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 "Let's start again" au fost cuvintele cu care a 
început prima zi de activităţi din 2015, aferente stagiului 
EVS din cadrul proiectului Erasmus+, finanţat de Uniunea 
Europeană, "Learn to get Involved, Volunteer in Europe" - 
LIVE. Astăzi tinerii voluntari EVS au desfăşurat activităţi 
nonformale în grădiniţele Orizont şi Lumea Copilăriei. 
Joculeţe non-formale făcute de voluntarii EVS au devenit 
deja o obişnuinţă în grădiniţele râmnicene.
 Nu putem nega valenţele psihologice ale educaţiei 
nonformale: copilul, viitorul adult se adaptează mai uşor 
cerinţelor ulterioare ale societăţii, observându-se schimbări 
la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a 
comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării.
În ultimul timp se constată o tendinţă de apropiere între 
educaţia formală şi cea nonformală: prima tinde să devină 
tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor şi motivaţiilor 
specifice educabililor, în vreme ce a doua se organizează 
din ce în ce mai riguros, foloseşte metode deja probate și 
recunoscute de specialişti, urmăreşte asigurarea unei 
anumite calităţi.
 Activităţile proiectului "Live" îşi propun tocmai 
împletirea metodelor formale cu cele non-formale, dar şi 
utilizarea unor instrumente deja probate în lucrul cu 
preşcolarii şi elevii claselor I-IV. Scopul acestor activităţi 
este oferirea unor alternative de educaţie: joculeţe şi 
activităţi de lucru manual care să contribuie la dezvoltarea 
creativităţii, a abilităţilor de exprimare şi comunicare, la 
dezvoltarea spiritului de echipă, la dobândirea de 
cunoştinţe generale din domenii diverse. Finalitatea 

proiectului nostru se referă şi la voluntarii EVS, 
se urmăreşte ca ei să îşi 

î m b u n ă t ă ţ e a s c ă 

 Ei bine, când ai ocazia să fii implicat în proiecte de voluntariat, 
precum “LIVE-EVS”, ajungi să cunoşti oameni foarte speciali, de care 
reuşeşti să te ataşezi extrem de repede. După ce realizezi asta, îţi doreşti 
să afli cât mai multe despre poporul, obiceiurile, tradiţiile, portul, 
gastronomia şi mentalitatea lor.
Mă bucur foarte mult, că am avut şansa să aflăm toate acestea, datorită, 
unor persoane minunate, precum Umran, Semih, Selim şi desigur ajutaţi 
de bunul nostru prieten Francesco, care deşi vine din Italia, nu s-a dat 
înlături, de la a ne prezenta câte ceva din cultura turcească.
 Şi ce metodă ar fii mai bună să facă asta, dacă nu o seară 
turcească? Prietenii noştrii, s-au organizat dinainte, au început să se 
pregătească cu tot felul de mâncăruri specific turceşti, cu filmuleţe în 
care ne era prezentată ţara, tradiţii şi obiceiuri de la unul dintre cele mai 
importante evenimente din viaţa unui om şi anume nunta, dar şi mici 
surprize, precum dansuri şi cântece tradiţionale.
 Seara a fost una mai mult decât reuşită, am început cu vizionar-
ea unor videoclipuri despre câteva dintre cele mai frumoase oraşe ale 
Turciei, apoi am savurat delicatese culinare turceşti, terminând cu un 
ritual al miresei şi dansuri tradiţionale.
 Cu toţii, am fost cuprinşi de vraja colorată a Turciei, unii dintre 
noi s-au îndrăgostit, în timp ce alţii s-au reîndrăgostit, de această miste-
rios de atrăgătoare ţară. Miresmele, trilurile şi frumuseţile Turciei, ne-au 
ameţit, îmbătându-ne simţurile cu parfumurile lor suave.
 A fost minunat, ne-am distrat, am învăţat câte ceva despre 
Turcia şi ce reprezintă ea, am dansat, am cântat şi ne-am apropiat şi mai 
mult. Din nou, aş vrea să spun că sunt extrem de fericită că fac parte 
dintr-un asemenea proiect, care îţi oferă atât de multe şanse de a 
cunoaşte lumea şi minunăţiile sale.

 Well… I finished three months in Ramnicu Sarat. Actually when I look 
my past I can say that I learn much of things in here. As you know our Project 
about that NON-formal education and our mission is to go school and make an 
activity with children but for me it’s much of things.
 If I talk about activities everything is going on well. Children are very 
curious about our country and about Turkish language so İt made me very moti-
vated during this Project. I have to say education is really good in here students 
is learning two more language at least. There are very talented students espe-
cially Kindergartens. They took me my childhood its amazing experience. 
 I am very glad to be here because I represent to
my country I show my language I show my traditions.
I think everyone have to live this biggest volunteering. 
          Selim Durmaz

 Este cunoscut faptul că socializarea este un 
proces prin care individul deprinde treptat, prin 
interacţiune cu alţi semeni şi prin participarea la viaţa 
socială, normele, valorile, gândirea şi cunoştinţele unei 
culturi (fie cea a ţării în care s-a născut, fie a ţării în care 
trăieşte). Transmiterea normelor, tradiţiilor, valorilor, 
concepţiilor sau modurilor de viaţă de către un grup sau 
de către societate urmăreşte integrarea individului în 
structurile acesteia. Este şi cazul voluntarilor EVS 
participanţi în proiectul "LIVE": Selim, Semih, Umran 
şi Francesco cărora li s-a organizat în data de 18 ianuarie 
2015 o seară romanescă de către voluntarii râmniceni. A 
fost o surpriză frumoasă, o adevărată seară a prieteniei. 
S-a reuşit crearea unei atmosfere relaxante, de voie 
bună, menite să creeze cadrul perfect de socializare şi 
culturalizare.
 Participarea la o petrecere tradiţională 
românească se poate constitui într-o experienţă ce lasă 
amprente adânci în viaţa unui voluntar EVS. Să pleci 
într-o ţară străină, să cunoşti obiceiurile tradiţiile, 
populaţia cu care trebuie să interacţionezi, înseamnă 
primul pas către viaţa reală, plină de necunoscut şi 
peripeţii. În acest caz independenţa iese la iveală, ca o 
formă de manifestare a voinţei, caracterului şi a dorinţei 
de a te evidenţia ca voluntar EVS.
 Crearea unei seri tradiţionale sub forma unui 
spectacol interactiv şi spontan în care muzica şi dansul 
s-au împletit i-a ajutat pe cei cinci voluntari străini să-şi 
însuşească anumite valori (respectul pentru diversitate, 

Happy new year – Ramnicu Sarat, Romania!
 This year, it was not similar another New Year eve, cause I said HI! To New 
Year in a different country, and it was awesome...
 The preparation for New Year start a few days ago in our hotel and every-
thing was ready in the last day of world. At 21.00 the guest start the party and the 
dinner, music, dance... :) 
 We had fun with traditional music and dance also popular music. In dinner 
there was a “sarmale” which is traditional food in Romania. The best part of New Year’s 
Eve for me was the traditional dance of Romania. I really like it and I had fun too much 
with that. 
 When the clock came to 00.00 we celebrate the New Year with fireworks. Each 
person’s said another “La Multi Ani". I though the night is over but it was just starting of 
the night. :) It was very colourful, entertaining and too different new year eve for me. I hope 
New Year will bring chance, health and happiness to everyone.                    Umran Sarac

OK!Salut! OK!Salut! 

Karaoke night
romanian party

pentru tradiţiile româneşti). Într-o atmosferă caldă şi
relaxată presărată de muzică, dans, anecdote a fost
găsită limba universală ce promovează abilităţile
de înţelegere şi creativitatea.
 Dovada faptului că noi trăim într-o Europă a 
diversităţii, dar totuşi gândim independent împreună, 
weekendul următor tinerii râmniceni vor avea parte iar de 
socializare interculturală în "Turkish night party", în acest 
mod ATCE Speranţa Râmniceană doreşte să creeze un spectru 
cât mai larg de activităţi dedicate voluntarilor, prin care să 
vină în ajutorul dezvoltării personale a acestora şi implicării 
lor active în societate.

Cătălina Istudor

Happy new year!
Happy LIVE day!
Happy new year!
Happy LIVE day!
cunoştinţele, să îşi dezvolte abilităţi, să îşi atingă propriile 
obiective, să se dezvolte personal şi profesional.
 Prin interacţiunea susţinută şi continuă dintre 
copii, tineri şi voluntari, prin metodele educaţiei 
non-formale toţi cei implicaţi vor învăţa să lucreze 
împreună în echipă, vor face schimb de informaţii, se vor 
cunoaşte, se vor înţelege unii pe ceilalţi, vor găsi resurse să 
se motiveze unii pe alţii, să creeze împreună o experienţă 
de viaţă unică care îi va face să devină modele de urmat, să 
înţeleagă importanţa implicării în viaţa comunităţii, de a fi 
cetăţeni activi şi responsabili, fiecare tânăr având 
capacitatea de a schimba ceva în comunitatea din care 
provin.

Cojoacă Andreea Cătălina (Andru)

Happy new year!
Happy LIVE day!
Happy new year!
Happy LIVE day!

Turkish Night
in LIVE
Turkish Night
in LIVE

Daniela LupuDaniela Lupu

 Acest proiect, în care sunt implicate 
organizații din șase țări promotoare (România – 
ATCE Speranța Râmniceană, Italia – Eufemia, 
Turcia – E-Genclik, Bulgaria – GLOW, Polonia – 
TMD 2000 și Slovenia – TD Zetale), își propune să 
formeze tineri și lucrători de tineret responsabili, 
punctuali, experiementați, care să iși programeze 
timpul eficient și să contribuie la combaterea 
prejudecăților prin înțelegerea stereotipurilor, totul 
în contextul dezvoltării dialogului intercultural, 
avându-se în vedere atingerea următoarelor 
obiective:
 Obiectiv 1: Dezvoltarea abilităților de time 
management în organizații de tineret pentru 24 de 
participanți la training prin insușirea de metode și 
instrumente de lucru inovative și creative în 
organizarea timpului și a resurselor promotorilor pe 
parcursul activităților de training.
 Obiectiv 2: Facilitarea dezvoltării de abilități 
practice de time management în organizarea de 
evenimente, lucrul în echipe multiculturale, pentru 
cei 36 de participanți la schimbul de la Râmnicu 
Sărat, cu aplicarea metodelor și instumentelor 
experimentate în cadrul cursului și utilizate în 
organizațiile promotoare, sub forma de 
spectacole/activități stradale de promovare a 
cetățeniei active și coeziunii sociale.

 Obiectiv 3: Dezvoltarea competențelor 
privind gestionarea situațiilor conflictuale, legate de 
necunoașterea sau neînțelegerea particularităților și 
stereotipurilor care fac referire la percepția diferită a 
timpului în diverse culturi, pentru grupurile tinta, 
lucratori și tineri proveniți din șase organizații 
europene de tineret, pe parcursul activităților.
 Obiectiv 4: Crearea unui cadru stimulativ 
dialogului intercultural pentru cele două grupuri 
țintă, reprezentanți ai celor 6 organizații europene de 
tineret pe parcursul celor două activități cadru 
(training și schimb) prin utilizarea IT și instrumente 
web precum: blog, facebook, tweeter.
 Obiectiv 5: Îmbunătățirea capacității de 
management organizațional și a calității programelor 
educaționale dedicate tinerilor pentru cele șase 
ONG-uri partenere, prin transferabilitatea 
rezultatelor în organizații.
 Obiectiv 6: Creșterea vizibilității educatiei 
non-formale pentru 350 de cetățeni în comunitatea 
gazdă și pentru 500 de cetățeni europeni în cele ale 
partenerilor prin promovarea implicării civice prin 
metode de animație stradaă și instrumente 
non-formale timp de nouă zile în cadul schimbului 
de tineri și activitățile de follow-up asumate de 
participanții la schimb întorși în comunitățile de 
trimitere. 
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 Hey, i'm back. i hope you have a little bit of time to read this little 
article, so, take a seat and enjoy your read..:)...and sorry for my english. 
 Almost one month and half is gone here in Romania, in this amazing 
EVS, after my firsts two week  where i did  lot of meetings a lot of things 
happened. Firstly i participated at on arrival trainign course in Predeal, one 
beautiful and amazing place; the training it was really good, with the best 
trainer that i never met before and with a lot of activities to do, even if it was 
a little bit hard and stressfull,(everyday we worked for 8/9 hours). when i 
came back in ramnicu, everything it was ready for christmas and everyone 
was waiting it. it was my second christmas far way from my home and my 
relatives, but i will have a good memories about it, it was so beautiful spend 
time here, with my new friends and their families;the day before christmas 
i've been in a village to assist at one romanian tradition with one of my best 
friends and his relatives. The christmas day it was been a little bit strange, at 
the beginning it was seemed a regular day, because i was with the turkish 
guys and for them it was a normal day, but fortunately  in the afternoon 
someone watched over me and one friend after i said that i was alone and a 
bit sad about the situation that i've been, she invited me and the others to 
spend time together in hers house, and i think i will never stop to say thank 
you to her and hers friend because they made me really happy in one special 
day like that.
 I spent also my new year party  in ramnicu with a lot of friends and 
especially with Volodea "the boss"; it was a good event with all volonteers 
from the city and some friends, we danced until morning (like a romanian 
way), and than i slept for whole day. anyway the 5 of january we started our 
real volunteer service, i mean we started to go to school and kindergarten to 
do activities games and etc, like non formal education.
 Every day we are helped by local volunteers , aged from 17 to 20 
years , which help us to communicate in schools , especially in kindergartens 
where children are really small and they cannot easily communicate, but 
with volunteers's help and  our " body language " we can do everything, 
especially because the body language is a particular language which the 
children  can understand and interpret in the most correct and right that there 
is .. :) .
 My volunteer service has just begun , and for me it's something 
fantastic that cannot be defined with one word; from regular games that we 
can do with younger children as lego , puzzles etc . etc . to things that I prefer 
a little more , like going in elementary schools and through games and 
activities with the help of our " guardian angels " (Local V.) we try to 
implement non-formal education of our mother language and English ; we 
trying to implement as we aren't teachers and we don't have abilities and 
skills necessary to teach children , but we are volunteers , we are young , and 
we love what we are doing here , and especially in all that we do we put all 
the ' love imaginable .
 Well what to say , has just begun the 3th week and everything is 
going great, I'm really " in love" with what I'm doing here , I think it is an 
experience that will mark my life positively, and that will make me really 
better ; 6 months for some guys are so many , for others ( like me ) are few, 
but six months lived with the right approach , with the desire to live with the 
desire to learn more and more and to make happy those around us, only to 
have a smile in return , I think they are more than enough to keep them 
etched in our minds for a lifetime.
 Today I would like to end with this sentence , STAY HUNGRY , 
STAY FOOLISH ( S.Jobs ) because life should be lived everyday with this 
thinking in our mind......
 Buonanotte guys… Noapte Buna..:)                                                                             

LI
V

E
Be On Tim

e

If you’ll never try,
you’ll never know

Francesco L.G.
EVS volunteer in Ramnicu Sarat
Francesco L.G.
EVS volunteer in Ramnicu Sarat

Learn to get Involved,
Volunteer in Europe

Comunicat de presã de lansare a proiectului

Be On Time
Project About Time Understanding and e�ciency in youth work 

2014-3-RO01-KA105-013301

 Acest proiect, în care sunt implicate 
organizații din șase țări promotoare (România – 
ATCE Speranța Râmniceană, Italia – Eufemia, 
Turcia – E-Genclik, Bulgaria – GLOW, Polonia – 
TMD 2000 și Slovenia – TD Zetale), își propune să 
formeze tineri și lucrători de tineret responsabili, 
punctuali, experiementați, care să iși programeze 
timpul eficient și să contribuie la combaterea 
prejudecăților prin înțelegerea stereotipurilor, totul 
în contextul dezvoltării dialogului intercultural, 
avându-se în vedere atingerea următoarelor 
obiective:
 Obiectiv 1: Dezvoltarea abilităților de time 
management în organizații de tineret pentru 24 de 
participanți la training prin insușirea de metode și 
instrumente de lucru inovative și creative în 
organizarea timpului și a resurselor promotorilor pe 
parcursul activităților de training.
 Obiectiv 2: Facilitarea dezvoltării de abilități 
practice de time management în organizarea de 
evenimente, lucrul în echipe multiculturale, pentru 
cei 36 de participanți la schimbul de la Râmnicu 
Sărat, cu aplicarea metodelor și instumentelor 
experimentate în cadrul cursului și utilizate în 
organizațiile promotoare, sub forma de 
spectacole/activități stradale de promovare a 
cetățeniei active și coeziunii sociale.

 Obiectiv 3: Dezvoltarea competențelor 
privind gestionarea situațiilor conflictuale, legate de 
necunoașterea sau neînțelegerea particularităților și 
stereotipurilor care fac referire la percepția diferită a 
timpului în diverse culturi, pentru grupurile tinta, 
lucratori și tineri proveniți din șase organizații 
europene de tineret, pe parcursul activităților.
 Obiectiv 4: Crearea unui cadru stimulativ 
dialogului intercultural pentru cele două grupuri 
țintă, reprezentanți ai celor 6 organizații europene de 
tineret pe parcursul celor două activități cadru 
(training și schimb) prin utilizarea IT și instrumente 
web precum: blog, facebook, tweeter.
 Obiectiv 5: Îmbunătățirea capacității de 
management organizațional și a calității programelor 
educaționale dedicate tinerilor pentru cele șase 
ONG-uri partenere, prin transferabilitatea 
rezultatelor în organizații.
 Obiectiv 6: Creșterea vizibilității educatiei 
non-formale pentru 350 de cetățeni în comunitatea 
gazdă și pentru 500 de cetățeni europeni în cele ale 
partenerilor prin promovarea implicării civice prin 
metode de animație stradaă și instrumente 
non-formale timp de nouă zile în cadul schimbului 
de tineri și activitățile de follow-up asumate de 
participanții la schimb întorși în comunitățile de 
trimitere. 
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 Joi, 15 Ianuarie 2015, orele 
10:00, a avut loc la Centrul de Tineret 
FORTES, lansarea proiectului Be On 
Time – Project About Time 
Understanding and efficiency în youth 
work, număr de referinţă: 
2014-3-RO01-KA105-013301, finanțat 
cu suma de 38,068.00 euro, prin 
programul Uniunii Europene – 
Erasmus+, acțiunea cheie 1. Proiectul, 
iniţiat şi coordonat de către Asociaţia de 
Tineret, Cultură şi Educaţie "Speranţa 
Râmniceană", va fi implementat în 
perioada 15 Ianuarie 2015 – 15 Ianuarie 
2016.
 În deschiderea conferinţei a luat 
cuvântul domnul Volodea Mateevici, 
preşedintele ATCE – SR, care a făcut o 
scurtă prezentare a Programului 
Erasmus+, dar şi a proiectului, iar 
managerul de proiect Neculae Marius a 
făcut o scurtă prezentare a ceea ce 
înseamnă managementul timpului şi 
dezvoltarea cetăţeniei active – cele două 
tematici principale abordate în proiect – 
şi cum pot fi utilizate metodele educaţiei 
non-formale în aceste activităţi.
 Acest proiect, în care sunt 
implicate organizaţii din şase ţări 
promotoare (România – ATCE Speranța 
Râmniceană, Italia – Eufemia, Turcia – 
E-Genclik, Bulgaria – GLOW, Polonia – 
TMD 2000 și Slovenia – TD Zetale), îşi 
propune să formeze tineri şi lucrători de 
tineret responsabili, punctuali, 
experimentaţi, care să îşi programeze 
timpul eficient şi să contribuie la 
combaterea prejudecăţilor prin 
înţelegerea stereotipurilor, totul în 
contextul dezvoltării dialogului 
intercultural. Dezvoltarea abilităţilor de 
time management în organizaţii de 
tineret atât în cadrul trainingului, cât şi al 
schimbului de tineri, ca tipuri de 
activităţi/metode provenite din sfera 
nonformalului, se vor face folosind 
următoarele: jocuri de cunoaștere și de 
rol, energizere, icebreak, prezentări, 
seminarii, târg ONG, workshopuri, 
teambuildinguri, debate, fishbool, speed 
dating, brainstorming, debrifing, mese 

 Este cunoscut faptul că socializarea este un 
proces prin care individul deprinde treptat, prin 
interacţiune cu alţi semeni şi prin participarea la viaţa 
socială, normele, valorile, gândirea şi cunoştinţele unei 
culturi (fie cea a ţării în care s-a născut, fie a ţării în care 
trăieşte). Transmiterea normelor, tradiţiilor, valorilor, 
concepţiilor sau modurilor de viaţă de către un grup sau 
de către societate urmăreşte integrarea individului în 
structurile acesteia. Este şi cazul voluntarilor EVS 
participanţi în proiectul "LIVE": Selim, Semih, Umran 
şi Francesco cărora li s-a organizat în data de 18 ianuarie 
2015 o seară romanescă de către voluntarii râmniceni. A 
fost o surpriză frumoasă, o adevărată seară a prieteniei. 
S-a reuşit crearea unei atmosfere relaxante, de voie 
bună, menite să creeze cadrul perfect de socializare şi 
culturalizare.
 Participarea la o petrecere tradiţională 
românească se poate constitui într-o experienţă ce lasă 
amprente adânci în viaţa unui voluntar EVS. Să pleci 
într-o ţară străină, să cunoşti obiceiurile tradiţiile, 
populaţia cu care trebuie să interacţionezi, înseamnă 
primul pas către viaţa reală, plină de necunoscut şi 
peripeţii. În acest caz independenţa iese la iveală, ca o 
formă de manifestare a voinţei, caracterului şi a dorinţei 
de a te evidenţia ca voluntar EVS.
 Crearea unei seri tradiţionale sub forma unui 
spectacol interactiv şi spontan în care muzica şi dansul 
s-au împletit i-a ajutat pe cei cinci voluntari străini să-şi 
însuşească anumite valori (respectul pentru diversitate, 

pentru tradiţiile româneşti). Într-o atmosferă caldă şi
relaxată presărată de muzică, dans, anecdote a fost
găsită limba universală ce promovează abilităţile
de înţelegere şi creativitatea.
 Dovada faptului că noi trăim într-o Europă a 
diversităţii, dar totuşi gândim independent împreună, 
weekendul următor tinerii râmniceni vor avea parte iar de 
socializare interculturală în "Turkish night party", în acest 
mod ATCE Speranţa Râmniceană doreşte să creeze un spectru 
cât mai larg de activităţi dedicate voluntarilor, prin care să 
vină în ajutorul dezvoltării personale a acestora şi implicării 
lor active în societate.

Cătălina Istudor

 Acest proiect, în care sunt implicate 
organizații din șase țări promotoare (România – 
ATCE Speranța Râmniceană, Italia – Eufemia, 
Turcia – E-Genclik, Bulgaria – GLOW, Polonia – 
TMD 2000 și Slovenia – TD Zetale), își propune să 
formeze tineri și lucrători de tineret responsabili, 
punctuali, experiementați, care să iși programeze 
timpul eficient și să contribuie la combaterea 
prejudecăților prin înțelegerea stereotipurilor, totul 
în contextul dezvoltării dialogului intercultural, 
avându-se în vedere atingerea următoarelor 
obiective:
 Obiectiv 1: Dezvoltarea abilităților de time 
management în organizații de tineret pentru 24 de 
participanți la training prin insușirea de metode și 
instrumente de lucru inovative și creative în 
organizarea timpului și a resurselor promotorilor pe 
parcursul activităților de training.
 Obiectiv 2: Facilitarea dezvoltării de abilități 
practice de time management în organizarea de 
evenimente, lucrul în echipe multiculturale, pentru 
cei 36 de participanți la schimbul de la Râmnicu 
Sărat, cu aplicarea metodelor și instumentelor 
experimentate în cadrul cursului și utilizate în 
organizațiile promotoare, sub forma de 
spectacole/activități stradale de promovare a 
cetățeniei active și coeziunii sociale.

 Obiectiv 3: Dezvoltarea competențelor 
privind gestionarea situațiilor conflictuale, legate de 
necunoașterea sau neînțelegerea particularităților și 
stereotipurilor care fac referire la percepția diferită a 
timpului în diverse culturi, pentru grupurile tinta, 
lucratori și tineri proveniți din șase organizații 
europene de tineret, pe parcursul activităților.
 Obiectiv 4: Crearea unui cadru stimulativ 
dialogului intercultural pentru cele două grupuri 
țintă, reprezentanți ai celor 6 organizații europene de 
tineret pe parcursul celor două activități cadru 
(training și schimb) prin utilizarea IT și instrumente 
web precum: blog, facebook, tweeter.
 Obiectiv 5: Îmbunătățirea capacității de 
management organizațional și a calității programelor 
educaționale dedicate tinerilor pentru cele șase 
ONG-uri partenere, prin transferabilitatea 
rezultatelor în organizații.
 Obiectiv 6: Creșterea vizibilității educatiei 
non-formale pentru 350 de cetățeni în comunitatea 
gazdă și pentru 500 de cetățeni europeni în cele ale 
partenerilor prin promovarea implicării civice prin 
metode de animație stradaă și instrumente 
non-formale timp de nouă zile în cadul schimbului 
de tineri și activitățile de follow-up asumate de 
participanții la schimb întorși în comunitățile de 
trimitere. 

 Activitățile proiectului, bazate pe utilizarea metodelor și 
instrumentelor de educație nonformală, se vor realiza în trei pași 
și anume:
 - mobilitatea lucratorilor de tineret: furnizarea 
instrumentarului adecvat prin efectuarea unui training cours de 
time management pentru 24 de lucrători de tineret (19 – 29 Aprilie 
2015); 
 - activități locale de tineret: pilotarea experienței în 
organizații prin implementarea unui set de activități implementate 
cu metode și instrumente de educație nonformală, organizate și 
planificate cu instrumente de time management; 
 - mobilitatea tinerilor:  transferabilitatea rezultatelor 
într-un schimb de tineri, către 30 de tineri de 14 – 17 ani, însoțiți 
de câte un lider din fiecare organizație, lider ce a fost participant 
în cadrul cursului de formare (7 – 17 August 2015). Anterior 
schimbului de tineri va avea loc Vizita de Planificare în Avans 
(VPA), în perioada 16 – 19 iulie 2015.
 Atât în cadrul trainingului, cât și al schimbului de tineri, ca 
tipuri de activități/metode provenite din sfera nonformalului, vom 
folosi următoarele: jocuri de cunoaștere și de rol, energizere, 
icebreak, prezentări, seminarii, târg ONG, workshopuri, 
teambuildinguri, debate, fishbool, speed dating, brainstorming, 
debrifing, mese rotunde, lucrul cu instrumente și metode de 
eficientizare (diagrama gantt, fisa postului, program de activiate, 
setare de obiective SMART, Google Calendar, google notice etc), 
video tools, spații de reflectare și evaluare (group reflection, 
youthpass reflecton, key competences), seri interculturale, 
evaluare nonformală, feedback form etc. 

 Promotorii ce vor implementa proiectul Be On Time:

 Organizația coordonatoare: Asociația de Tineret, 
Cultură și Educație Speranța Râmniceană – România.
 Organizațiile partenere: 
 
 Girl Leading Our World Association (GLOW) – 
Bulgaria;
 E-genclik Association – Turcia; 
 Asociazione Culturale Eufemia – Italia, 
 TDM2000 Polska – Polonia; 
 Turisticno Drustovo Zetale (TDM Zetale) – Slovenia.

 Pentru mai multe informații ne puteți contacta prin e-mail 
sau telefon, aici: 
 - ATCE Speranța Râmniceană: office@atcesr.ro, tel./fax 
0238563169   
 - Mateevici Volodea, președinte:  
volodeamateevici@gmail.com, tel. 0763246068 
 - Marius Neculae, manager de proiect:  
nmatao@yahoo.com, tel. 0761539848 
 - Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare: 
giorgiana.grozea@yahoo.com.

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

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

ERASMUS+
Changing lives. Opening minds.

CONFERINŢA DE PRESĂ DE LANSAREA PROIECTULUI

rotunde, video tools, spații de 
reflectare și evaluare (group 
reflection, youthpass reflecton, 
key competences), seri 
interculturale, evaluare 
nonformală.
 La acest eveniment au 
participat numeroşi invitaţi, 
reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, consilieri locali, 
profesori, elevi, grupul ţintă al 
proiectului şi reprezentanţi ai 
TV SAT -ului, televiziunea 
locală ce sprijină voluntariatul. 
Autorităţile şi profesorii şi-au 
arătat sprijinul încă o dată 
pentru proiectele de tineret.
 Viceprimarul 
Municipiului Râmnicu Sărat, 
domnul Sorin Cîrjan a precizat 
faptul că în 2014 FORTES, cu 
activitatea sa integrată, s-a 
numărat prinţe cele 16 
organizaţii premiate la nivel 
naţional de către ANPCDEFP 
la Gala poveşti în mişcare, iar 
datorită muncii voluntarilor 
oraşul nostru are mai multe 
şanse să devină un oraş 
european şi la nivel de 
mentalităţi.
 Directorul Liceului 
Teoretic Ştefan cel Mare, 
Vasile Neculăiasa, un voluntar 
râmnicean cu acte în regulă, a 
explicat ce înseamnă 
activităţile non-formale "ne 
învaţă cum să ne comportăm, 
cum să fim oameni ai acestor 
zile".
 Acţiuni de vizibilitate 
constând în transmiterea 
comunicatului de presă de 
lansarea proiectului au fost 
realizate de toţi promotorii, 

prin postarea pe site-urile/ 
blog-urile fiecăruia, la 
următoarele adrese:
 Eufemia – Italia: 
http://www.eufemia.eu/news/2
015/01/be-on-time-ramnicu-sa
rat-romania;
 GLOW–Bulgaria:
http://bgglow.com/index.php/e
n/9-news/26-be-on-time-proje
ct-about-time-understanding-a
nd-efficiency-in-youth-work-b
e-on-time;
 E-genclik – Turcia: 
http://e-genclik.org.tr/romanya
dan-proje-duyurusu/ 
 TD Zetale – Slovenia: 
http://ednevnik.si/entry.php?w
=TDzetale&e_id=189386
 TMD 2000 – Polonia: 
http://tdm2000.pl/news/annou
ncements/partner-ngo-atce-ra
mnicu-sarat 

 Conferinţa de presă de 
la Râmnicu Sărat poate fi 
vizionată pe site-ul 
partenerului media TV SAT, la 
adresa:  
https://www.facebook.com/vid
eo.php?v=593872870744991
&set=vb.535291756603103&t
ype=2&theater

Giorgiana Grozea

 Articol realizat în 
cadrul proiectului Be on Time, 
finanţat de Uniunea 
Europeană prin programul 
Erasmus+, acţiunea KA 1 – 
mobilităţi ale lucrătorilor de 
tineret şi mobilităţi ale 
tinerilor.
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 Acest proiect, în care sunt implicate 
organizații din șase țări promotoare (România – 
ATCE Speranța Râmniceană, Italia – Eufemia, 
Turcia – E-Genclik, Bulgaria – GLOW, Polonia – 
TMD 2000 și Slovenia – TD Zetale), își propune să 
formeze tineri și lucrători de tineret responsabili, 
punctuali, experiementați, care să iși programeze 
timpul eficient și să contribuie la combaterea 
prejudecăților prin înțelegerea stereotipurilor, totul 
în contextul dezvoltării dialogului intercultural, 
avându-se în vedere atingerea următoarelor 
obiective:
 Obiectiv 1: Dezvoltarea abilităților de time 
management în organizații de tineret pentru 24 de 
participanți la training prin insușirea de metode și 
instrumente de lucru inovative și creative în 
organizarea timpului și a resurselor promotorilor pe 
parcursul activităților de training.
 Obiectiv 2: Facilitarea dezvoltării de abilități 
practice de time management în organizarea de 
evenimente, lucrul în echipe multiculturale, pentru 
cei 36 de participanți la schimbul de la Râmnicu 
Sărat, cu aplicarea metodelor și instumentelor 
experimentate în cadrul cursului și utilizate în 
organizațiile promotoare, sub forma de 
spectacole/activități stradale de promovare a 
cetățeniei active și coeziunii sociale.

 Obiectiv 3: Dezvoltarea competențelor 
privind gestionarea situațiilor conflictuale, legate de 
necunoașterea sau neînțelegerea particularităților și 
stereotipurilor care fac referire la percepția diferită a 
timpului în diverse culturi, pentru grupurile tinta, 
lucratori și tineri proveniți din șase organizații 
europene de tineret, pe parcursul activităților.
 Obiectiv 4: Crearea unui cadru stimulativ 
dialogului intercultural pentru cele două grupuri 
țintă, reprezentanți ai celor 6 organizații europene de 
tineret pe parcursul celor două activități cadru 
(training și schimb) prin utilizarea IT și instrumente 
web precum: blog, facebook, tweeter.
 Obiectiv 5: Îmbunătățirea capacității de 
management organizațional și a calității programelor 
educaționale dedicate tinerilor pentru cele șase 
ONG-uri partenere, prin transferabilitatea 
rezultatelor în organizații.
 Obiectiv 6: Creșterea vizibilității educatiei 
non-formale pentru 350 de cetățeni în comunitatea 
gazdă și pentru 500 de cetățeni europeni în cele ale 
partenerilor prin promovarea implicării civice prin 
metode de animație stradaă și instrumente 
non-formale timp de nouă zile în cadul schimbului 
de tineri și activitățile de follow-up asumate de 
participanții la schimb întorși în comunitățile de 
trimitere. 

Un an 2014
plin de realizări pentru

 Pentru întreg voluntariatul românesc anul 2014 a însemnat un nou orizont 
de dezvoltare personală și socio-profesională, de învățare și transferabilitate a 
procesului de învățare, de consolidare a societății civile românești. În context 
european dar și național au avut loc o serie de schimbări majore, menite să 
contribuie la dezvoltarea societății civile, menite să contribuie la dezvoltarea 
personală și socio-profesională a tinerei generații, iar Râmnicu Sărat nu avea cum 
să lipsească din acest peisaj. Mai jos ne vom referi punctual la aceste subiecte, atât 
din punct de vedere al contextului european și național, cât și din punct de vedere 
al contextului și a implicării tinerilor voluntari râmniceni, a organizațiilor de 
tineret, a administrației publice locale, la viața societății civile românești.
 În ceea ce privește activitatea la nivel european, începând cu anul 2014, 
s-au lansat toate programele noi, de referință pentru dezvoltarea Uniunii Europene 
în perioada 2014-2020, în concordanță cu Strategia Europa 2020: POS DRU, POS 
CCE, POR, Europa pentru Cetățeni, Fondul ONG, Orizont 2020, Erasmus+ etc. 
Lansarea programului Erasmus plus a avut loc la București în data de 11 martie 
2014 în prezența comisarului european pentru educație, multilingvism și tineret 
Androulla Vasilliou. La eveniment au fost prezenți din partea organizațiilor 
râmnicene de tineret, Volodea Mateevici, Florin Ceparu și Giorgiana Grozea. 
Startul depunerii primelor proiecte de tineret Erasmus+ a avut loc la puțin timp 
după acest eveniment, în data de 24 martie 2014, iar organizațiile râmnicene de 
tineret au spus și de această dată PREZENT în grila finanțărilor, cu primele două 
proiecte de tineret: LIVE - Learn to get Involved, Volunteer in Europe (ATCE 
Speranța Râmniceană) și BEST – Build Europe through Sports (AT ONIX). Au 
urmat alte două termene și alte 4 proiecte finanțate pentru tinerii râmniceni: Choose 
SMART, Choose ART (FORTES), Edu Performnig 2 – the new gate for inclusion 
(AT ONIX), Be on Time – project about time Understanding and efficiency in 
youth work (ATCE Speranța Râmniceană) și RISE - Research and Inclusion for 
Sustainable Employability (FORTES). Mai mult decât atât organizațiile râmnicene 
de tineret au depus 3 proiecte POS DRU pentru oferirea de sprijin tinerilor în 
formare și reconversie profesională, în inițierea și dezvoltarea de structuri ale 
cooperativelor sociale, proiecte ce se află în evaluare. O altă latură a implicării 
europene a constituit-o participarea activă a tinerilor râmniceni în proiecte Erasmus 
+ ca și parteneri în diferite țări europene. În acest sens peste 100 de tineri și 
lucrători de tineret, reprezentanți ai organizațiilor râmnicene de tineret ATCE – SR 
și AT ONIX au promovat cultura României și imaginea Municipiului Râmnicu 
Sărat în Turcia, Grecia, Cipru, Bulgaria, Anglia, Polonia, Letonia, Lituania etc. 
 În ceea ce privește activitatea la nivel național, anul 2014 a adus în planul 
dezvoltării societății civile în general și a voluntariatului în particular o nouă 
legislație începând cu 26 iulie 2014 și anume:” Legea nr. 78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România”. Așadar, prin credința și munca 
unui nucleu de oameni devotați mișcării de voluntariat, având ca umbrelă VOLUM 
- Federația Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România, 
acest demers a fost posibil și a intrat în atenția Parlamentului care a încurajat și 
sprijinit înnoirea legislației sectorului nonguvernamental. Organizațiile râmnicene 
de tineret au fost vizibile și pe acest sector al societății civile participând activ la 
Săptămâna Națională a Voluntariatului cu inițiative de conștientizare a cetățenilor 
cu privire la: educația ecologică și protecția mediului (FORTES), prevenirea și 
combaterea aspectelor de delincvență juvenilă și de consum de substanțe interzise 
(ATCE Speranța Râmniceană în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean 
Buzău), promovarea educației nonformale în școli (ATCE – SR) și promovarea 
sportului de masă în rândul copiilor și tinerilor (AT ONIX). O altă latură importantă 
a activități organizațiilor râmnicene de tineret a fost colaborarea cu VOLUM, 
reprezentanți ai FORTES participând la diferite evenimente și traininguri 
organizate de aceștia precum: adunarea generală a VOLUM, training de pilotare a 
certificatelor naționale de voluntariat (folosite și în proiectele Erasmus+), training 
de managementul voluntarilor, training de identificare de oportunități de finanțare, 
training de scriere de proiecte. Ca în fiecare an și în 2014 organizațiile râmnicene 
de tineret au spus pre (ZEN) t în cadrul Zilei Educației Nonformale, organizând un 

seminar de diseminare a proiectelor TiA și Erasmus+, alături de voluntari în 
Colegiul Național Alexandru Vlahuță. Finalul de an a reprezentat pentru tinerii 
râmniceni participarea la Ziua Internațională a Voluntariatului în cadrul unui 
seminar organizat în parteneriat cu administrația publică locală în care s-a analizat 
evoluția voluntariatului râmnicean în ultimii ani și s-au fixat bazele strategiei 
comune de colaborarea pentru anul 2015. Tot cu ocazia ZIV a avut loc la Centrul de 
Tineret FORTES o întâlnire de lucru între voluntari și direcțiunea CN Al. Vlahuță 
în care s-a evaluat activitatea comună de voluntariat aferentă anului 2014 și s-au 
propus și validat procedurile comune de colaborare în cadrul parteneriatului dintre 
colegiu și organizații. 
 În ceea ce privește activitatea la nivel județean organizațiile râmnicene de 
tineret au spus prezent prin colaborarea cu instituțiile (Prefectura Buzău, 
Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău, Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Buzău) și prin cele 3 finanțări obținute de la Consiliul Județean 
Buzău (Campionatele sportive de masă, Cursul Investește în tine (ri) și Festivalul 
Dramaturgiei Buzoiene ediția a VII-a 2014. Colaborarea cu instituțiile buzoiene s-a 
concretizat în întâlniri de lucru privind implementarea strategiei de incluziune a 
rromilor (Prefectura Buzău), campanii de prevenire a violenței, delincvenței 
juvenile, tâlhăriilor, înșelătoriilor și de combatere a consumului de droguri (IPJ și 
CPECA Buzău), toate acțiunile fiind organizate în școlile și liceele râmnicene. 
Festivalul de teatru este deja un cunoscut brand cultural județean ce este susținut la 
Râmnicu Sărat, singurul de acest gen, implicând an de an peste 20 de trupe de teatru 
ale liceelor din județul Buzău în întreceri teatrale în cadrul secțiunilor trupe, 
monolog, teatru forum și dramaturgie scrisă. Ca în fiecare an Rm. Sărat a 
demonstrat că teatrul și activitățile de tineret, promovarea culturală a văii 
Râmnicului, sunt activități tratate cu multă responsabilitate, fapt ce s-a concretizat 
în numeroase premii inclusiv în 2014 când elevii Colegiului Național Alexandru 
Vlahuță (prin intermediul Clubului de Teatru Independent ”Mofturi”) s-au clasat pe 
locul I la toate secțiunile: trupe, monolog și teatru forum, câştigând și premiile 
individuale: cel mai bun actor Mihai Păun, cea mai bună actriță Ruxandra Popa, cea 
mai bună regie Valentina Stoica. 
 În ceea ce privește activitatea la nivel local s-a observat o intensificare a 
implicării societății civile în voluntariat și sectorul de tineret, acestea fiind în 
vizorul autorităților publice locale și a instituțiilor de învățământ, fapt ce a dus la 
stabilirea unui parteneriat educațional prin care Râmnicu Sărat a crescut în 
statisticile naționale și europene de tineret. Acest lucru a adus tinerilor râmniceni 
recunoaștere din partea Centrului Național de Voluntariat PROVOBIS în cadrul 
Săptămânii Naționale a Voluntariatului și a ANPCDEFP, programul Erasmus+ 
(evaluare integrată Tineret în Acțiune 2007 – 2014), în cadrul Galei Naționale” 
Povești în Mișcare”, FORTES fiind printre cele 16 instituții și organizații premiate 
cu” Diplomă de IMPACT la nivel instituțional”. Parteneriatul activ dintre 
administrația publică locală, instituțiile râmnicene de învățământ și organizațiile 
râmnicene de tineret a adus în 2014 în prim planul comunității locale o serie de 
inițiative locale dintre care enumerăm: Cupa națională la dans sportiv – Rm. Sărat 
2014 (AC ONIX 2010), Concursul național de matematică Speranțe Râmnicene 
(ATCE Speranța Râmniceană), Eart Hour (AT ONIX), crearea unui comitet de 
inițiativă locală (AT ONIX), Campionatele sportive de masă ale tinerilor râmniceni 
(AT ONIX), Concursul de matematică ONIX Math (AT ONIX), Moș Crăciun 
pentru copiii defavorizați (FORTES), Marșul voluntarilor de 1 Decembrie 
(FORTES) etc. 
 Concluzionând, activitatea organizațiilor râmnicene de tineret a crescut 
semnificativ la toate nivelele de raportare, prin implicarea tinerilor în activități de 
voluntariat ce au condus atât la dezvoltarea personală și socio-profesională, cât și 
la cunoaștere și înțelegere interculturală, la coeziune socială europeană, la 
conștientizarea cetățeniei active și promovarea imaginii municipiului Râmnicu 
Sărat în afara spațiului național, într-un context multicultural european.

Volodea Mateevici,
președinte FORTES

voluntarii organizațiilor
râmnicene de tineret
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SM ART
Choose

 Ultimul proiect TiA desfăşurat de F ORT ES, 
"Vlachs in Europe", finanţat de Comisia Europeană, se apropie de 
final. Acest,,,��a a venit ca o continuarea a tematicii moştenirii 
culturale a popoarelor şi etniilor înrudite cu poporul român şi a 
luat naştere din nevoia de cunoaştere, promovare şi conservare a 
culturilor minoritare din Europa Centrală şi Balcani.
 Diseminarea rezultatelor activităţilor s-a realizat după 
aceeaşi agendă în toate ţările participante, fapt ce a dat 
cursivitate proiectului. S-au folosit metode tradiţionale (pliante, 
afişe, insigne, cărţi poştale, afişarea pe o perioadă lungă a 
bannerului cu numele proiectului, emisiuni radio şi T V), dar şi 
metode speciale ce au adus plusvaloare Programului TiA, dar şi 
pentr;: promovarea noului Program Erasmus+.
În cadrul diseminării speciale s-au desfăşurat diverse activităţi 
printre care şi realizarea unui concurs de eseuri şi reportaje cu 
tematica "culturi aflate în situaţie de dispariţie - cultura vlahă". 
Acest〱>, concurs s-a adresat elevilor de liceu, iar câştigătorul 
desemnat la finalizarea proiectului, va primi drept premiu un bilet 
dus-întors asigurat în cel mai recent proiect European al 
organizaţiei noast,,,��re, şi anume "The Sun of Youth Enlightening 
the Hist,,,��o�>, ", ce va avea loc în Turcia între 13 - 22 Februarie 
2015. 
 A fost〱>, realizată şi o bibliotecă vie în cadrul căreia 
tinerii participanţi în proiect au transmis în comunităţile de 
provenienţă experienţele trăite şi competenţele dezvoltate. Tot ca 
măsură de diseminare specială a fost〱>, organizat un seminar judeţean 
de prezentare a rezultatelor proiectului şi de promovare a 
valorilor noului program Erasmus+. Tot în cadrul etapei de 
diseminare şi follow-up, mai precis pe data de 10 septembrie 2014 cu 
prilejul Zilei Internaţionale a Vlahilor, omuleţii ce au făcut 
parte din echipa proiectului, împreună cu noi tineri voluntari, au 
organizat un eveniment cultural şi artistic la Centrul de Tineret 
F.O.R.T.E.S., o mică festivitate în cadrul căreia s-au diseminat 
rezultatele proiectului. De asemenea, tinerii au prezentat cântece 
şi dansuri specifice vlahilor.
 Proiectul "Vlachs in Europe" a deschis apetitul cultural 
al participanţilor şi i-a îndemnat să împărtăşească şi altora ceea 
ce au învăţat. Acest〱>, proiect est,,,��e dovada faptului că interesul 
pentr;: ist,,,��orie, cultură şi artă est,,,��e debordant în rândul tinerilor 
noştri!

Iacob Dayana,
participant

 Articol realizat în cadrul proiectului Vlachs in Europe, 
implementat cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene. 
Comunicarea reflectă punctul de vedere al autorului, Comisia 
Europeană nu est,,,��e responsabilă pentr;: informaţia livrată.

 Proiectul "Choose Smart, Choose Art", finanţat 
de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, a 
avut perioada de activităţi între 25 octombrie - 2 
noiembrie 2014 la Ramnicu-Sarat şi a prezentat un 
program de activităţi complex având în prim plan 
necesitatea tinerilor de a dobândi competenţe ce vor fi 
de un real ajutor în ceea ce priveşte dezvoltarea 
personală şi socio-profesională viitoare.
 Diseminarea proiectului se desfăşoară pe 
parcursul perioadei noiembrie 2014- octombrie 2015 
incluzând activităţi standard de multiplicare, 
diseminare şi follow-up. După închiderea activităţilor 
proiectului printr-o conferinţa şi un comunicat de presă, 
grupul de pe facebook, pagina de web şi celelalte 
platforme online şi-au continuat activităţile cu scopul 
promovării rezultatelor proiectului, tinerii dezvoltând 
în acest fel abilităţi sociale şi de comunicare. De 
asemenea, au avut loc şi campanii stradale lunare de 
diseminare, dar şi participări la emisiuni TV. 
Multiplicarea şi diseminarea se realizează prin 
conştientizarea responsabilităţii tinerilor de a lupta 
permanent împotriva drogurilor, de a se implica activ în 
viaţa socială şi în activităţi de voluntariat, dar şi un grad 
ridicat de interes în ceea ce privesc activităţile artistice. 
Prin crearea unei legături cu cetăţenii datorită 
campaniilor stradale, aceştia conştientizează pericolele 
cărora tinerii sunt expuşi în fiecare zi, precum şi 
modalităţile de a remedia această situaţie.
 În cadrul etapei de diseminare fiecare promotor 
îşi evaluează modul în care informaţiile şi rezultatele 
sunt transferate în organizaţii şi comunitate. De 
asemenea şi în această perioadă au continuat legăturile 
cu partenerii sub forma video-conferințelor de analiză a 
rezultatelor. Această etapă de diseminare este deosebit 
de importantă întrucât acum rezultatele proiectului sunt 
evidenţiate şi valorificate la adevăratul lor potenţial. De 
promovarea rezultatelor depinde atingerea impactului 
propus şi calitatea experienţelor acumulate de tineri.
 De o diseminare corectă a rezultatelor depinde 
faptul dacă tinerii vor deveni conştienţi de problemele 
societăţii şi de riscurile la care se expun, dobândind 
capacitatea de a rezolva această problemă la un 
micro-nivel, începând cu persoanele cunoscute şi 
continuând cu nivele din ce în ce mai mari. Grupurile 
vulnerabile conştientizează faptul că alternativa oferită 
de artă, cultură şi sport este cea corectă, drogurile nu 
sunt o soluţie ci o adâncire a crizei personale.

Ioana Ionescu,
participant CSCA

ajuns la
momentul
transferabilităţii
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 La 150 de ani de la 
nașterea Pompierului râmni-
cean Pavel Zăgănescu, Râm-
nicu Sărat s-a regăsit astăzi la 
moment de reamintire a unui 
din cele mai importante 
personalități ce au trasat prin 
trecerea timpului o linie 
dreaptă a credinței față de 
neam, a iubirii față de țară și 
tricolor. În fața monumentului 
construit în cinstea eroului 
situat vis-a-vis de Detașamen-
tul de Pompieri, s-au reunit 
astăzi pentru a aduce un 
omagiu și un glas de rememo-
rare a faptelor istorice 
reprezetanți ai Pompierilor, 
Domnul Viceprimar Sorin 
Cîrjan, Directorul Muzeului 
Municipal, Marius Neculae, 
Colonelul Mihai Doina, iniți-
atorii proiectului de ridicare a 
monumentului râmnicean, 
Costică Dristaru și Laurențiu 
Selegian, alături de peste 30 
de voluntari FORTES. Un 
eveniment presărat cu cuvinte 

 La 17 ianuarie 1815 se năștea la Râmnicu Sărat, 
dintr-o familie de boieri ai vremii, un idealist,  un mare erou 
al neamului românesc, Căpitanul de pompieri Pavel 
Zăgănescu, cel care avea să scrie istorie prin curajul și 
devotamentul pentru țară, în lupta de la Dealul Spirii. 
 Revoluționar pașoptist cu un puternic crez al 
României Moderne, în fruntea unui detașament de 166 de 
pompieri, pe atunci locotenentul Pavel Zăgănescu, animat 
de un puternic caracter patriotic, va ține piept unei armate 
turcești de aproape 6000 de ieniceri conduși de Kerim Pașa, 
pe data de 13 septembrie 1848 în Dealul Spirii, înfruntarea 
fiind una de succes pentru pompierii români. Pentru aceste 
fapte de curaj ale pompierilor români, în lupta pentru 
libertate și progres, ziua de 13 septembrie a fost
declarată ”Ziua pompierilor”.
 În memoria înaintașului nostru, râmniceanul 
Căpitan Pavel Zăgănescu, tinerii voluntari ai 
F.O.R.T.E.S au depus o coroană de flori la 
monumentul marelui erou împreună cu domnul 
viceprimar Sorin Cîrjan, alături de
reprezentanții Unității de Pompieri
Rm. Sărat.
   Echipa FORTES!

Râmnicu Sărat și-a

Pavel Zăgănescu!
Eroul, Căpitanul
comemorat astăzi

pline de recunoștință peste memoria 
eroului râmnicean rostite de către 
organizatori și participanții de seamă 
ce ne face mândri de trecuturi și în 
același timp responsabili de conser-
varea valorilor trecutului ai căror 
continuatori suntem.
 În câteva cuvinte, Căpitanul 
Pavel Zăgănescu, sau “Eroul din 
Dealul Spirii” a scris la 13 Septem-
brie 1848 o importantă filă de istorie, 
atunci când Compania de Pompieri 
din București aflată sub comanda sa a 
învins oastea turcă. Un număr de 166 

de pompieri au luptat și rezistat cu 
dârzenie împotriva a 5000 de ieniceri 
pentru ca Bătălia din Dealul Spirii să 
reprezinte astăzi un act eroic al pomp-
ierilor militari români în apărarea 
Revoluției de la 1848, ziua de 13 
Septembrie devenind de altfel Ziua 
Națională a Pompierilor.
 În semn de recunoștință, sub 
numele căpitanului Pavel Zăgănescu 
își derulează astăzi activitatea Școala 
de Subofițeri de Pompieri și Protecție 
Civilă din Boldești.

Ceparu Florin

Cum să ai un an mai bun?
Devino voluntar într-un centru de plasament!Devino voluntar într-un centru de plasament!

cursuri interactive pentru copiii instituţionalizaţi

 A simţi că schimbi o viaţă este o răsplată 
frumoasă pentru doar două ore pe săptămână alături 
de copiii din centrele de plasament. Închişi în centre, 
copiii au mare nevoie de îndrumători care să le 
deschidă noi perspective şi să îi atragă spre educaţie.
Tinerii peste 15 ani din Bucureşti, Ilfov, Buzău, 
Bihor, Iaşi şi Cluj sunt invitaţi să aducă bucurie 
copiilor din centre de plasament prin proiectul 
„Dă-ţi pasiunea mai departe!”. Ei vor susţine cursuri 
interactive, prin joc, în funcţie de pasiunile lor – de 
la matematică sau engleză, la fotografie sau dans.
 Proiectul de voluntariat „Dă-ţi pasiunea mai 
departe!”, nominalizat drept proiectul anului la Gală 
Naţională a Voluntarilor, se desfăşoară în cadrul 
programului educaţional Ajungem Mari al 
Asociaţiei Lindenfeld. Momentan sunt implicaţi în 
proiect 150 de voluntari care ajută 300 de copii din 
sectoarele 1, 2, 3 şi 6, dar proiectul se extinde în noi 
centre de plasament din Bucureşti, Ilfov, Buzău, 
Bihor, Iaşi şi Cluj.
 Ce înseamnă „Dă-ţi pasiunea mai departe!”? 
Voluntarii le împărtăşesc celor mici pasiunile lor - 
matematică, română, engleză, cinematografie, dans, 
muzică, teatru, fotografie, scriere creativă, educaţie 
pentru sănătate etc. Fie că este vorba de materii 
şcolare sau de cursuri creative, orele se desfăşoară 
prin joc, într-un mod interactiv şi amuzant.
 Voluntarii merg săptămânal în centre în 
echipe de câte 2 pentru a preda timp de două ore 
unor grupe formate din 4-12 copii în vârstă de 3-16 
ani. Copii sunt grupaţi în funcţie de vârstă, abilităţi şi 
nivel de cunoştinţe. Voluntarii sunt liceeni, studenţi 
sau tineri profesionişti şi nu au nevoie de experienţă 
în lucrul cu copiii – ei participă la training-uri înainte 
de a începe activitatea în centre.
 Rolul voluntarilor este mult mai important 
decât transmiterea de cunoştinţe. Tinerii voluntari 
devin modele pentru copii, iar aceştia încearcă să le 
copieze comportamentul. Învăţarea prin joc le 

dezvăluie copiilor din centre noi perspective şi le formează 
abilităţi. Copiii prind încredere în forţele lor, învaţă să devină o 
echipă, să se respecte unii pe alţii şi să relaţioneze mai uşor. 
Încurajările şi atenţia dăruite de voluntari sunt răsplătite de 
copii prin multă bucurie, zâmbete şi îmbrăţişări. 
 Modulul 3 al proiectului de voluntariat se desfăşoară pe 
durata semestrului 2, între 9 februarie şi 19 iunie. Înscrierea se 
face până pe 25 ianuarie printr-un e-mail pe adresa 
office@ajungemmari.ro cu CV şi scrisoare de intenţie. La 
finalul modulului voluntarii primesc diplome şi adeverinţe de 
voluntariat şi pot completa certificate de competenţe.
Cei care vor să sprijine proiectul „Dă-ţi pasiunea mai departe!” 
dar nu au timp să se implice în această perioadă, pot susţine prin 
donaţii online fără comision în Campionatul de Bine - 
http://bit.ly/1z4vW62. 
___________________________________

Programul educaţional Ajungem Mari
– Asociaţia Lindenfeld

 Asociaţia Lindenfeld este o organizaţie 
nonguvernamentală ce are ca obiectiv facilitarea accesului 
grupurilor vulnerabile la domenii cheie ale societăţii. 
 Principalul program este Ajungem Mari, ce susţine 
educaţia copiilor din centre de plasament şi medii defavorizate. 
Prin proiecte de voluntariat şi orientare profesională, 
workshop-uri, ateliere creative şi activităţi socio-recreative, 
programul îşi propune să reducă trauma instituţionalizării, a 
abandonului şi separării de familie, să le dea copiilor încredere 
în ei şi să le formeze abilităţi pentru a deveni adulţi 
responsabili şi independenţi. Detalii pe www.ajungemmari.ro.
Persoană de contact:
 Iarina Ştefănescu
 Director program Ajungem Mari
 0753 19 22 63; iarina@ajungemmari.ro
 www.ajungemmari.ro
 https://www.facebook.com/ajungemmari
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 Let’s find out more about EVS! “Learn with drama” in Anamur, 
Turkey
 The basic activities of our project are drama education, nature 
sports, traditional dances and EU Project activities with youth work. The 
centre of our organization is in Mersin. Our activities are carried out in 
two areas: Mersin and Anamur. 
 Although our priority is working with the young people, we 
include adults in our activities from time to time. Most of the young 
people in our NGO are from the universities. Almost every year our 
association organizes youth meetings; participates in international folk 
dances at least once a year and creates projects on EVS and other youth 
areas. Our most important mission is presenting opportunities for young 
people, according to their needs.
 In our EVS Project, the duration of the volunteering stage is 6 
months for each volunteer. One of our young volunteers is going to be 
from Romania and the other is going to be from Portugal. In total, 4 
young volunteers are going to participate in our Project in 2 stages, for 6 
months.
 The first term: 1st February 2015 -30th July 2015
 The second term: 1st August2015-31st January 2016
 The implementation area of the Project is Anamur/ Mersin/ 
Turkey.

 ANAMUR:
Anamur is a city situated on the South coast of Turkey with 65.000 
inhabitants. The most significant aspects of this city are its beaches with 
blue flags, tourism, nature, Anemorion ancient city, sea turtles, forests, 
organic agriculture and its greenhouses of strawberry and bananas. The 
distance from the Turkey’s tourism centre Antalya is 200 km.

 ACTIVITIES:
- participate in creative drama trainings
- take folk dances trainings
- take courses on basic Turkish language
- be included in nature sports, and group activities like excursion and 
observation
- take part in awareness-raising activities about EVS for the youth
- take charge as volunteer assistants in all the activities and the projects 
that the NGO has
- participate in the training and informing meetings that are organized by 
Turkish National Agency.

 ACCOMMODATION:
We have apartment flats for our volunteers and our guide which is 
equipped with the materials to meet the needs of our volunteers. It is safe 
and healthy. It also has a sea-view and has transportation facilities. For 
example: washing machines, dishwashers, fridge, oven, television, 
satellite, internet Wi-Fi, etc. This apartment flat is quite wide; it has 2 
rooms and a hall. Two volunteers are going to stay in one of the rooms; 
and the guide in the other room.

 CONDITIONS:
- Our volunteers have to participate and be involved in all the activities.
- It is obligatory to stay in the apartment flat prepared for our volunteers
- In Turkey it is strongly forbidden to use drugs. Those who use it can’t 
be included in the Project. If they will not respect this rule, they will be 
sent home. 
- Two days determined are going to be holidays for the volunteers
- EVS rules and Turkish National Agency impositions have to be obeyed
- It is forbidden to smoke in closed areas (his/her rooms are included)
- The rules for the apart flat have to be obeyed.

  PRIORITIES:
*Motivation for the participation in the 
Project
*Interest in the creative drama
*Interest in folk dances
*Interest in nature sports
*Interest in computer and technology, 
design

 TRANSPORTATION:
*The Alanya Gazipaşa Airport is 80 km 
away from Anamur.
*The Antalya Airport is 200 km away 
from Anamur. It is 3 hours by bus.
*Anamur is 14 hours from Istanbul by 
bus.

Learn with drama Team

 Se caută 2 voluntari pentru un stagiu SEV de 6 luni în 
Turcia!
 Eşti pasionat de teatru, educaţie non-formală? Vrei să faci 
o schimbare în viaţa ta? Vrei să trăieşti pe cont propriu timp de 6 
luni într-o altă ţară? Turcia ţi se pare o ţară fascinantă?
 Dacă răspunsul la majoritatea acestor întrebări este DA, 
atunci TU eşti cel pe care noi îl căutăm!

 Despre ce este vorba:
 Un proiect european în cadrul programului Erasmus+; 
stagiu SEV (Serviciul European de Voluntariat) pe durata a 6 luni, 
în perioada 1 Februarie- 1 August 2015.
 Titlul proiectului: Learn with Drama (Youth Mobility - 
European Voluntary Service – KA1)
Organizatori: ARBALET, Turcia
 Parteneri: ATCE Speranța Râmniceană, România şi 
ProAtlantico, Portugalia

 Ce căutăm:
 Tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani; interesaţi de 
teatru, dansuri şi educaţie non-formală, dornic să se implice, să 
înveţe, să cunoască o nouă cultură, cu spirit creativ şi 
antreprenorial.
 *Tinerii şomeri sau cu posibilităţi reduse au prioritate 
pentru selecţie în acest proiect!

 Voluntarii selectaţi trebuie să fie:
- De încredere
- Serioşi, oameni pe care organizaţia gazdă se poate baza
- Responsabili
- Dornici să lucreze în echipă
- Motivaţi să facă parte din Serviciul European de 
Voluntariat
- Adaptabili la o altă cultură

 Mai multe despre proiect:
 Objectives of the Project: 
 Drama is the one of the important teaching model 
for youngsters. Lots of youth workers and trainers also use 
this method with non-formal education methods. We will 
host 4 volunteers with 2 periods of 6 months. They will come 
to Anamur/Mersin in our organization ARBALET from 
fewer opportunities youth from Romania and Portugal. 
Volunteers will learn non formal education methods, Turkish 
culture and drama methods.

 The Vennue/Accomodation And Living Condition
Project Place: Anamur/Mersin/TURKEY. Anamur îs a town 
and district of the province of Mersin, on the Mediterranean 
coast of southern Turkey, between Antalya and the city of 
Mersin. 
 Anamur is Turkey's southernmost point, a coastal 
resort famous for its bananas and peanuts. For more: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Anamur 
The sending organization (ATCE-Speranta Râmniceană) 
will provide pre-departure training for volunteers. The host 
organization (ARBALET) will be responsible for volunteer 
stipends, accommodation, meals and local transport.
 Accommodation will be at home for the volunteers 
and each volunteer will have a room.
 Insurance will be made by the sending institution.
Volunteers will have a mentor available 24/7.
 Joint meeting with the volunteers will be provided.
 Our communication with partners will be 
constantly.

 Daily activities:
 During the project, experienţial learning, 
non-formal learning, winding, drama methods will be used. 
Our project will be organized aş part of the orientation 
program. În this program, language support, Mersin and 
recognition of our association will be provided.
 Monday: Weekly Meeting, Office Work 
 Tuesday: Turkish Language Support, Drama 
Course, Speech Club 
 Wednesday: "I organized our own project." project 
implementation (social responsibility projects), Chat About 
Opportunities with the team of Association, Turkish 
Language Support 
 Thursday: crossbow în Social Media, Drama 
Course, Speech Club (Romanian) 
 Friday: for young people "Information about 
European Opportunities" Office Work, Weekly Evaluation
 Saturday - Sunday: Weekend Holiday

 Aşadar, implică-te, fii voluntar SEV şi aplică 
pentru acest proiect! Aplicaţia constă în trimiterea CV-ului 
de tip Europass şi a unei scrisori de motivaţie, ambele în 
limba engleză, la adresele giorgiana.grozea@yahoo.com şi 
volodeamateevici@gmail.com până la data de 20 ianuarie 
2015!

Learn

           with
  
               drama
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 Finalul turul de campionat regăsește Olimpia Râmnicu Sărat 
în fruntea întrecerii județene cu cele mai mari șanse de accedere în 
Liga a 3-a, după o pauză de doi ani. Cu un lot în care tinerețea noului 
val de jucători crescuți din pepiniera proprie pare să se fi îmbinat 
perfect cu experiența jucătorilor cu experiență, precum Claudiu 
Ionescu (în trecut la Steaua București), Ionuț Roman, Marius Tîrîlă 
sau Sorin Bodoc, echipa râmniceană a reușit ca la finalul turului să 
rămână neînvinsă, doar două echipe având puterea de a ține piept 
formației noastre: Petrolul Berca (0-0 în deplasare) și Voința Lanurile 
(1-1 acasă). Aflată la un punct de locul secund ocupat de F.C. Puiești, 
la 7 puncte de Petrolul Berca și 10 puncte de Voința Lanuri, Olimpia 
își anunță încă de acum intențiile de promovare în eșalonul superior 
după o perioadă în care procesul de reconstrucţie început de la nivelul 
grupelor de copii și juniori a reprezentat prioritatea centrului 
fotbalistic râmnicean. O implicare ce de altfel nu și-a făcut prea multă 
vreme așteptate rezultatele, la finalul turului Campionatului de 
Juniori Republicani B, Olimpia ocupând prima poziție în fața unor 
formații consacrate în fotbalul de performanță precum: Dinamo 
București, Steaua București, Concordia Chiajna, Juventus București 
sau Rapid București, într-o întrecere în care republicanii râmniceni au 
ocazia de a accede în rândul celor mai valoroase echipe participante 
la Turneul final.
 Nivelul Ligii a IV-a în care activează pentru moment echipa 
râmniceană a consemnat în prima parte a competiției o imagine în 
oglindă a valorii echipelor combatante, pe de o parte primele 4 
echipe, din întrecerea cărora au reieșit jocuri nu de puține ori de un 
angajament ridicat și o calitate bună a jocului și pe de altă parte 
celelalte formații care pentru echipa râmniceană nu au reprezentat 
mai mult decât simpli competitori de drum, fără a avea însă o calitate 
apreciată a jocului, de altfel și rezultatele, ce nu de puține ori au 
depășit pragul celor 5 goluri, afirmând acest fapt. 
 De remarcat la final de tur victoria obținută în deplasare 
contra formației F.C. Puiești cu scorul de 2-0 
(https://www.youtube.com/watch?v=BMsaWMs9bjQ – Sursă: 
Youtube) și invincibilitatea echipei pregătite de Marius Tărîlă, acesta 
din urmă afirmându-și dorința ca la finalul campionatului echipa 
râmniceană să termine întrecerea neînvinsă. În aceeași notă, privind 
către retur, Olimpia va primi vizita ocupantelor locurilor 2 (F.C. 
Puiești – în etapa a 24-a) și 3 (Petrolul Berca – în etapa a 30-a, ultima 
etapă) pentru ca meciurile contra următoarelor două clasate, locurile 
4 (Voința Lanuri –în etapa a 27-a) și 5 (Avântul Zărnești – în etapa a 
20-a), să fie disputate în deplasare.

OLIMPIA
RÂMNICU SÃRAT,
neînvinsã,  pe primul loc la
finalul turului Ligii a IV-a!

CLASAMENT:
Loc.Nume echipă  M V E I G P A
1  Olimpia 2010 Rm. Sărat 15 13 2 0 65-9 41p +17
2  F.C. Puieşti  15 13 1 1 72-8 40p +16
3  F.C. Petrolul Berca  15 10 4 1 66-11 34p +13
4  Voinţa Lanuri  15 9 4 2 52-14 31p +7
5  Avântul Spartac Zărneşti 15 10 1 4 54-24 31p +10
6  Diadema Gherăseni  15 8 2 5 36-34 26p +5
7  Gloria Vadu-Pașii  15 6 2 7 29-34 20p -1
8 Locomotiva-Viitorul 2010 15 5 4 6 32-28 19p -5
9  Carpaţi Nehoiu  15 5 3 7 24-27 18p -6
10 A.S.Săgeata  15 5 3 7 32-49 18p -3
11 Şoimii Siriu  15 5 1 9 31-54 16p -5
12 Metalul L.P.S Buzău 15 4 2 9 27-41 14p -7
13 Recolta Sălcioara  15 4 1 10 32-51 13p -11
14 Viitorul 08 Verneşti 15 4 1 10 41-65 13p -11
15 Victoria Boboc  15 2 1 12 20-69 7p -14
16 Steaua Săhăteni  15 1 0 14 11-106 3p -21

 Următoarele echipe vor fi penalizate astfel: * 3 puncte, ** 6 puncte
 Metalul - L.P.S. Buzău *, Gloria Vadu-Pașii *, F.C.Puieşti **, Avântul Spartac Zărneşti **
 (Sursă: www.frf-ajf.ro)

Florin Ceparu

1. Toader Costel
2. Ceparu Florin
3. Bodoc Sorin
4. Tîrîlă Marius
5. Croitoru Andrei 
6. Scarlat Marian
7. Ghițulescu Sergiu
8. Chiropec Leontin
9. Ionescu Claudiu
10. Roman Ionuț
11. Andone Ionuț
12. Măndoiu Ionuț
13. Tudoran Alexandru
14. Chivu Eduard
15. Tudorancea Ionuț
16. Lungu Cosmin
17. Mușat Cristian

Lot Olimpia:

 Antrenori: Marius Tîrîlă și Sorin Bodoc
 Antrenor cu Portarii: Ionuț Popă

 Pentru mai multe informații despre parcursul 
Olimpiei din turul de campionat precum și din 
competițiile Juniorilor Republicani A și B, accesați 
blogul oficial al echipei: 
http://olimpiaramnicusarat.wordpress.com şi pagina 
de facebook: Olimpia Râmnicu Sărat – Suporter.

 The project Training Course 'Clothes make the 
man?' been approved by our national agency and will 
take place on 27th of March until 5th of April 2015 in 
Potsdam, Germany. 
 We kindly ask the partners from countries with 
visa requirement (Armenia 2 participant, Azerbaijan 2 
participant, Georgia Society Bridge to the Future 1 
participant,  Georgia Pan European Alliance Georgia 1 
participant, Turkey 2 participant, Albania Forumi 
Evropian Studentor Tirane 1 participant and Albania 
Youth for Social Changes 1 participant) to start with 
the selection of candidates right now.

 About the Project:
  Clothes play a very important role in nowadays 
society. Most of us know that appearance matters in 
first impressions, but clothing can also tap into stark 
stereotypes of physical appearance. Children start to 
categorize each other already in early days according 
to different social or ethnical groups based on the way 
they dress. Clothing affects even basic visual 
processing systematically skewing the way people see 
their social world. This leads to the creation of 
boundaries between communities or even leads to acts 
of discrimination.
 The team of Mostar Friedensprojekt and the 
participants of our recent training courses are 
convinced that theater methods are among the best 
means of youth work to counter discrimination. By 
spreading the knowledge of theater techniques in 
anti-discriminational work we want to encourage 
youth workers to exploit the power of theatre. This 
time we want to share the experience of creating 
theatre costumes and make-up. By doing so, 
participants will learn how „labeling“ caused by 
stereotypes of physical appearance can be reversed on 
stage.
 During the training course, we will not only 
introduce our participants to the theoretical basics of 
theater costume design. We will also visit inspirational 
places in Berlin: alternative theatre stages, meet with 
professional costume designers, make-up artists and 
visit their ateliers. The base for our work will be the 
costumes and stage sets of the legendary American 
experimental theater stage director Robert Wilson. 
This will give us inspiration for our own creations, 
which we will actually create during the course of our 
training.
 We will send you the necessary Pax Info in the 
final week of February 2015.
 Greetings to you all from Potsdam,
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 Emilian Rotea, un tânăr Forma-
tor de lucrători de tineret Erasmus Plus, 
un produs al voluntariatului râmnicean, 
ne vorbeşte despre... Experienţa de 
formator în Proiectul EDU PERFORM-
ING II – THE NEW GATE ON 
INCLUSION!

 Pot să spun încă de la început 
că experienţa de formator în proiectul 
Edu Performing II mi-a oferit foarte 
multă satisfacţie, prin faptul că am 
învăţat şi m-am dezvoltat personal iar 
în acelaşi timp i-am putut ajuta şi pe 
alţii să facă acelaşi lucru, să îşi dezvolte 
abilităţile şi să descopere noi perspec-
tive.

 Eu sunt Cătălina, şi am 
aproape 18 ani. Sunt elevă la 
Colegiul Naţional "Al. 
Vlahuţă" şi începătoare în tot 
ceea ce înseamnă "Fortes"! Şi 
spun "începătoare" pentru că nu 
am cunoscut decât de câteva 
luni plăcerea de a fi implicată în 
activităţile voluntariatului. Şi, 
ca totul să fie ca la carte, 
povestea a început din curiozi-
tate şi poate prea mult timp 
liber risipit aiurea. Cu paşi mici 
am intrat într-o lume aventuro-
asă şi plină de noi încercări. 
Ambiţia mă ajută să continui, 
iar nevoia de "nou" mă menţine 
pe poziţii.
 Ce este "Fortes" pentru 
mine? Hmm... asta e o întrebare 
uşoară: e lumea în care dau frâu 
liber imaginaţiei, lumea unde 
nimic nu este imposibil pentru 
că totul se face în echipă, lumea 
unde te descoperi şi te dezvolţi; 
şi spun "lumea" pentru că aici 
sunt oamenii care contează cu 
adevărat: prietenii, colegii, 
coordonatorii, iar familia care 
cu siguranţă te va susţine, şi 
asta e tot ceea ce contează, să fii 
înconjurat de oameni cu aspi-
raţii mari!

DE CE FORMATOR ÎN EDU 2?
 Proiectul a fost o continuare a 
Edu Performing I, proiect în care am 
avut şansa de a mă iniţia în educaţia 
non-formală ca şi participant, în care 
am învăţat cum să implementez metode 
de educaţie non-formală clasice, 
precum dezbatere, cafenea public, 
teatru forum, open space, activităţi de 
team-buiding etc. Această experienţă 
m-a ajutat deoarece aveam perspectiva 
participantului, ceea ce aştept de la 
formator şi ce este pregătit să ofere. 
Pornind de la experienţa de participant 
şi mai ales din ultimele două zile din 
Edu Performing I, când am creat împre-
ună cu ceilalţi participanţi şi cu îndru-
marea formatorilor metodele de 
educaţie non-formale iar mai apoi am 
fost puşi în situaţia de a implementa 
acele metode, urmând ca în final aces-
tea să stea la baza proiectului Edu 
Performing II.

CE IMPACT AM RESIMŢIT?
Proiectul a avut un puternic impact 
pentru mine, deoarece mi-am putut 
urmări evoluţia de la participant la 
formator, având experienţa primului 
stadiu, având experienţa de Coordona-
tor de proiect în două proiecte anterio-
are şi Lider de grup în alte 6 proiecte, 
iar experienţa de formator fiind ultimul 
stadiu în care am cumulat cunoştinţele 
şi experienţele precedente pentru a 
putea îndruma ceilalţi lucrători de tiner-
et să lucreze cu respectivele metode de 
educaţie non-formală.

 Participanţii au avut o mare 
diversitate atât etnică şi culturală 
provenind din 7 ţări diferite cât şi de 
vârstă, plecând de la tineri cu expe-
rienţă, de 16-17 ani, la lucrători de 
tineret, până la profesori dornici să 
înveţe metode de educaţie non-formală 
pe care mai departe să le aplice în prop-
riile comunităţi. Având un grup atât de 
divers, a fost o adevărată provocare 
crearea unei coeziuni a grupului, expli-
carea unor metode de educaţie non-for-
mală diverse, care se adresează unor 
grupuri ţintă diferite de cel cu care 
lucrăm în cadrul proiectului şi mai ales 
procesul de implementare al metodelor. 
În partea de implementare, participanţii 
au fost puşi în rolul de formator, şi-au 
delegat responsabilităţi şi au trebuit să 
aducă modificări metodelor pentru a le 
îmbunătăţi sau pentru a le face aplica-
bile în diferite comunităţi precum şcoli, 
licee sau grupuri de tineri voluntari.
 Pot spune că metodele iniţiale 
de la care s-a pornit au fost perfecte 
tocmai prin imperfecţiunea lor, 
deoarece au ajutat foarte mult la proce-
sul de învăţare şi au provocat partici-
panţii, o parte dintre ei viitori lucrători 
de tineret sau formatori să caute soluţii 
să îmbunătăţească metodele respective, 
să le adapteze pentru nevoile lor. 

 Acesta a fost şi unul dintre 
scopurile principale ale proiectului, de 
a reuşi să construim un cadru în care 
participanţii să poată în primul rând să 
îşi dezvolte cunoştinţele despre 
educaţia non-formală, să se dezvolte 
personal, şi să îşi deschidă noi orizontu-

ri în profesiile pe care le au, sau pe care 
doresc să le aibă în viitor. De asemenea, 
am urmărit promovarea unui mediu în 
care participanţii să fie dornici să înveţe 
unii de la alţii, în care cei cu mai multă 
experienţa să o poată împărtăşi iar cei 
cu mai puţină să poată învăţa şi 
vice-versa.

http://2.bp.blogspot.com/
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foOr3ElY8/s1600/DSC_0758.JPG
 Experienţa mea că formator 
m-a ajutat în primul rând să fiu capabil 
să-i ascult şi să-i urmăresc pe cei din jur 
pentru a analiza impactul pe care 

metoda respectivă o are asupra 
grupului, m-a ajutat să fiu mai deschis 
către sugestii şi critici şi să reuşesc să 
transform un lucru care aparent este 
negativ într-un punct forţe, să transform 
fiecare situaţie dificilă într-o şansă de 
învăţare. Experienţa de formator m-a 
responsabilizat, mi-a oferit posibilitatea 
de a învăţa de la oameni care aveau mai 
multă experienţă în anumite domenii, 
de a evalua nevoile pe care participanţii 
le au şi de a încerca să adaptez sarcinile 
în funcţie de acestea, pentru a îi 
provoacă să îşi depăşească propriile 
bariere. A fost o experienţă pe care nu o 
voi uita, mai ales din perspectiva 

relaţiilor interumane, în care am 
putut să îmi asum rolul de formator 
să analizez punctele forte şi nevoile 
pe care participanţii le au urmărind 
evoluţia lor pe parcursul i şti să îi 
ajut să îşi dezvolte anumite 
abilităţi, să treacă peste situaţii 
dificile şi să înţeleagă impactul şi 
importanţa educaţiei, atât ce 
non-formală cât şi cea formală.

CONCLUZIILE EXPERIENŢEI 
CĂ FORMATOR!
 Consider că experienţa de 
formator înseamnă în egală măsură 
să oferi şi să primeşti, să fii capabil 
să îi înveţi pe alţii, să te adaptezi în 
funcţiile de nevoile lor astfel încât 
la final să atingi scopul propus. 
Consider că nu există o reţetă 
perfectă în a învăţa pe ceilalţi un 
anumit lucru, ci cheia este 
capacitatea de a te adapta în funcţie 
de grup său personal, de a analiza 
şi de a găsi cea mai bună soluţie 
pentru situaţia cu care te confrunţi.

Rotea Emilian – Formator în 
cadrul proiectului EDU 
PERFORMING II finanţat de 
Uniunea Europeană prin 
Programul Erasmus Plus.

 Sunt recunoscătoare echipei 
"Fortes" pentru şansa de a fi volun-
tar, de a participa la activităţi, să mă 
implic şi să mă dezvolt pe toate 
planurile.
 Alătură-te şi tu! Fii voluntar! 
Hai în lumea noastră!

Cătălina Istudor
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 Asociaţia de Tineret Onix a fost coordonatoarea proiectului 
“Comitetul de acţiune al tinerilor, imaginea tinerilor râmniceni”. 
Finanţatorul proiectului a fost Consiliul Local Râmnicu Sărat, 
finanţare obținută în baza Legii 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general. 
 Scopul proiectului a fost creşterea gradului de implicare al 
tinerilor din liceele râmnicene în acţiunile de voluntariat şi în 
activităţi cu caracter cultural-educativ. 
 Durata proiectului a fost: mai - decembrie 2014;
 Calendarul activităţilor a fost următorul: 
 · Activitatea 1 – Formarea echipei de proiect, activităţi de 
promovare şi structurare a Comitetului;
 · Activitatea 2 – Acţiuni pentru comunitate, diverse 
activități de conștientizare civică (plantare de copaci, adopții de 
căței comunitari, ecologizări, campanii umanitare pentru copii și 
bătrâni, seri tematice, cenaclu literar și de poezie, activități de 
promovare a mersului pe bicicletă, atletism, etc;
 · Activitatea 3 – Susținerea unui concurs de dezvoltare de 
competențe matematice, ONIX MATH.
 · Activitatea 4 – Acţiuni de promovare şi diseminare a 
rezultatelor în şcoli şi în liceele râmnicene.

Maria Constantinescu,
Lider comitet

 În zilele de 23 şi 24 ianuarie a.c. a avut 
loc la Corum, Turcia, vizita de pregătire şi 
acomodare aferentă proiectului  „The Sun of 
Youth Enlightening the History”. La acestă 
întrunire au fost reprezentate O.N.G.-urile 
partenere din Bulgaria, Letonia şi Turcia, iar din 
partea “Speranţei Râmnicene” au participat Vlad 
Vrapciu şi subsemnatul. 
 Deplasarea am făcut-o cu autocarul 
până la Istanbul unde vremea ne-a permis să 
vizităm cele mai importante obiective turistice 
iar mai apoi ne-am continuat călătoria spre 
Corum cu acelaşi mijloc de transport. Odată 
ajunşi la destinaţie am fost cazaţi la Hotel Mavi 
Ocac din apropierea Corumului unde condiţiile 
cazare şi masă au fost mai mult decât 
mulţumitoare. Primirea gazdelor noastre a fost 
una călduroasă iar discuţiile s-au desfăşurat 
intr-o atmosferă relaxată, diversele propuneri şi 
sugestii fiind luate în seamă cu cea mai mare 
seriozitate şi deschidere.
 Discuţiile au continuat şi a doua zi 
dimineaţa iar după amiază gazdele ne-au făcut o 
surpriză şi am avut parte de o vizită la Hattusha, 
impresionanta capitală a anticului Imperiu Hitit. 
În aceeaşi zi gazdele ne-au invitat la un 
restaurant tradiţional din centrul Corumului 
unde am fost răsfăţaţi cu preparate specifice 
turceşti. În cursul serii am fost conduşi către 
autocare intr-o ambianţă prietenoasă. Drumul 
spre casă a decurs normal şi a reprezentat finalul 
unei experienţe care merită repetată.

Radu Văcălie

APV
The Sun of Youth

Enlightening the History

Comunicat de presă finalizare proiect

Proiect finanțat de CLM Rm. Sărat în baza Legii 350/2005

Mă-ndeamnă somnul să adorm când stau și scriu proiecte,
Visând prin versuri al meu dor, cel fără de defecte.
Cu pixul așternut din cot și buclele-mi sublime,
Pe foaia albă-ncerc să-nnod prin idealuri rime.
Din gol în gol priviri tresar când mintea-nverșunată
Crează-n nebunia sa un nume, un scop și-o dată.
Cu bradul drag în fața mea ce dă cu vârfu-n tindă,
Privind spre strălucirea sa, îmi vine Grupul țintă.
Închid un ochi gândind că vreau să nasc noi perspective,
Fiind de somn orbit creez Context și-Obiective.
Îmi legăn capul ce se-mparte în sute de bucăți,
Cu sens nebun, necunoscut, se nasc Activități.
Încep să calculez în gând iar gândul mi-e la zori,
De vreau să am un Rezultat, produc Indicatori.
Rămân în loc, mă relaxez și-analizez cu tact,
Căci dacă vreau ca să câștig, eu tre’ să am Impact.
Încet, încet să vadă A.N. că totu-i calculabil,
De am ajuns la un impact, să fie Sustenabil!
Buget, Resurse tre’ să am, pe firu-i aferent,
Ca să arăt că-s cel mai bun pe Plan de Management.
Cu pixu-n mână eu vorbesc: “Bă-s bun ca orator!
Și dacă stau să mă gândesc, mă pun Coordonator.”
Idei avem, Problema e..., îmi trebuie jucători,
Ce în context ERASMUS PLUS se cheamă Promotori.
Așa că-i strâng pe toți prin mail și-i chem la aplicat
Rugându-i să-mi trimită-n timp Mandatul completat.
Acum că totu-I pregătit, în plic proiectul sare,
Și de la Poștă-n frunte-i scris, Direct Evaluare!
Să Pregătesc, Implementez, să fac Diseminare,
Lipsește doar un singur pas: O mică Aprobare!

D’ale voluntarilor...
Ruga celor ce scriu proiecte!

A.N., peste două luni:
“Bună ziua,
Vă informăm că proiectul dumneavoastră a 
fost aprobat în cadrul Acțiunii K.A.1 – Mobil-
ități ale tinerilor, Programul ERASMUS 
PLUS!”
Noi: "Doamne Ajută!"
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