu o importantă componentă românească, dat fiind că în unele 
documente țarii bulgari (cum ar fi Caloian) sunt denumiți „împărați ai vlahilor și bulgarilor”, și în același timp st,,���râns asociat din punct 
de vedere cultural cu Imperiul Bizantin. La nord-vest�>,, Transilvania fusese cucerită încă din secolele anterioare de Regatul Ungariei, 
care a const,,���ruit întărituri de apărare pe linia Carpaților. Marea invazie mongolă din 1241 a declanșat o serie e evenimente ce aveau să 
ducă la formarea Țării Românești. În primul rând, ea a slăbit semnificativ atât țaratul bulgar cât și principalul său rival, Ungaria. 
Ungaria a cucerit de la acest,,���a Belgradul și Oltenia (ultima organizată ulterior sub numele de Banatul de Severin). Muntenia a 
ieșit și ea de sub autoritatea țarului de la Târnovo, fiind dominată de mici feudali ce plăteau tribut mongolilor sau erau vasale regelui 
maghiar. Totuși, Ungaria nu a avut suficientă forță încât să-și extindă ferm autoritatea până la Marea Neagră, limitându-se să 
aducă alături de secui, pentr;: întărirea frontierei carpatice, și imigranți din Sfântul Imperiu Roman, denumiți sași.
 Ungaria nu reușea să controleze bine nici acest�>, banat de Severin, astfel că regele maghiar Bela al IV-lea a încercat să aducă 
în zonă pe Cavalerii Ioaniți. Diploma acordată la 2 iunie 1247 acest,,���ora, cunoscută ca Diploma Ioaniților, menționează că pe teritoriul 
viitoarei Țări Românești exist,,���au cel puțin patr;: formațiuni: voievodatele lui Ioan și Farcaș, Seneslau și Litovoi. Litovoi și fratele 
sau Bărbat s-au luptat cu trupele maghiare la 1285. În urma acest,,���or lupte Litovoi a murit, iar Bărbat a fost�>, luat prizonier. El 
s-a răscumpărat și s-a întors la conducere, încetând însă rebeliunea împotriva suzeranului maghiar.
 În opinia mea cultura st,,���rămoșilor noştri poate fi ocrotită și transmisă doar de viitoarea generație, din această cauză ar trebui 
ca în școli să se st,,���udieze cu mai multă intensitate ist,,���oria noast,,���ră, respectiv a vlahilor, de asemenea tradițiile ar trebui să fie păst,,���rate și 
transmise din generație în generație pentr;: a nu se pierde valoarea acest,,���ora în negura timpului .
Pentr;: a nu se pierde valoarea inestimabilă a culturii și tradițiilor ar trebui ca noi tinerii să fim atrași de acest,,���ea, în sensul că am 
putea avea cursuri la care sa învățăm și să practicăm ceea ce făceau ei sau să se organizeze excursii sau tabere cu caracter cultural și 
ist,,���oric unde noi am îmbina plăcerea cu  îmbogățirea cunoștințelor. Consider că acest,,���e măsuri sunt necesare pentr;: a nu ne pierde tradițiile 
în plin proces de globalizare.

 10 Septembrie, Ziua Internaţională 
a Vlahilor (desemnată şi ziua proiectului 
"Vlachs in Europe") a fost�>, sărbătorită la 
centrul de tineret F.O.R.T.E.S, atât de 
către tinerii care au participat la proiect cât 
şi de către voluntarii din comunitate.
 Aşadar, am pus umărul la treabă 
şi am dus mai departe ceea ce am învăţat în 
cadrul celor 10 zile de activităţi de la 
Tulcea. Festivitatea a debutat cu o 
prezentare interactivă a proiectului, urmată 
de câteva informaţii despre tradiţiile vlahilor 
care au fost�>, apoi mai clar înţelese odată cu 
vizionarea filmuleţului de implementare al 
proiectului. Exact la ţanc au sosit şi 
materialele de diseminare: DVD-uri şi 
Almanahul, pe care le-am dist,,���ribuit 
oaspeţilor.
 Odată prezentate acest,,���e informaţii, 
festivitatea a continuat cu celebrarea culturii 
vlahe prin muzică şi dansuri specifice! Tinerii 
s-au alăturat pentr;: a învăţa dansurile, 
ajungând la concluzia că sunt asemănătoare 
cu cele Româneşti.
 Proiectul "Vlachs in Europe" se 
află în etapa de diseminare şi follow-up, 
participanţii fiind încă activi şi lucrând ca o 
echipă, pentr;: a transmite mai departe în 
comunitate ceea ce au învăţat despre ist,,���oria 
şi cultura vlahilor.
 Urmăriţi-ne în continuare! În 
curând vom lansa un concurs de eseuri ce 
tratează subiectul Vlahilor. 
 Blogul proiectului: 
http://vlachsineurope.blogspot.ro/, vă stă la 
dispoziţie ca inst,,���rument de informare, precum 
şi alte site-uri de specialitate.

Angela Ferar;:

Ghiocel Camelia
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 Proiectul Theatre Camp 2015: mai mult 
decât un schimb de tineri.
În perioada 25-28 septembrie 2014 am avut ocazia 
de a participa alături de Volodea Mateevici- preşed-
inte ATCE SPERANŢA RÂMNICEANĂ la Vizita 
de Planificare în Avans organizată de partenerul 
nostru din Austria – Biondek Bühne pentru a “pune 
la cale” proiectul Theatre Camp ce va avea loc în 
vara următoare.
 Fiind un VPA de 4 zile, prima a fost desti-
nată jocurilor de cunoaştere, socializării şi vizitelor 
culturale în Viena. În prima parte a celei de-a doua zi 
am vizitat cele 2 oraşe învecinate cu Viena: Mödling 
şi Baden, locaţii ce vor servi drept “scenă” pieselor 
de teatru realizate de către tineri în timpul proiectu-
lui. Am pornit apoi spre locaţia unde va avea loc 
schimbul de tineri în vară: o minunată tabără de 
cercetaşi, aflată în mijlocul naturii, denumită 
Bundeszentrum Wassergspreng.
 Aici am avut parte de un tur al taberei şi de 
o prezentare a regulilor de către managerul 
taberei-la rândul său cercetaş. Am continuat cu o 
masă rotundă, unde fiecare organizaţie şi-a prezentat 
activitatea, ajutat de fotografii, filmuleţe şi pliante.
Pentru a cunoaşte şi mai bine zona, şi pentru a iniţia 
un team-building între parteneri, organizatorii ne-au 
dat 8 tematici de realizat prin fotografii (spre exem-
plu: Imperiul Roman, Basme, stilul Dalli, etc) cu un 
număr diferit de oameni (de la 1 până la 9). Pe lângă 
stimularea creativităţii a fost un joc grozav din care 
am învăţat multe şi cu siguranţă îl vom aplica la 
rândul nostru în proiecte.
Seara ne-am reîntors în sala de conferinţe pentru a 
găsi mai întâi individual, apoi împreună în echipe 
mixte-internaţionale, obiectivele proiectului 
Theater. Camp. Acest lucru ne-a ajutat să vedem 
cum deşi provenim din medii, ţări diferite şi expe-
rienţa noastră în teatru diferă foarte mult, avem 
aceleaşi aşteptări şi obiective pentru acest proiect. 
Am trecut desigur şi la analizarea riscurilor şi am 
stabilit încă din acel moment câteva reguli ce vor fi 
respectate de toţi participanţii, în schimbul de tineri.
 Ultima zi de activităţi a debutat cu energiz-
ere şi jocuri, propuse şi puse în practică de fiecare 
ţară în parte. După această etapă s-au abordat toate 
celelalte subiecte destinate a fi discutate la VPA: 
cazare şi masă, transport, program de activităţi, 
organizarea workshopurilor de către fiecare ţară 
parteneră, sarcini şi responsabilităţi. În ultima 
sesiune de discuţii organizatorii ne-au prezentat un 
instrument on-line foarte util de management de 
proiect, prin care toţi partenerii pot comunica simul-

 Proiectul „Râmnicu Sărat – spaţiul european al volun-
tariatului” derulat de A.T.C.E Speranţa Râmniceană a promovat 
conceptul şi activităţile de voluntariat, în cadrul acţiunilor naţio-
nale şi europene de voluntariat şi tineret (Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului, 12 – 18 mai 2014) cu scopul de a atrage tinerii 
râmniceni în astfel de activităţi pentru dezvoltarea societăţii 
civile pe plan local. Necesitatea acestui proiect a fost determi-
nată şi de faptul că viaţa modernă îi va determina pe tineri să îşi 
găsească preocupări în alte domenii (socializare, baruri, cluburi, 
sau mai rău să comită fapte ilegale) şi se lovesc continuu de o 
serie de factori care acţionează negativ asupra sănătăţii şi minţii 
omului. Propunerea viabilă pe care a adus-o acest proiect a fost 
aceea de a sensibiliza tinerii în scopul dezvoltării de abilităţi cu 
care pot merge în faţă, de a-i ajuta să devină responsabili, 
pregătiţi socio-profesional, în scopul de a dezvolta comunitatea 
şi de a crea noi variante economice pentru cetăţenii localităţii. 
 Grupul ţintă alcătuit din 30 de tineri, elevi la liceele din 
localitate, şi totodată voluntari ai ATCE Speranța Râmniceană, a 
desfăşurat pe parcursul celor şapte luni de implementare diverse 
activităţi, începând cu lansarea proiectului şi vizibilitatea acestu-
ia, urmată de o perioadă de pregătire, desfăşurarea activităţilor 
propriu-zise şi diseminarea acestora.
 Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile dobândite de tinerii 
din grupul ţintă în urma acestui proiect, au ajutat beneficiarii atât 
pe termen scurt şi îi vor ajuta pe termen lung în vederea integră-
rii în comunitate şi pentru formarea de noi tineri atât pentru 
şcoală cât şi pentru activităţile socio-profesionale viitoare.
Beneficiarii indirecţi au luat la cunoştinţă despre acest proiect şi 
au apreciat calitatea acestuia şi faptul că municipalitatea şi orga-
nizaţiile de tineret susţin astfel de propuneri la Râmnicu Sărat. 
Totodată, un impact direct s-a manifestat asupra întregii comu-
nităţi locale care nu a mai privit cu scepticism şi a început să aibă 
o părere bună despre voluntariat, sustenabilitatea impactului 
fiind asigurată prin continuarea activităţii pe termen lung.
 Partenerii AT.C.E-S.R. în cadrul acestui proiect au fost: 
Primăria Rm. Sărat şi C.L.M. Rm. Sărat în calitate de finanţator 
al acestui proiect.

 Implică-te! Fii voluntar!

Marius Neculae
manager de proiect
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Pe un trend ascendent
în materie de voluntariat

Râmnicu
Sărat

VPA şi tot ce trebuie
să ştii despre Theatre Camp 2015!

tan, pot adăuga sugestii, face modificări la program, încăr-
ca documente, şi aşa mai departe.
Pe 28 septembrie am plecat din tabără, pentru a mai petrece 
câteva ore în frumoasa Viena, ca mai apoi să ne întoarcem 
acasă cu foarte multă energie pozitivă şi nerăbdare pentru 
implementarea Theatre. Camp în 2015.
 Dacă sunteţi interesaţi de teatru şi doriţi să aplicaţi 
pentru a face parte din echipa de 8 tineri din România ce 
vor reprezenta ATCE „Speranţa Râmniceană” în Austria, 
puteţi aplica prin completarea şi trimiterea formularului de 
participare la adresele indicate, dar nu mai înainte de a citi 
cu atenţie informaţiile esenţiale prezentate mai jos:
 Despre Theatre. Camp 2015:
 • Perioada de desfăşurare: 27 iulie- 9 august 2015
 • Locaţie: Tabăra de cercetaşi Bundeszentrum 
Wassergspreng, Austria
 • Parteneri: Austria, Cehia, Estonia, Irlanda, 
Grecia, Polonia şi România
 • Transport: Biletele de avion București-Viena şi 
retur se vor achiziţiona din timp, pentru tot grupul, de către 
liderul de grup. Organizatorii vor deconta 70% din costul 
de transport pentru fiecare participant, după proiect, în 
baza documentelor justificative.
 • Activităţi: Vor fi 7 workshopuri de teatru simul-
tan (forme de teatru foarte diverse: teatru mut, teatru de 
improvizaţie, co-acting, animaţie, storytelling, sincroniza-
re şi ritm, etc) şi fiecare participant poate alege în ce arie se 
potriveşte mai mult. În afară de aceste workshopuri fiecare 
ţară va organiza simultan, în prima parte a fiecărei zile, 
timp de o săptămână, activităţi specifice metodei abordate 
la workshopuri, participanţii putând să ia parte în fiecare zi 
la alt tip de activitate in partea de început a zilei. După o 
săptămână, se va organiza un spectacol în cadrul taberei, 
unde fiecare echipă din cadrul fiecărui workshop va prez-
enta cele realizate în acest timp. Urmează ca toate momen-
tele să fie puse cap la cap, şi să se organizeze un show final, 
ce va fi prezentat atât în piaţa centrală din Viena cât şi în 
alte 2 oraşe: Mödling şi Baden.
 • Tabăra de cercetaşi Bundeszentrum Wassergs-
preng se află într-o zonă izolată de oraşe/magazine/terase, 
în natură, într-o Rezervaţie Naturală. Simţul ecologic, 
respectul pentru natură sunt esenţiale pentru a putea face 
parte din proiect.
 • Cazarea se va face în camere de 6 paturi, ţinând 
cont de gen, şi posibil şi intercultural.
 • În camere exista şi 2 chiuvete, însă baia şi duşul 
sunt pe hol, separat pentru fete şi băieţi.
 • Tabăra nu asigură lenjerie de pat, prosoape sau 
produse de igienă. Fiecare participant trebuie să-şi aducă 
toate cele necesare de acasă.
 • Vor fi 3 mese pe zi, de tip bufet suedez- fiecare se 
serveşte singur.

 • Va fi în incinta taberei un magazin de unde se pot 
procura dulciuri, suc, gustări etc
 • Una din regulile taberei este că nu avem voie 
înăuntru cu încălţămintea de stradă, deci fiecare partici-
pant trebuie să-şi aducă papuci de casă.
 • Una dintre regulile mutual consimţite de toţi 
partenerii este: consumul de alcool şi fumatul este interzis 
celor sub 18 ani pe întreaga perioadă proiectului. Orice 
abatere va fi evaluată de organizatori, iar cel în cauză va fi 
trimis acasă pe loc, fără posibilitatea de a-şi primi banii 
înapoi.
 • Există acces la Wi-Fi şi fiecare participant va 
primi o parolă pentru acces.
 • Timp liber: va exista o zi de vizită în Viena dar şi 
alte activităţi recreative în natură.
       • Participanţii pasionaţi de muzică sunt încura-
jaţi să-şi aducă chitara sau alte instrumente, deoarece în 
tabără există o zonă unde se poate organiza foc de tabără 
şi seri de socializare.

Giorgiana Grozea
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 10 Septembrie, Ziua Internaţională 
a Vlahilor (desemnată şi ziua proiectului 
"Vlachs in Europe") a fost�>, sărbătorită la 
centrul de tineret F.O.R.T.E.S, atât de 
către tinerii care au participat la proiect cât 
şi de către voluntarii din comunitate.
 Aşadar, am pus umărul la treabă 
şi am dus mai departe ceea ce am învăţat în 
cadrul celor 10 zile de activităţi de la 
Tulcea. Festivitatea a debutat cu o 
prezentare interactivă a proiectului, urmată 
de câteva informaţii despre tradiţiile vlahilor 
care au fost�>, apoi mai clar înţelese odată cu 
vizionarea filmuleţului de implementare al 
proiectului. Exact la ţanc au sosit şi 
materialele de diseminare: DVD-uri şi 
Almanahul, pe care le-am dist,,���ribuit 
oaspeţilor.
 Odată prezentate acest,,���e informaţii, 
festivitatea a continuat cu celebrarea culturii 
vlahe prin muzică şi dansuri specifice! Tinerii 
s-au alăturat pentr;: a învăţa dansurile, 
ajungând la concluzia că sunt asemănătoare 
cu cele Româneşti.
 Proiectul "Vlachs in Europe" se 
află în etapa de diseminare şi follow-up, 
participanţii fiind încă activi şi lucrând ca o 
echipă, pentr;: a transmite mai departe în 
comunitate ceea ce au învăţat despre ist,,���oria 
şi cultura vlahilor.
 Urmăriţi-ne în continuare! În 
curând vom lansa un concurs de eseuri ce 
tratează subiectul Vlahilor. 
 Blogul proiectului: 
http://vlachsineurope.blogspot.ro/, vă stă la 
dispoziţie ca inst,,���rument de informare, precum 
şi alte site-uri de specialitate.

Angela Ferar;:

THE NEW GATE ON INCLUSION

Vizibilitate!

EDUEDUEDU

CONTEXTUL EDU PERFORMING II

 Ideea de continuitate manifestată anul 
trecut la finalul EDU PERFORMING I, cu 
consecvență și inspirație va fi continuată cu 
ocazia proiectului EDU PERFORMING II ce se 
regăsește deja în etapa de pregătire a activităților. 
Șase metode de educație non-formală noi alături 
de alte mai bine de 15 metode deja cunoscute, 28 
de lucrători de tineret + 7 lideri de grup + 28 de 
tineri, la care se vor adăuga o amplă echipă de 
organizare în care vor fi implicate 5 componenți 
ai AT ONIX, un responsabil de comunicare 
alături de echipa de conducere a fiecărei entități 
partenere, acestea sunt doar câteva din 
ingredientele proiectului ce se va derula având la 
bază două activități tematice majore. Scopul 
întâlnirilor de training și schimb va fi reprezentat 
de introducerea și îmbunătățirea unor noi metode 
de educație non-formală ce vor aborda în esența 
lor probleme de discriminare, incluziune, 
intoleranță, discrepanțe majore existente între 
tinerii generațiilor actuale la nivel European. 
Asociația de Tineret ONIX în calitate de 
beneficiar direct va fi cea care va organiza 
întregul cadru de implementare și va realiza în 
prezenta etapă o amplă campanie de vizibilitate 
ce se va derula atât în mediul online cât și offline. 
Pe lângă această, având în vedere component 
multidimensională a procesului de implementare 
a activităților atât pe perioada cursului cât și a 
schimbului de tineri, în etapă pregătitoare vor fi 
realizate demersuri de colaborare cu școlile și 
liceele râmnicene, Azilul de Bătrâni precum și 
Grădinițe interesate în scopul aplicării metodelor 
de educație non-formală. De asemenea vă fi 

realizat lobby în vederea oferirii de continuitate 
și sustenabilitate în utilizarea metodelor și în 
perioadele de după derularea activităților 
proiectului astfel încât proiectul să-și atingă 
obiectivul de proiect pilot în aplicarea noilor 
metode construite.
 TRAINING CURSUL, Activitatea 1 – un 
laborator de metode noi!
 Prima dintre activitățile proiectului va fi 
reprezentată de un curs de formare internaţional 
la care vor participa câte 4 lucrători de tineret 
provenind din: România, Turcia, Estonia, Grecia, 
Spania, Italia și Croația, lucrători cu experiență 
în educația non-formală ori interesați spre a 
dezvolta o implicare în acest domeniu. 
Activitatea de curs le va oferi, prin intermediul 
celor doi Formatori râmniceni, Maria 
Constantinescu și Rotea Emilian, oportunitatea 
învățării aplicării a șase metode de educație 
non-formală precum și ocazia dezvoltării 
prezentelor metode în scopul re aplicării acestora 
într-un cadru cât mai diversificat în vederea 
atingerii unui grup țintă cât mai amplu. 
Activitatea de curs vă începe prin acțiuni de 

cunoaștere, dobândire a încrederii, jocuri de 
socializare, prezentări ale organizațiilor 
promotoare, ale proiectului și Programului 
ERASMUS Plus și va continua în fiecare din zilele 
intervalului 10-19 Noiembrie supuse activității de 
training prin derularea a câte 4 sesiuni de formare 
zilnice organizate pe structura următoare: training 
în metode, aplicarea în grup, îmbunătățirea 
metodei, re aplicare. Rezultatele așteptate ale 
cursului de formare sunt: creșterea capacității 
lucrătorilor de tineret de a aplica noile metode în 
propriile comunități în vederea creării unei viziuni 
unitare asupra procesului educaţional și lansarea 
unui proiect pilot în acest sens, o bună colaborarea 
între factorii proiectului și entitățile partenere, 
realizarea unei rețele de lucrători și organizații care 
să își asume responsabilitatea susținerii noilor 
metode de educație non-formală și 
non-formalizarea pe cât posibil a activităților 
extracurriculare ale tinerilor, dezvoltarea de noi 
competențe și viziuni de către tinerii care intră în 
contact cu aria proiectului și participă la aplicarea 
metodelor, conturarea unor noi lucrători de tineret 
în instituțiile școlare partenere, o creștere a 
gradului de adaptare a metodelor educaționale la 
nevoile tinerilor atât în domeniul includerii cât și 
al procesului de învățare.
 Activitatea 2 – Un Schimb de tineri de re 
aplicare a metodelor pilot!
 Perioada de după finalizarea cursului va 
constitui un complex proces de reflectare și 
aplicare a metodelor în comunitățile partenerilor 
în proiect și totodată ocazia reevaluării 
oportunităţilor de aplicare a metodelor de către 
lucrătorii de tineret implicași atât în cadrul 
entităților partenere, cât și în cadrul școlilor, 
organizațiilor ori grupurilor reprezentate, alături 
de o bună ocazie de diseminare, distribuire și 
multiplicare a rezultatelor cursului de formare. 
Acest fapt va oferi șansa transferabilității 
rezultatelor și valorificării competențelor 
dobândite, toate acestea în vederea multiplicării 
factorilor de impact și sustenabilitate a 
proiectului. Fiecare echipă de lucrători va încerca 
în prezenta perioadă să identifice noi context de 
aplicare a metodelor, noi factori de interes ce vor 
putea susţine și participa în mod active la 

implementarea viziunilor EDU2.
Următorul pas după implementarea cursului va 
fi constituit de derularea unei Vizita de 
Planificare în Avans, între 12-14 Decembrie 
2014, ce va avea ca scop stabilirea întregului 
cadru de derulare a schimbului de tineri de 
aplicare a metodelor derulat între 6-14 Aprilie 
2015, de asemenea în Râmnicu Sărat. La 
această activitate intermediară vor lua parte 
Liderii grupurilor ce se vor întoarce în Râmnicu 
Sărat în Luna Aprilie a noului an. Rolul 
VPA-ului va fi unul multiplicator și în aceeași 
măsură de mobilizare a Liderilor în vederea 
continuării pe întreaga perioadă de derulare a 
proiectului a efectelor sustenabile în vederea 
producerii unui impact la nivel European. 
Perioada de după derularea VPA-ului va fi 
destinată pregătirii schimbului de tineri, 
realizării selecției și asigurarea cadrului 
cultural ce va fi prezentat cu ocazia schimbului. 
În egală măsură, din punct de vedere tematic, o 
atenție aparte va fi oferită aplicării metodelor în 
comunitățile partenere și realizării de lobby 
instituţional în vederea maximizării rezultatelor 
proiectului.
Schimbul de tineri efectiv va reprezenta 
valorificarea tuturor idealurilor prezentate pe 
perioada cursului și ocazia aplicării directe a 
metodelor îmbunătățite pe fundamental 
atingerii dezideratului de includere și al creării 
unui impact major la nivelul participanților 
urmare a utilizării unor metode cu totul și cu 
totul noi. Schimbul va formă cu această ocazie 
noi coordonatori de tineret, facilitatori ai 
procesului de învățare și va transmite un 
important mesaj privitor la oportunitatea 
implicării non-formalului în atingerea 
dezideratului de învățare la nivel European.

Florin Ceparu
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 Proiectul Theatre Camp 2015: mai mult 
decât un schimb de tineri.
În perioada 25-28 septembrie 2014 am avut ocazia 
de a participa alături de Volodea Mateevici- preşed-
inte ATCE SPERANŢA RÂMNICEANĂ la Vizita 
de Planificare în Avans organizată de partenerul 
nostru din Austria – Biondek Bühne pentru a “pune 
la cale” proiectul Theatre Camp ce va avea loc în 
vara următoare.
 Fiind un VPA de 4 zile, prima a fost desti-
nată jocurilor de cunoaştere, socializării şi vizitelor 
culturale în Viena. În prima parte a celei de-a doua zi 
am vizitat cele 2 oraşe învecinate cu Viena: Mödling 
şi Baden, locaţii ce vor servi drept “scenă” pieselor 
de teatru realizate de către tineri în timpul proiectu-
lui. Am pornit apoi spre locaţia unde va avea loc 
schimbul de tineri în vară: o minunată tabără de 
cercetaşi, aflată în mijlocul naturii, denumită 
Bundeszentrum Wassergspreng.
 Aici am avut parte de un tur al taberei şi de 
o prezentare a regulilor de către managerul 
taberei-la rândul său cercetaş. Am continuat cu o 
masă rotundă, unde fiecare organizaţie şi-a prezentat 
activitatea, ajutat de fotografii, filmuleţe şi pliante.
Pentru a cunoaşte şi mai bine zona, şi pentru a iniţia 
un team-building între parteneri, organizatorii ne-au 
dat 8 tematici de realizat prin fotografii (spre exem-
plu: Imperiul Roman, Basme, stilul Dalli, etc) cu un 
număr diferit de oameni (de la 1 până la 9). Pe lângă 
stimularea creativităţii a fost un joc grozav din care 
am învăţat multe şi cu siguranţă îl vom aplica la 
rândul nostru în proiecte.
Seara ne-am reîntors în sala de conferinţe pentru a 
găsi mai întâi individual, apoi împreună în echipe 
mixte-internaţionale, obiectivele proiectului 
Theater. Camp. Acest lucru ne-a ajutat să vedem 
cum deşi provenim din medii, ţări diferite şi expe-
rienţa noastră în teatru diferă foarte mult, avem 
aceleaşi aşteptări şi obiective pentru acest proiect. 
Am trecut desigur şi la analizarea riscurilor şi am 
stabilit încă din acel moment câteva reguli ce vor fi 
respectate de toţi participanţii, în schimbul de tineri.
 Ultima zi de activităţi a debutat cu energiz-
ere şi jocuri, propuse şi puse în practică de fiecare 
ţară în parte. După această etapă s-au abordat toate 
celelalte subiecte destinate a fi discutate la VPA: 
cazare şi masă, transport, program de activităţi, 
organizarea workshopurilor de către fiecare ţară 
parteneră, sarcini şi responsabilităţi. În ultima 
sesiune de discuţii organizatorii ne-au prezentat un 
instrument on-line foarte util de management de 
proiect, prin care toţi partenerii pot comunica simul-

tan, pot adăuga sugestii, face modificări la program, încăr-
ca documente, şi aşa mai departe.
Pe 28 septembrie am plecat din tabără, pentru a mai petrece 
câteva ore în frumoasa Viena, ca mai apoi să ne întoarcem 
acasă cu foarte multă energie pozitivă şi nerăbdare pentru 
implementarea Theatre. Camp în 2015.
 Dacă sunteţi interesaţi de teatru şi doriţi să aplicaţi 
pentru a face parte din echipa de 8 tineri din România ce 
vor reprezenta ATCE „Speranţa Râmniceană” în Austria, 
puteţi aplica prin completarea şi trimiterea formularului de 
participare la adresele indicate, dar nu mai înainte de a citi 
cu atenţie informaţiile esenţiale prezentate mai jos:
 Despre Theatre. Camp 2015:
 • Perioada de desfăşurare: 27 iulie- 9 august 2015
 • Locaţie: Tabăra de cercetaşi Bundeszentrum 
Wassergspreng, Austria
 • Parteneri: Austria, Cehia, Estonia, Irlanda, 
Grecia, Polonia şi România
 • Transport: Biletele de avion București-Viena şi 
retur se vor achiziţiona din timp, pentru tot grupul, de către 
liderul de grup. Organizatorii vor deconta 70% din costul 
de transport pentru fiecare participant, după proiect, în 
baza documentelor justificative.
 • Activităţi: Vor fi 7 workshopuri de teatru simul-
tan (forme de teatru foarte diverse: teatru mut, teatru de 
improvizaţie, co-acting, animaţie, storytelling, sincroniza-
re şi ritm, etc) şi fiecare participant poate alege în ce arie se 
potriveşte mai mult. În afară de aceste workshopuri fiecare 
ţară va organiza simultan, în prima parte a fiecărei zile, 
timp de o săptămână, activităţi specifice metodei abordate 
la workshopuri, participanţii putând să ia parte în fiecare zi 
la alt tip de activitate in partea de început a zilei. După o 
săptămână, se va organiza un spectacol în cadrul taberei, 
unde fiecare echipă din cadrul fiecărui workshop va prez-
enta cele realizate în acest timp. Urmează ca toate momen-
tele să fie puse cap la cap, şi să se organizeze un show final, 
ce va fi prezentat atât în piaţa centrală din Viena cât şi în 
alte 2 oraşe: Mödling şi Baden.
 • Tabăra de cercetaşi Bundeszentrum Wassergs-
preng se află într-o zonă izolată de oraşe/magazine/terase, 
în natură, într-o Rezervaţie Naturală. Simţul ecologic, 
respectul pentru natură sunt esenţiale pentru a putea face 
parte din proiect.
 • Cazarea se va face în camere de 6 paturi, ţinând 
cont de gen, şi posibil şi intercultural.
 • În camere exista şi 2 chiuvete, însă baia şi duşul 
sunt pe hol, separat pentru fete şi băieţi.
 • Tabăra nu asigură lenjerie de pat, prosoape sau 
produse de igienă. Fiecare participant trebuie să-şi aducă 
toate cele necesare de acasă.
 • Vor fi 3 mese pe zi, de tip bufet suedez- fiecare se 
serveşte singur.

 • Va fi în incinta taberei un magazin de unde se pot 
procura dulciuri, suc, gustări etc
 • Una din regulile taberei este că nu avem voie 
înăuntru cu încălţămintea de stradă, deci fiecare partici-
pant trebuie să-şi aducă papuci de casă.
 • Una dintre regulile mutual consimţite de toţi 
partenerii este: consumul de alcool şi fumatul este interzis 
celor sub 18 ani pe întreaga perioadă proiectului. Orice 
abatere va fi evaluată de organizatori, iar cel în cauză va fi 
trimis acasă pe loc, fără posibilitatea de a-şi primi banii 
înapoi.
 • Există acces la Wi-Fi şi fiecare participant va 
primi o parolă pentru acces.
 • Timp liber: va exista o zi de vizită în Viena dar şi 
alte activităţi recreative în natură.
       • Participanţii pasionaţi de muzică sunt încura-
jaţi să-şi aducă chitara sau alte instrumente, deoarece în 
tabără există o zonă unde se poate organiza foc de tabără 
şi seri de socializare.

Giorgiana Grozea

 Campaniile de vizibilitate şi promovare ale 
proiectului "Festivalul Dramaturgiei Buzoiene" şi a 
imaginii Consiliului Judeţean Buzău, finanţatorul 
festivalului în baza Legii 350/2005, au început 
odată cu demararea oficială a proiectului. Demarar-
ea proiectului FDB, ediţia 2014 a constat în primul 
rând în publicarea în Revista Micul Jurnalist şi 
online pe blog-ul ATCE Speranţa Râmniceană, la 
adresa: https://atcesr.word-
press .com/2014/06/21/comunica t -de-pre -
sa-festivalul-dramaturgiei-buzoiene-editia-a-vii-a-2
014/, a comunicatului de presă. Totodată s-au actu-
alizat informaţiile despre proiect şi pe grupul de 
facebook al festivalului, grup realizat cu 3 ediţii în 
urmă şi în care se postează informaţii utile, dosarul 
de înscriere, articole, impresii şi fotografii, scopul 
acestuia fiind atât de informare, cât şi de a ţine tine-
rii actori conectaţi între ei. 
 Activităţi de vizibilitate de distribuire de 
materiale informative au avut loc bilunar în munic-
ipiile Buzău şi Râmnicu Sărat pentru a da dimensi-
une şi impact judeţean festivalului de teatru. Au fost 
afişate în toate liceele din judeţ postere obţinân-
du-se în acest fel vizibilitate proiectului şi finanţa-
torului. De asemenea echipa de proiect a participat 
la emisiuni radio şi tv la TV SAT 2002, partenerul 
nostru media.

Festivalul Dramaturgiei BuzoieneFestivalul Dramaturgiei Buzoiene
Pregătiri intense ale tinerilor voluntari din echipa de suport pentru

Ediţia a VII-a 2014

 În ceea ce priveşte pregătirea festivalului a 
continuat campania de înscriere începută de luna 
trecută, tinerii voluntarii s-au deplasat la liceele din 
judeţ şi au transmis invitaţiile şi dosarele de înscri-
ere către directorii acestora sau către secretariatele 
instituţiilor, completându-se un borderou în care 
fiecare instituţie de învăţământ a semnat şi ştampi-
lat. Această campanie a fost finalizată la sfârşitul 
lunii septembrie când echipa de proiect a analizat 
toate dosarele şi a întocmit calendarul de desfăşura-
re al concursurilor de teatru secţiunile teatru forum, 
piesă de teatru şi monolog.
 De asemenea au fost făcute publice 
condiţiile de înscriere şi participare, bibliografia 
pieselor de teatru şi perioada de pregătire. Toate 
dosarele de participare au fost arhivate înscriindu-se 
toate trupele în baza de date a festivalului - urmărin-
du-se istoricul implementării anuale a proiectului.În 
cadrul şedinţelor pregătitoare, echipa de proiect a 
realizat materialele de vizibilitate (100 de afişe, 
pliante, 300 de fluturaşi, 600 de invitaţii la festival), 
care au fost afişate/distribuite cetăţenilor din munic-
ipiul Rm. Sărat şi Buzău prin intermediul voluntari-
lor şi al profesorilor de la liceele care au răspuns 
afirmativ anunţului nostru. 

Elena Denisa Mateevici

BEST ONIX FUTSAL CUP 
A STRONG CONNECTION

CREATED THROUGH SPORT!

 This week was football time in 
Ramnciu Sarat. Sixteen teams and more 
than 160 players coming from Ramnicu 
Sarat and 4 other neighbor villages were 
part of one of the strongest competitions of 
the year organized in Ramnicu Sarat. The 
opportunity was created as dissemination 
activity in BEST project by the project 
management team together with special-
ized referees, trainers, volunteers from 
Onix organization. This event which was 
free accessed by all the teams represented 
in the same time a multiplication activity of 
the project and a strong proof of involve-
ment in local sport life. The competition 
which was developed between 17-19 
september 2014 in Ramnicu Sarat Sports 
Center produced very interesting and moti-
vating games, at the end of the tournament 
the big final being played between the best 
two teams: 1st Place – Luceafarul and 2nd 
place – New Generation.
 The final Ceremony which was 
developed with the presence of Ramnicu 
Sarat Vice-Mayor, Mr. Sorin Cirjan, certi-
fied the importance of this kind of competi-
tions, of all the messages transmitted 
through sport and the big impact which is 
produced by it at local level in better under-
standing and using of principles as: 
fair-play, altruism, responsibility, inclusion, 
all thse being also part of BEST project.

Florin Ceparu
Manager de proiect

 Articol realizat în cadrul proiectu-
lui BUILD EUROPE THROUGH SPORTS 
derulat cu sprijin financiar din partea 
Uniunii Europene in cadrul Programului 
ERASMUS PLUS, Acțiunea cheie 1 – 
Mobilități ale tinerilor.

Sport, dinamism, fair play
Râmnicu Sărat

un oraş activ şi plin de culoare

 În contextul actual în care tinerii nu mai sunt 
pasionaţi de practicarea sportului şi a mişcării pentru a-şi 
menţine sănătatea A.C. Onix a implementat un proiect 
local intitulat "Promovăm sportul, promovăm sănătatea”. 
 Îmbrăţişarea sedentarismului şi a obiceiurilor 
nocive datorită unor anturaje rele, prin petrecerea timpului 
liber în faţa calculatorului pe jocuri, messenger sau Face-
book, ori, şi mai grav prin cluburi şi consumând anumite 
substanţe interzise precum alcool, etnobotanice sau chiar 
droguri a constituit punctul de plecare al proiectului 
nostru. Scopul acestuia a fost de implicare a tinerilor în cât 
mai multe activităţi sportiv-recreative, pentru a le da un 
instrument de a-şi canaliza energia către activităţi pozitive 
de voluntariat şi în special către practicarea sportului ca 
alternativă sănătoasă pentru mintea şi corpul uman.
Implementarea proiectului a constat în desfăşurarea unor 
activităţi precum Concursul Naţional de Dans Sportiv 
2014 – Cupa Râmnicu Sărat ediţia a V-a desfăşurat în Sala 
Municipală de Sport din Râmnicu Sărat în luna aprilie 
2014, Cupa voluntarului la cros ce a avut loc în perioada 
1– 2 mai 2014, Cupa tineretului la volei organizată în data 
de 2 mai 2014, Cupa baschetbalistul râmnicean 
desfăşurată în perioada 20 – 22 mai 2014, Campionatul 
râmnicean de fotbal de sală, ediţia IV 2014, Cupa A.C. 
Onix la şah organizată în perioada 28 – 30 mai 2014, între-
ceri sportive multiple organizate cu prilejul zilei de 1 Iunie 
– ziua copilului în Sala Municipală de Sport, în Parcul 
Municipal şi în centrul localităţii şi întreceri sportive orga-
nizate cu prilejul zilelor Râmnicului în perioada 15 – 17 
august 2014 în Sala Municipală de Sport, în Parcul 
Municipal şi în centrul localităţii.
 În cadrul evenimentului desfăşurat cu prilejul 
Zilelor Râmnicului au fost organizate întreceri sportive 
specifice pentru toţi cetăţenii râmniceni, indiferent de 
vârstă şi au constat în atletism, cros, maraton, fotbal de 
sală, volei, handbal, baschet şi înot la piscina Bazei sport-
ive Voinţa.
 În ceea ce priveşte impactul acestor activităţi 
asupra sportivilor şi asupra comunităţii, acesta a fost unul 
mare întrucât s-au dezvoltat abilităţi sportive polivalente, 
s-au creat modele comportamentale în vederea coeziunii 
sociale la nivel local. Mai mult decât atât s-a promovat un 
stil de viaţă sănătos bazat pe sport, mişcare şi iniţiativă. 
Totodată amploarea acţiunilor sportive a avut ca rezultat 
atragerea tinerilor şi a celorlalte persoane către un mediu 
sănătos de viaţă.

Târâlă Marius
manager de proiect
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voluntarProfil deProfil de

 “Voluntariat” - un termen pe care îl întâlnim 
tot mai des, de care mulţi dintre noi ne lovim fără a-i 
da importanţă însă, ca şi atunci când pe stradă, pe o 
vreme ploioasă în care gândurile te distrag complet 
de la realitatea din jurul tău, te ciocneşti de umbrelă 
unui trecător. Poate că eşti atât de neatent încât nici 
măcar nu îi vezi figura. Cred că şi cu voluntariatul 
este la fel. Poate că suntem atât de neglijenţi încât 
până la sfârşitul zilei uităm ce ne-a povestit un 
prieten despre activităţile sale de voluntariat. Şi oare, 
aşa ar trebui să se întâmple? Oare noi, cei care îl 
neglijăm ca pe un lucru lipsit de însemnătate, putem 
fi siguri că într-adevăr nu are importanţă, că 
într-adevăr nu e greşit să nu încercăm să ne “irosim” 
puţin din timpul nostru pentru a înţelege măcar 
despre ce e vorba? Părerea mea este că aici intervine 
greşeala: ignoranţa. Da, suntem ignoranţi. Suntem 
ignoranţi atunci când alegem să nu ne pese de ce se 
întâmplă în jurul nostru, atunci când ne dorim o 
schimbare, dar nu destul de mult 
încât să acţionăm. Pot spune că am 
suferit şi eu de această maladie a 
ignoranţei, până când ceva mi-a 
deschis calea către vindecare. Iar 
acest stimul, probabil curiozitatea, nu 
a trebuit să dea o luptă cu mine pentru a mă atrage în 
această lume. A fost nevoie doar să îmi trezească îmi 
minte o întrebare: “Cum e să fii voluntar?”. Şi astfel 
am început prin a căuta răspunsuri privind 
activitatea celor din jurul meu, încercând să înţeleg 
ce înseamnă pentru ei voluntariatul. Găseam 
răspunsuri acumulând alte întrebări şi tot acest cerc 
vicios format în jurul meu s-a închis la un moment 
dat, iar eu am rămas blocată înăuntru. Şi paradoxal, 
constrângerea în “cercul” acestei noi lumi care m-a 
câştigat deja în totalitate, astfel încât acum mi se 
pare ceva esenţial în activitatea mea de zi cu zi, 
înseamnă de fapt libertatea.
 Ceea ce este cu adevărat special în 
voluntariat se găseşte nu la suprafaţă, nu în modul de 
a privi lucrurile din exterior, ci înăuntru. 
Superficialitatea nu te lasă se descoperi adevărată 
valoare a unui lucru privit în esenţă, în care te simţi 
implicat, de care te simţi legat într-un fel şi pe care îl 
simţi totodată că făcând parte din tine. Voluntariatul 
îţi oferă în primul rând bucuria schimbării, a 
dezvoltării. Este satisfacţia pe care o ai ştiind că ceva 
frumos, cu ajutorul tău, s-a întâmplat. Intri într-o 
luptă în care nu poţi pierde şi în care este imposibil 
ca, făcând ceva din inimă, să nu câştigi alţi oameni 
alături de tine, să nu le transmiţi şi lor motivaţia ta şi 

să nu deveniţi împreună o forţă capabilă să distrugă 
zidurile de intoleranţă. Vei ştii că ai putut lăsa o parte 
din tine undeva, că un scop a fost atins mulţumită ţie. 
Şi această satisfacţie, fără a aştepta un lucru în 
schimb, este incomparabil mai mare decât cea de a 
primi ceva. Oferi celorlalţi ajutor şi astfel îţi oferi 
totodată şi ţie bucuria de a simţi revărsată asupra ta o 
privire caldă, plină de recunoştinţă şi sinceritate. Îţi 
oferi şansa de a cunoaşte oameni noi, de a împărtăşi 
cu ei gânduri, perspective, de a învăţa ceva de la 
fiecare şi de a învăţa tu la rândul tău ceva pe cineva. 
Este şansa de a-ţi lărgi orizontul, de a nu-ţi fi 
îngrădită dezvoltarea ta ca om, ca cetăţean 
responsabil, capabil să acţioneze pentru 
îmbunătăţirea societăţii. Toate aceste lucruri fac parte 
din bucuria de a descoperi, de a explora. Ce vei 
descoperi? Oameni frumoşi, idei şi stiluri de viaţă 
care să-ţi fortifice calităţile, locuri şi lucruri de care te 
vei lega şi despre care îţi vei aminti cu atâta 

mulţumire cândva. Dar mai înainte de toate, vei 
descoperi sentimente şi te vei descoperi pe tine, acea 
parte a ta pe care nu o cunoşteai până atunci. Poate fi 
asemenea momentului când găseşti într-un cufăr 
prăfuit şi ruginit de vreme, din podul bunicii, o 
jucărie din copilărie pe care nu-ţi aminteşti să o fi 
văzut vreodată dar cu toate acestea, de care te simţi 
legat într-un mod straniu şi totodată plăcut. Astfel te 
vei regăsi şi pe tine, un “tu” ce îţi fusese străin dar 
care simţi că te reprezintă mai mult decât ceea ce ai 
fost până în acel moment.
Totul constă în voinţa. Ai şansa de dezvoltare, pe care 
tu însuţi ţi-o poţi oferi. Poate fi anevoioasă calea spre 
voluntariat, poate fi presărată cu piedici ale 
cotidianului, dar o dată parcursă, lupta e câştigată, ca 
şi în cazul meu. Da, am câştigat lupta cu mine şi am 
reuşit să realizez că a-ţi îndeplini îndatoririle 
înseamnă mai întâi de toate a fi gata să ajuţi, a fi 
mereu “acolo” pentru cineva.
Implică-te! Fii voluntar!

Oana Mihaela Albina

 În luna august a anului 
2014 am avut prilejul de a intra 
în grupul de voluntari al 
Râmnicului Sărat. Pot spune că 
acest grup reprezintă o altă 
familie pentru mine deoarece 
toţi membrii m-au primit cu 
drag, şi, cu ajutorul lor, am 
reuşit să mă integrez.
 Am fost motivat să intru 
în acest grup de către unchiul 
meu, Alexandru Jercan, care a 
participat şi el timp de 3 ani la 
multe activităţi de voluntariat. 
Consider că astfel de activităţi 
sunt benefice deoarece ajută la 
dezvoltarea pe plan nonformal.
 În aceste 2 luni, de când 
sunt în acest grup, am avut 
parte de experienţe noi şi 
frumoase. Am avut ocazia de a 
participa şi la 2 proiecte 
acumulând din ce în ce mai 
multă experienţă în voluntariat.
 Tot în luna august, 
centrul de tineret a fost inundat 
în urma unei ploi, iar eu, 
împreună cu alţi voluntari, am 
dat o mână de ajutor renovând 
încet, încet, întregul centru. A 
fost puţin cam mult de muncă 
dar a meritat.
 Voluntariatul reprezintă 
o activitate benefică pentru 
mine şi aştept cu nerăbdare să 
aplic la cât mai multe proiecte 
şi activităţi.
 Aveţi încredere! 
Încercaţi!

Jercan Adrian
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 This week was football time in 
Ramnciu Sarat. Sixteen teams and more 
than 160 players coming from Ramnicu 
Sarat and 4 other neighbor villages were 
part of one of the strongest competitions of 
the year organized in Ramnicu Sarat. The 
opportunity was created as dissemination 
activity in BEST project by the project 
management team together with special-
ized referees, trainers, volunteers from 
Onix organization. This event which was 
free accessed by all the teams represented 
in the same time a multiplication activity of 
the project and a strong proof of involve-
ment in local sport life. The competition 
which was developed between 17-19 
september 2014 in Ramnicu Sarat Sports 
Center produced very interesting and moti-
vating games, at the end of the tournament 
the big final being played between the best 
two teams: 1st Place – Luceafarul and 2nd 
place – New Generation.
 The final Ceremony which was 
developed with the presence of Ramnicu 
Sarat Vice-Mayor, Mr. Sorin Cirjan, certi-
fied the importance of this kind of competi-
tions, of all the messages transmitted 
through sport and the big impact which is 
produced by it at local level in better under-
standing and using of principles as: 
fair-play, altruism, responsibility, inclusion, 
all thse being also part of BEST project.

Florin Ceparu
Manager de proiect

 Articol realizat în cadrul proiectu-
lui BUILD EUROPE THROUGH SPORTS 
derulat cu sprijin financiar din partea 
Uniunii Europene in cadrul Programului 
ERASMUS PLUS, Acțiunea cheie 1 – 
Mobilități ale tinerilor.

 În contextul actual în care tinerii nu mai sunt 
pasionaţi de practicarea sportului şi a mişcării pentru a-şi 
menţine sănătatea A.C. Onix a implementat un proiect 
local intitulat "Promovăm sportul, promovăm sănătatea”. 
 Îmbrăţişarea sedentarismului şi a obiceiurilor 
nocive datorită unor anturaje rele, prin petrecerea timpului 
liber în faţa calculatorului pe jocuri, messenger sau Face-
book, ori, şi mai grav prin cluburi şi consumând anumite 
substanţe interzise precum alcool, etnobotanice sau chiar 
droguri a constituit punctul de plecare al proiectului 
nostru. Scopul acestuia a fost de implicare a tinerilor în cât 
mai multe activităţi sportiv-recreative, pentru a le da un 
instrument de a-şi canaliza energia către activităţi pozitive 
de voluntariat şi în special către practicarea sportului ca 
alternativă sănătoasă pentru mintea şi corpul uman.
Implementarea proiectului a constat în desfăşurarea unor 
activităţi precum Concursul Naţional de Dans Sportiv 
2014 – Cupa Râmnicu Sărat ediţia a V-a desfăşurat în Sala 
Municipală de Sport din Râmnicu Sărat în luna aprilie 
2014, Cupa voluntarului la cros ce a avut loc în perioada 
1– 2 mai 2014, Cupa tineretului la volei organizată în data 
de 2 mai 2014, Cupa baschetbalistul râmnicean 
desfăşurată în perioada 20 – 22 mai 2014, Campionatul 
râmnicean de fotbal de sală, ediţia IV 2014, Cupa A.C. 
Onix la şah organizată în perioada 28 – 30 mai 2014, între-
ceri sportive multiple organizate cu prilejul zilei de 1 Iunie 
– ziua copilului în Sala Municipală de Sport, în Parcul 
Municipal şi în centrul localităţii şi întreceri sportive orga-
nizate cu prilejul zilelor Râmnicului în perioada 15 – 17 
august 2014 în Sala Municipală de Sport, în Parcul 
Municipal şi în centrul localităţii.
 În cadrul evenimentului desfăşurat cu prilejul 
Zilelor Râmnicului au fost organizate întreceri sportive 
specifice pentru toţi cetăţenii râmniceni, indiferent de 
vârstă şi au constat în atletism, cros, maraton, fotbal de 
sală, volei, handbal, baschet şi înot la piscina Bazei sport-
ive Voinţa.
 În ceea ce priveşte impactul acestor activităţi 
asupra sportivilor şi asupra comunităţii, acesta a fost unul 
mare întrucât s-au dezvoltat abilităţi sportive polivalente, 
s-au creat modele comportamentale în vederea coeziunii 
sociale la nivel local. Mai mult decât atât s-a promovat un 
stil de viaţă sănătos bazat pe sport, mişcare şi iniţiativă. 
Totodată amploarea acţiunilor sportive a avut ca rezultat 
atragerea tinerilor şi a celorlalte persoane către un mediu 
sănătos de viaţă.

Târâlă Marius
manager de proiect

Voluntari în acţiune!Voluntari în acţiune!
 Se anunţă o zi liniştită. Sunetul telefonului a risipit acea 
linişte şi a creat o stare de agitaţie maximă:
 "Centrul de Tineret este inundat!"

 Când am deschis uşa parcă totul în jur s-a prăbuşit, apa era 
de câţiva centimetri, parchetul nu se mai vedea, calculatoarele 
erau toate ude, dar ceea ce m-a uimit era starea de spirit a tinerilor 
voluntari veniţi să ajute.
 Un grup de tineri a demonstrat în acel moment că în 
momente critice au ştiut să reacţioneze într-un mod constructiv 
dovedind tărie de caracter, dar şi spirit de iniţiativă. În această 
situaţie a fi voluntar a însemnat, la modul cel mai simplist poate, 
a face bine, iar bine în acel moment însemnă a scoate apă cât mai 
repede şi a usca obiectele afectate de inundaţie.
 Nu a fost nevoie să ceară ajutorul pompierilor sau 
autorităţilor, acel mic grup de tineri elevi au arătat că se pot ajuta 
singuri fără a aştepta de la cei din jur ceva, un bun exemplu pentru 
mulţi români care în momente de cumpănă aşteaptă ca altcineva 
să vină să le rezolve problemele.
 În următoarele 10 zile tinerii noştri au continuat să vină zi 
de zi la Centrul de Tineret şi cu forţe proprii au reamenajat spaţiul 
lor de întâlnire, relaxare, dar şi învăţare. Munca împreună a întărit 
şi refăcut legături, creând o atmosferă ideală, în perfectă armonie. 
Voluntar este cel ce a ajuns să se cunoască şi ştie ce poate oferi 
altora, astfel, reuşind să se dezvolte şi să evolueze, el este „lipici-
ul” care ţine unită o comunitate. Pe lângă asta, multă lume nu 
realizează că munca neplătită este ca o sabie cu două tăişuri, dar 
în sensul bun al cuvântului, o situație de tip win-win: câştigă şi 
cauza, şi oamenii care contribuie la realizarea ei.
 Încă o dată s-a demonstrat dacă era nevoie (doar să ne 
amintim intervenţia voluntarilor iarna trecută şi participarea la 
deszăpezirea oraşului) că la Râmnicu Sărat a fost creată o puter-
nică bază de tineri voluntari. Şi de ce nu am fi şi noi asemeni 
multor, deoarece milioane de oameni din întreaga lume îşi dedică 
timpul, cunoştinţele, abilităţile, energia şi talentul pentru cauze în 
care cred.
 Milioane de oameni din întreaga lume iau iniţiativa şi se 
implică în folosul comunităţii. Milioane de oameni din întreaga 
lume nu aşteaptă ca ajutorul să vină din alte părţi şi aleg să se ajute 
ei înşişi. Milioane de oameni din întreaga lume fac voluntariat. 
Oare la Râmnicu Sărat nu se poate acest lucru? Noi nu putem 
crede în voluntariat? Voluntariatul nu e o poveste, ci este de 
povestit, iar noi putem încerca să scriem această poveste!

By David Alin Ionuţ
D’ale voluntarilor...

Cunosc bine drumul către uitare şi înapoi spre recunoaştere.
Să rătăcesc în gol şi să mă îmbăt cu liniştea tămăduitoare.
Să fug de privirea critică a perechilor de ochi.
Şi, deşi cunosc în detalii mirajul cuvintelor dulci, nu am oprit nicicând pe autostrada pustiului.
Am continuat să alerg, de cele mai multe ori de propriul ego, fără să realizez că tot la el m-am 
întors.
Nu am renunţat să cred, chiar dacă bobul de speranţă îmi era străin. Am continuat să sper. Fără a 
pretinde răsplată consistentă. 
Cu toate că lumina din capătul tunelului nu mai reuşeam să o zăresc, pereţii reci ai amintirilor 
luminau a încredere.
A fost atât de uşor să devin prada subconştientului. Undeva într-un colţ de memorie, lenevea un 
zăcământ de raţiune. Nu am vrut să mă despart de el. Era singura uşă către amorţeala existenţei 
mele. Am preferat să îmi închid optimismul cu chei îmbibate în nepăsare. Până când cu o singură 
bătaie mai vioaie, inima mi-a şoptit sunetul trezirii.
Poţi fugi de lume. Te poţi ascunde prin peşteri de imagini visate. E chiar posibil să nu vrei să te 
mai întorci.
Şi totuşi…
În antiteză renaşti. Începi din nou să simţi, întorci cheia în direcţia opusă. Laşi sângele să îţi 
străbată fiecare segment de venă cu un debit ireal. Devii orbit de lumina încrederii şi îmbrăţişezi 
aerul vindecător.
Pot oricând sa mă dau bătută. 
Dar asta nu înseamnă că aşa voi face.
De fiecare dată când te întorci din inconştienţă, fie ceva îţi lipseşte, fie te simţi mai bogat.
Cu toate că fiecare drum are un început şi un sfârşit, indiferent de direcţia în care merg, există 
riscul ca la mijloc să mă pierd.
Iubesc rătăcirea.
Dar nimic nu se compară cu ruperea steagului de la finalul cursei printre obstacolele înfipte pe 
drum.
Pot oricând să nu mă mai întorc, deşi prefer să fiu numită puternică decât laşă. Dar revin iar şi iar.
Şi nu o fac pentru că îmi pasă de ceea ce cred, spun, arată şi fac sufletele de prin preajma mea, ci 
pentru că de fiecare dată când cad şi mă acopar cu răni invizibile, mă ridic cu fiecare bătaie de 
inimă. O voce care nu tace, chiar dacă am închis-o într-un cufăr plin de amintiri. Şi mă bucur că 
mă tot ceartă, căci dacă nu ar face-o, nu m-aş mai întoarce niciodată la simţul raţiunii. Aş hoinări 
neîncetat în colţuri de lume uitate.
Optimismul există. Ştiu că puntea către el e legănată de vânt.
Dar asta nu înseamnă că nu cred în el.

Într-acolo şi înapoi
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