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 Ziua Internațională a francofoniei 
a fost marcată la Râmnicu Sărat într-un 
mod cu totul inedit!

 Duminică, 22 martie 2015, centrul 
municipiului nostru a fost animat de elevi 
ai Școlilor Gimnaziale Nr. 1 și “Vasile 
Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, care, 
însoțiți de profesorii de limba franceză, au 
sărbătorit Ziua Internațională a 
francofoniei prin intermediul Proiectului 
“Destination Francophonie”.

 Medalion muzical, mozaic 
reprezentând Turnul Eiffel - realizat din 
dopuri de la pet-uri pe o ..., expoziție de 
desene și campanie publică de informare 
a cetățenilor, iată doar câteva din 
activitățile stradale care au antrenat și 
bucurat participanții, dar și trecătorii. 

 Proiectul “Destination 
Francophonie” a fost inițiat de Unity in 
Values Interconfessional Association în 
parteneriat cu Poliția Locală a 
Municipiului Râmnicu Sărat, având rolul 
de a informa publicul larg asupra 
importanței pe care limba franceză a 
avut-o și o are în lume, cu preponderență 
în Europa.

 România sărbătorește Ziua 
Internațională a francofoniei în fiecare an 
la data de 20 martie, alături de alte 77 de 
țări membre ale Organizației 
Internaționale a Francofoniei, acest 
eveniment fiind instituit încă din anul 
1998. 

 Prin structurile diplomatice ale 
țării noastre, manifestările prilejuite de 
Ziua Internațională a francofoniei au 
drept scop promovarea imaginii 
României, a diversităţii şi valorilor 
francofone, marcarea identităţii 
francofone a României şi vizează mediul 
academic, mass-media și în special 
mediile şcolare.

Ștefania Selegian



    maybe changing  
    opinion on them.
    
    In order to have it  
      we also prepared some  
    specials nights in the   
   youth center, like Turkish  
   Night Romanian night  
   and  on 21 of march   
   Italian night; it was a   
          special night, were we tried  
        to show something about Italy  
       in general and about our main  
    traditions. The night was 
planned to start at half past seven but, as Italians 
we couldn’t arrive there on time, and at the end 
we started our special night at half past eight.:).
 
 In this special night we did to many 
things, we started with some videos about Italy 
which we tried to put in as much as was possible 
general informations; then we start to talk and to 
have an interaction with all the guys that decided 
to come there (in the youth center) and it's been 
good experience cause it was like a debate where 
they asked something to us and after this we 
started to have a confrontation about it and 
expose our differences. During the night we also 
talked about our “best way to talk” it means 
about “gesture”, and we explained almost all 
Italians gesture with their meaning and how to 
do them in a perfect way. In the end of the night 
we offered some food that we prepared in the 
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 I am Giorgia, I am from Italy, and 
I’m taking part in an EVS Project in Ramni-
cu Sarat called LIVE (Learned to get 
Involved, Volunteer in Europe). The topic 
of my Project is non formal education in the 
schools, so me and the other four guys of 
my team are going everyday in the primary 

 During this project, day by day we are 
trying to have as much as we can have one 
intercultural dimension between us ( Italians , 
Turkish and Romanians ) and share our different 
traditions and cultures.
 In general we are trying to understand 
something that on one book, one article read 
somewhere or one news on tv cannot explain 
how things are in one different State where they 
have for sure different traditions and main 
thinking; to do it we are living with one open 
minded way that sometimes can bring you to 
have a serious discussion  with too many 
problems and thinkings about one subject or 
argument but in my opinion is the best way 
because we can confront our different thinking  
  about something and arrive to  
   have good conclusion and  

Dissemination of the Project
 I used the  Media, Social Networks, Magazines to get results of my 
EVS during the Project
 How did I use it? 

 I had been volunteering in youth center on my hometown before 
EVS. My organization still has been doing a lot of activities  with young-
sters. Besides my organization is an EURODESK acredite point. I found an 
interest and popular civil society in my hometown. I wrote a local news 
about acitivities, culture nights, non-formal education, stage of my EVS. 
By the way  ı sent article to local media each week. I shared our pictures on 
facebook, instagram during EVS. Organizations shared EVS stage  pictures 
and videos where located in Turkey. Besides I use twitter of National 
Agency and Sakarya Local news to dissemination of the Project. I wrote an artical 
about EVS stage for magazines of organization every month.
 What is the result ? 

 Dissemination of the project is very effective and successful. Many young 
people asked questions about  EVS and about Romania and also my organization is 
offered job where located in Turkey.  
 Selim Durmaz

ON ARRIVAL TRAINING COURSE
schools and the kindergardens of the city, in 
order to making different activities and games 
to teach them our culture, language, and a little 
bit of English.
 After few weeks that I started my EVS 
Project in Rm. Sarat, I went to Predeal to take 
part in the on arrival training. It is a course that lasts one week, in 
which the new volunteers just arrived in Romania try to know better 
the concept of EVS, understand all the figures involved in, and 
create a net amoung people who are living the same situation.
 We worked a lot during that week, we had activities from 
ten o’clock to seven, all made in a non formal way, both indoor and 
outside, even if the weather was unfortunately not good. We also 
discovered more about Romanian culture and tradition, making a 
sort of interview to many romanian people around the city, and also 
thanks to the Romanian night, when we ate traditional food, 
listened to live romanian music, and dance traditional dances. 
Moreover we had the opportunity to share our culture in the inter-
cultural night, making some funny skatches for the other partici-
pants.
 It was a very interesting and funny experience for me. We 
were more than fourty people from thirteen countries, and I had the 
chance to meet people with a very different culture from me, and to 
share our opinions and traditions. Moreover I discovered many 
things about EVS regarding Axa insurance, Erasmus plus 
programme, Youthpass, and also some non formal methods that can 
be very useful for me during my Project. 

Giorgia Scaglia

Salut!

afternoon and then we start to listening and 
dancing on Italian music till the night. It was a 
good way to share our culture with our friends 
and our Family
ATCE association….
Thanks….:)
  
   Francesco Lo Giudice.
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 The project which we are inclueding L.I.V.E is very open to 
implement to other dimensions. Cause it inclueding everthing about 
non-formal education and also active citizenship and also the other 
important case for European Union and Erasmus+.
 At the first we can critize this project in non-formal 
education dimension. So about this we worked in kindergartens and 
primary schools. We teach them english, turkish, italian and the other 
things like our cultural things, cultural ceremonies, cultural dances, 
cultural dances, some informations about religion and too many things 
like this.  We also learned somethings about their culture. So the most 
important issue about this project it was a mutual project. So when you 
were teaching  something everytime in the same time you were 
learning something. So when we look from this side we can implent 
this project for everything. We can also work with old people, middle 
age people or also in high school, or retarded people. But as we have 
experiences about working with children in my opinion we can 
implement this project essipecially to the children which are staying in 
orphanage. Cause we learnt a lot of non-formal method and we know 
how we use this methods. With this knowledge is easy to work in 
orphanage then working with old people. Cause all of this methods 
created or organized for that age group.
 Also when we said non-formal education it was not just 
about education in school of course. It can be use in every stage of life. 
When you were going a trip or when you want to get inside a group of 
children or when you trying to do some activities with every age 
groups of people. So when we look from this dimension, we can arrive 

IMPLEMENTION

that we can give some training course about non-formal 
education for the people and we can teach them how can 
they use non formal education efficiently in their daily life 
or in their business life. For this training course also we can 
write an Erasmus+ project and we can orginaze all the stage 
of the project. Training course, Evp visit and youth 
exchange. So in this way in the same time we can teach 
something about non formal education and we can 
implement directly to the participants' life and in this way 
this dimension can spread easly and truly.
 So when we came our dimension of our project as 
we understand from topic of the project "Learn to get 
Involved" , we can critize that in for every stage of learning 
and also involving. So we can implent our project for just 
learning or for just involving. So first lets try to implement 
them separetly.

When we were implementing "Learn" we can use one of the 
most important competences of Evs "Learning to learn". But 
however we are implementing we have to focus one issue 
about learning to learn. So in this issue we can mix 
"Learning to learn" with non-formal education and we can 
write a project about that. In that project trainers can teach to 
participants to use this conpetences in non-formal education 
methods. Cause for me, when people think about 
implentation everybody think like "-We have to do more 
things" but also doing something more specificly is also an 
implentation. So from this 
aspect for my opinion when 
we use "Learn" word more 
specificly in the same time its 
means we're implenting our 
project from another 
dimension. Also when we look 
from other aspect, from 
involving aspect we can follow 
the same way and we can implent 
the project.

But when we think seperatly to first 
part of our project " Learn to get 
involved" we can arrive another 
dimension. Which is more openly to 
implement. We can use this topic easly 
for everything. "Learn to get involved, 
stop climate change" ," Learn to get 
involved, using actively natural lands" , 
"Learn to get involved, no racism, no 
discrimination" and like this we can create 
a lot of project. So from this way we can 
implent this project for every problem or for 
everything which need to change or improve.

So at the end, when we think the all topic like i said, we can 
implement this project all over the Europe with a lot of 
another topics. Cause name of the project is so available for 
that. Also in my opinion this is the most important and 
succesful part of our project...

Dorința de a ne cunoaște
și prieteniile ce se leagă ușor

 Și a venit și seara italienească… 
Mult așteptată, pentru că era promițătoare… fusese un gând frumos, o idee de 
mult încolțită în mintea voluntarilor, a noastră, a tuturor, mai ales că venea 
într-un context primăvăratic, într-un martie plin de evenimente minunate 
realizate în sediul F.O.R.T.E.S, Râmnicu Sărat.
 În cadrul proiectului LEARN TO GET INVOLVED, Volunteer in 
Europe, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, am 
participat la numeroase evenimente, cele mai emoționante și mai interesante 
fiind cele de prezentare a tradițiilor și obiceiurilor specifice țărilor implicate în 
proiect: România, Turcia și Italia, desigur. Dacă voluntarii turci au dat startul cu 
seara turcească și Semih, Selim și Umran și-au prezentat țara, realizând o seară 
deosebită, de care ne-am bucurat cu toții, iar seara românească a fost o punere 
in scenă grandioasă cu obiceiurile românești, legate de Dragobete, și nu numai, 
cu teatru, dans, mâncare tradițională,  a venit rândul celor din Italia să își facă 

propria prezentare, care de la început a părut o provocare minunată.
 Astfel, Francesco și Giorgia, plus Sabatino, prietenul lor, care 

muncește în orașul nostru, fiind deja acomodat cu limba 
română și locurile, au realizat un eveniment 

care ne-a făcut să ne apropiem sufletește, 
spiritul latin nedezmințindu-se în acest caz. 

Seara de sâmbătă 21 martie a fost cea care a 
însemnat mai mult decât prezentarea Italiei în 

cadrul proiectului, a fost una de cunoaștere, de 
apropiere  pentru toți cei prezenți în sediul 

F.O.R.T.E.S.,  începând cu ora 19,00, fiindcă 
emoțiile au fost lăsate deoparte și buna 

dispoziție, curiozitatea de a afla ceva nou, util, 
dorința de a face noi prietenii sau de a le consolida 

pe cele vechi, ca intr-o mare familie, s-au făcut 
simțite din primul moment al sosirii voluntarilor în 

sediu.
  Au fost prezentate filmulețe cu imagini din 

peninsula italică, generalități despre Italia, cu Roma, 
Veneția, Milano, principalele puncte de atracție 

turistică, unele dintre cele mai cunoscute din lume, fiind vizitate de sute de 
mii de turiști anual. Apoi fiecare dintre voluntarii italieni a făcut prezentarea 
zonei din care provine, Francesco, din sud, din Sicilia, ca și Sabatino, pe când 
Giorgia a prezentat mândră zona nordului, cu Piemonte, locul ei de naștere.
 De interes maxim a fost dramatizarea gesticulației, specifică 
italienească, explicațiile de rigoare fiind necesare, diferențele de dialect 
făcând deliciul celor prezenți care s-au amuzat și au învățat pe calea 
non-formalului multe lucruri pe care nu le poți învăța din cărți.
 A urmat partea culinară, delicioasă, cea care a primit aprecierile 
publicului prezent, ca și muzica italienească, fiecare primind cu multă 
bucurie un semn de prietenie: un steguleț sau vreun balon.
  Zâmbete, strângeri de mâini, glume, fotografii au completat gama 
amintirilor unei seri reușite, de neuitat. Tinerețea lor, frumusețea lor, spiritul 
lor de voluntari sunt valorile care îi leagă și îi adună în asemenea împrejurări 
minunate, prilej de învățare, de cunoaștere reciprocă, de prietenie.
 Sunt onorată și mândră că am putut fi prezentă printre ei, că mă pot 
numi simplu un prieten de nădejde, un admirator și un sprijin al celor din 
proiect.
 Mulțumesc, Franci, mulțumesc Giorgia! Felicitări pentru tot ce 
faceți!

             Prof.dr. Sava Manuela Camelia
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 During this project, day by day we are 
trying to have as much as we can have one 
intercultural dimension between us ( Italians , 
Turkish and Romanians ) and share our different 
traditions and cultures.
 In general we are trying to understand 
something that on one book, one article read 
somewhere or one news on tv cannot explain 
how things are in one different State where they 
have for sure different traditions and main 
thinking; to do it we are living with one open 
minded way that sometimes can bring you to 
have a serious discussion  with too many 
problems and thinkings about one subject or 
argument but in my opinion is the best way 
because we can confront our different thinking  
  about something and arrive to  
   have good conclusion and  

 Chiar dacă aş fi încercat, nu aş fi 
putut realiza un articol oficial legat de 
acest proiect, deoarece, aşa cum 
presupune voluntariatul, atmosferă care a 
dominat pe tot parcursul săptămânii a fost 
una nonformală, activităţile fiind, la fel ca 
serile interculturale şi ca petrecerile de 
peste noapte – momente de cunoaştere, 
relaxare, socializare şi, bineînţeles, de 
formare.
 Prima zi a fost una dintre cele mai 
solicitante si dificile, deoarece 
familiarizarea cu noua “casă”, nu la fel de 
comodă ca cea de acasă, dar la fel de 
călduroasă şi primitoare, cu noua 
“familie” şi cu aerul de Râmnic a fost 
destul de grea în primele ore.
 Voluntarii au ajuns pe rând şi, din 
păcate, unii dintre ei au avut şi mici 
obstacole până aici, autobuzul cu care 
veneau înspre oraş făcând pană. Nu a 
reprezentat însă o problemă, pentru că 
noi, tinerii, ştim întotdeauna că 

afternoon and then we start to listening and 
dancing on Italian music till the night. It was a 
good way to share our culture with our friends 
and our Family
ATCE association….
Thanks….:)
  
   Francesco Lo Giudice.

RISERISE

la momentul
startului

Campanie de vizibilitate

RISERISE
 La începutul lunii martie au fost aleşi cei trei tineri 
râmniceni participanţi în perioada 30 Martie - 6 Aprilie 2015 la 
activităţile trainingului "RISE-Research and Inclusion for 
Sustainable Employability". Aceştia au fost selectaţi de către 
comisia de evaluare a formularelor formată din Volodea 
Mateevici, Feraru Angela şi Grozea Giorgiana. Procesul de 
selecţie a constat în analiza şi evaluarea formularelor de 
aplicaţie, conform profilului participantului stabilit în proiect, 
şi a respectării echilibrului de gen. Lista lucrătorilor de tineret 
a fost următoarea: Ionescu Ioana, Hozoc Dan şi Stroe Daniel.
 Cei trei lucrători de tineret care au reprezentat FORTES 
în cadrul trainingului, au derulat în data de 24 martie 2015 o 
amplă campanie de vizibilitate şi promovare a proiectului RISE 
și a programului Erasmus+ campanie ce a constat în 
distribuirea de pliante și postere în centrul municipiului.   
 Proiectul RISE este implementat cu sprijin financiar din 
partea Uniunii Europene prin programul Erasmus+ și a fost 
aprobat la termenul 1 octombrie 2014. Prima etapă a 
proiectului, trainingul, se va desfăşura cu ajutorul unui număr 
de 21 de lucrători de tineret având vârsta de peste 18 ani. 
Tematica dezvoltată în cadrul cursului de formare vizează 
dezvoltarea de competențe de ”employability” și antreprenoriat 
pentru 21 de lucrători de tineret din România (Fortes Rm. 
Sărat), Spania, Malta, Portugalia, Macedonia, Bosnia & 
Herzegovina și Bulgaria. 
 Proiectul va continua cu un schimb de tineri, 
implementat de asemenea în Râmnicu Sărat, având 28 de 
participanţi cu vârste între 16-24 de ani şi 7 lideri de grup, 
activitate ce se va desfăşura în perioada 19 şi 27 Iulie 2015. 
Activităţile şi metodele din training vor fi formale şi 
non-formale: ice-breakers, workshop-uri, prezentări 
interactive, seminarii, jocuri de rol, open space, speed dating, 
public speaking, simularea unui interviu, dezvoltarea şi 
prezentarea unui plan de afaceri, debate.
 Activităţile şi metodele aplicate în schimbul de tineri 
vor fi non-formale, în continuitatea celor din training: 
ice-breakers, jocuri de cunoaştere şi team-building, 
workshop-uri pe diferite arii profesionale de creaţie. Activitatea 
se bazează pe principiile peer learning şi life long learning. 

Daniel Stroe – participant
Proiect redactat în cadrul proiectului RISE, finanţat de 

Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

inalta-te prin
voluntariat

momentele mai tensionate pot fi uşor 
depăşite cu o glumă bună şi muzică.
 Înainte de sosirea tuturor 
voluntarilor participant din cele 7 ţări 
(România, Bulgaria, Malta, Spania, 
Portugalia, Bosnia şi Herţegovina şi 
Macedonia), românii din staff suport 
împreună cu unii dintre cei mai pricepuţi 
traineri ai oraşului nostru, Feraru Angela 
şi Giorgiana Grozea, au stabilit meniurile 
pentru toată săptămâna cu mare grijă, 
astfel încât toţi participanţii să fie 
mulţumiţi, chiar şi musulmanii şi 

vegetarienii (cărora li s-au pregătit 
meniuri separate). De asemenea, 
s-au ocupat de nevoile fiecărora în 
parte, încercând evitarea apariţiei 
oricărui tip de probleme. Nu totul a 
mers perfect, însă, acum, refăcând 
totul, constat că a fost una dintre cele 
mai frumoase săptămâni ale vieţii 
mele.
 Odată strânşi la hotelul 
“Milion” din Râmnicu Sărat am 
repartizat pe toată lumea în cameră, 
după care ne-am strâns la cină, loc în 
care am făcut cunoştinţă. Drept să 
spun, la prima vedere, totul era 
foarte rigid. Oboseala îşi spunea 
sigur cuvântul. Părea că va fi un 

proiect oarecare, desfăşurat strict 
pentru obiectivele sale educaţionale. 
Am discutat în mare despre 
programul ce urma, iar apoi ne-am 
odihnit, crezând că ne aşteaptă o zi 
epuizantă.
 Povestea noastră, a echipei 
RISE, a început însă în momentul în 
care am ajuns la centrul nostru de 
tineret, locul care ne-a unit ca prin 
minune şi în care păstrăm vie în 
posterele de pe pereţi atmosfera de 
atunci.
 Un plus pentru noi a fost şi 
prezenţa voluntarilor EVS care şi-au 
petrecut 6 luni la noi în oraş, pentru că 
au schimbat impresii împreună şi au 

fost un element de noutate pentru un 
astfel de proiect.
 Consider că a fost unul 
dintre cele mai reuşite proiecte ale 
asociaţiei noastre şi asta nu pentru că 
lucrurile au mers ca unse, în ciuda 
micilor impasuri de care ne-am lovit, 
ci mai ales pentru rezultatele finale şi 
pentru amintirile strânse şi 
prieteniile care, sperăm noi, nu se 

vor strica niciodată. Îi aşteptăm 
înapoi pe unii dintre ei, însă de data 
aceasta în vacanţă.
 Pentru noi toţi proiectul 
RISE a reprezentat încă un pas 
important în formarea noastră 
personală şi profesională, cu un 
bonus de distracţie de neuitat şi 
experienţe “bune de pus la dosar”.

Daria Elena Drăgulescu
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 Tinerii voluntari FORTES au spus NU 
delincvenței juvenile prin nonformal, prin teatru 
forum, alegând înţelept – implicare prin artă. La prima 
vedere, Teatru Forum ar părea o formă de teatru, însă 
atributul distinct de „forum” creează o nouă 
modalitate de expresie și de interacţiune cu publicul. 
Piesa de teatru se petrece astfel încât un grup de 
oameni schimbă idei şi opinii, caută împreună soluţii 
sau modele de acţiune potrivite cu situaţia în care sunt 
implicaţi. Acțiunea a făcut parte din strategia 
asociației de implicare în prevenirea delincvenței 
juvenile şi de diseminare a rezultatelor proiectului 
Choose Smart, Choose Art, finanţat de Uniunea 
Europeană prin programul Erasmus+. Aceasta a fost 
pliată pe campania națională derulată de Poliția 
Română,” Copilărie fără delincvență” și a fost 
implementată în parteneriat cu IPJ Buzău, 
Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității și 
DGASPC Buzău. 
 Gazdă a reprezentației de teatru forum a fost 
Liceul Teoretic Ştefan Cel Mare. Piesa de teatru forum 
a fost pusă în scenă de tinerii voluntari ai asociaţiei 
noastre, ei fiind scenarişti, scenografi, regizori şi 
actori. Opresorul în cazul de faţă este” anturajul”, 
principalul factor de risc în pasul către delincvență, 
către consum de droguri, iar tinerii râmniceni prin 
piesa jucata, au pus accent pe modalitatea de a evita 
situațiile ce pot devia un adolescent către încălcarea 
legii.
 Activitatea a atins două evenimente importante 
pentru voluntarii FORTES și anume: 
 - Campania națională derulată de Poliția 
Română,” Copilărie fără delincvență”;
 - Diseminarea proiectului "Choose SMART, 
Choose ART", finanțat de Uniunea Europeană prin 
programul Erasmus plus, proiect ce a avut ca tematică 
utilizarea artei ca metodă de combatere a consumului 
de substanțe interzise.
 Promovarea corectă și completă a rezultatelor 
unui proiect nu poate determina decât o diseminare de 
calitate, dar și atingerea impactului propus. Realizarea 
unei piese de teatru fiind o măsură de diseminare 
specială a dus la conștientizarea tinerilor de a lupta 
permanent împotriva drogurilor, de a se implica activ 
în viața socială și în activităţi de voluntariat, dar și un 
grad ridicat de interes în ceea ce privește activitatea 
artistică. Ioana Ionescu

participant Choose Smart, Choose ART

Alege Înţelept
Teatru forum în Liceul Ştefan cel Mare

Alege Arta şi Copilărie fără delincventă

 Giorgiana Grozea și Angela 
Mădălina Feraru au reprezentat 
ATCE Speranța Râmniceană în 
cadrul trainigului aferent 
proiectului European Taverna, 
finanțat de Uniunea Europeană prin 
programul Erasmus Plus, curs 
susțiunut de partenerul nostru H2O 
Association in Rio Maior, 
Portugalia. Tematica proiectului s-a 
referit la metodologia de a păstra 
tradițiile, în special pe cele 
gastronomice autentice și de a le 
promova în zonele rurale, precum și 
dezvoltarea de metode de 
antreprenoriat pentru tineri.
 P r o i e c t u l 
s-a desfășurat 
timp de o 
săptămână în 
localitatea Rio 
Maior, Portugalia, 
concomitent cu 
un târg anual de 
antreprenoriat în 
d o m e n i u l 
gastronomic, iar 
lucrătorii de 
t i n e r e t , 
reprezentând 11 țări europene: 
Finlanda, Georgia, Italia, Spania, 
Portugalia, România (ATCE 
Speranța Râmniceană), Estonia, 
Cipru, Israel, Ucraina și Malta, au 
gătit bucate tradiționale pentru 
comunitatea locală portugheză. 
Echipa ATCE Speranța Râmniceană 
a pregătit un deliciu pentru acest 
training, o rețetă de papanași de casă 
cu dulceață de vișine și frișcă 
naturală.

Gi & Angy

Training course in Rio Maior, Portugal!
EUROPEAN TAVERNA
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 Emilian Rotea, un tânăr Formator de lucrători de 
tineret Erasmus Plus, un produs al voluntariatului 
râmnicean, ne vorbeşte despre... Experienţa de formator 
în Proiectul EDU PERFORMING 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 perspective.

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 
împreună cu ceilalţi participanţi şi cu îndrumarea 
formatorilor metodele de educaţie non-formale iar mai 
apoi am fost puşi în situaţia de a implementa acele 
metode, urmând ca în final acestea 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 Coordonator de proiect în două proiecte 
anterioare 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 tineret 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 experienţă, 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 propriile comunităţi. Având un grup atât de 
divers, a fost o adevărată provocare crearea unei coeziuni 
a grupului, explicarea unor metode de educaţie 
non-formală diverse, care se adresează unor grupuri ţintă 
diferite de cel cu care lucram în cadrul proiectului şi mai 

 I have been to EDU Performing 2 in Romania, 
Ramnicu Sarat. It was the first training course project of 
my life. I had so much fun. The host institution was 
really nice and friendly. They took so much care of us 
and gave the best idea about Romania.

 Beside, the methods that we used in Romania 
were really useful both for youngsters and volunteers. I 
can’t even pick which one was the best one. All of them 
was really important in terms of self-training. However, 
my favourite was ‘dreamer method’ which we were 
supposed to find our dream job and search for 
requirements. Youngsters can easily apply this method to 
their life. On the one hand it was a great method for 
setting your life up in an excellent way. One the other 
hand I got information about other jobs which i never 
heard about.

 Moreover, I applied Dreamer method in my 
community and got really good feedbacks. This method 
is not only applicable but also useful for self 
development. Avarage age of the community that i 
applied was 15. They were so excited after this method. 
All the volunteers can easly apply this method in their 
community too.Importance of self development has 
increased the last years. So, all the methods have great 
importance in terms of self development. Not only the 
Dreamer method is useful but also the other methods that 
we learnt from EDU Performing 2 are useful. What I am 
trying to say is that methods were really great. Beside, 
methods that we used during the project were both easy 
and understandable. What i mean by easy is applicable. 
All people can easily understand and apply this methods 
in their community even if they have some problems 
with English.

          Also, I would like to thank the people who hosted 
us in Romania. They were so friendly talkative and easy 
going. As i said before they took so much care of us.

Ekin Ekrem Aranci
Turkish Youth Worker in Edu Performing II project!

 La începutul lunii martie au fost aleşi cei trei tineri 
râmniceni participanţi în perioada 30 Martie - 6 Aprilie 2015 la 
activităţile trainingului "RISE-Research and Inclusion for 
Sustainable Employability". Aceştia au fost selectaţi de către 
comisia de evaluare a formularelor formată din Volodea 
Mateevici, Feraru Angela şi Grozea Giorgiana. Procesul de 
selecţie a constat în analiza şi evaluarea formularelor de 
aplicaţie, conform profilului participantului stabilit în proiect, 
şi a respectării echilibrului de gen. Lista lucrătorilor de tineret 
a fost următoarea: Ionescu Ioana, Hozoc Dan şi Stroe Daniel.
 Cei trei lucrători de tineret care au reprezentat FORTES 
în cadrul trainingului, au derulat în data de 24 martie 2015 o 
amplă campanie de vizibilitate şi promovare a proiectului RISE 
și a programului Erasmus+ campanie ce a constat în 
distribuirea de pliante și postere în centrul municipiului.   
 Proiectul RISE este implementat cu sprijin financiar din 
partea Uniunii Europene prin programul Erasmus+ și a fost 
aprobat la termenul 1 octombrie 2014. Prima etapă a 
proiectului, trainingul, se va desfăşura cu ajutorul unui număr 
de 21 de lucrători de tineret având vârsta de peste 18 ani. 
Tematica dezvoltată în cadrul cursului de formare vizează 
dezvoltarea de competențe de ”employability” și antreprenoriat 
pentru 21 de lucrători de tineret din România (Fortes Rm. 
Sărat), Spania, Malta, Portugalia, Macedonia, Bosnia & 
Herzegovina și Bulgaria. 
 Proiectul va continua cu un schimb de tineri, 
implementat de asemenea în Râmnicu Sărat, având 28 de 
participanţi cu vârste între 16-24 de ani şi 7 lideri de grup, 
activitate ce se va desfăşura în perioada 19 şi 27 Iulie 2015. 
Activităţile şi metodele din training vor fi formale şi 
non-formale: ice-breakers, workshop-uri, prezentări 
interactive, seminarii, jocuri de rol, open space, speed dating, 
public speaking, simularea unui interviu, dezvoltarea şi 
prezentarea unui plan de afaceri, debate.
 Activităţile şi metodele aplicate în schimbul de tineri 
vor fi non-formale, în continuitatea celor din training: 
ice-breakers, jocuri de cunoaştere şi team-building, 
workshop-uri pe diferite arii profesionale de creaţie. Activitatea 
se bazează pe principiile peer learning şi life long learning. 

Daniel Stroe – participant
Proiect redactat în cadrul proiectului RISE, finanţat de 

Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

THE NEW GATE ON INCLUSION

EDUEDUEDUDISEMINARE "EDU PERFORMING II
 - A GREAT PERFORMANCE

IN ROMANIA" - 
Article by:

Ekrem Ekin Aranci

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 
aplicabile 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 procesul de învăţare şi au provocat 
participanţii, 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 orizonturi 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 
experienta să o poată împărtăşi iar cei cu mai puţină să poată 
învăţa şi vice-versa.

 Experienţa mea ca 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 provoca 
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 CA 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 persoană, 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.
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 Perioada 12-14 Decembrie 2014 a consemnat în cadrul 
proiectului EDU PERFORMING II –THE NEW GATE ON 
INCLUSION, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 
Erasmus Plus, K.A.1, începerea unei noi etape din structura 
proiectului și anume organizarea unui schimb de tineri de 
valorificare și continuare a efectelor cursului de formare. Având deja 
metode aplicate, testate și care și-au demonstrat viabilitatea în lucrul 
cu tinerii, întâlnirea reprezentanților organizațiilor promotoare a 
consfințit metodologia de aplicare a rezultatelor în perioada 
următoare și în cadrul schimbului de tineri. 

 Agenda vizitei a fost una foarte diversificată urmărind 
atingerea unei triple dimensiuni: dimensiunea de socializare, 
comunicare și stabilirea de relații de comunicare și cooperare directe 
prin dialog; dimensiunea tematică promovată prin discuții și 
activități tematice de lucru pe agendă, activități, stabilirea 
condițiilor de implementare a schimbului și a regulilor specifice și 
dimensiunea culturală ce a vizat adaptarea participanților la mediul 
culturalității și spiritualității românești prin realizarea de vizite de 
studiu în cadrul Primăriei, a Penitenciarului, a Muzeului ori a 
Centrului de Tineret FORTES ori a Restaurantului Rustic, acolo 
unde aceștia au fost oaspeții unei seri tradiționale românești 
petrecută în sânul membrilor și a altor coordonatri de voluntariat 
râmniceni. 

 Această dimensiune a fost valorificată totodată de specificul 
lunii Decembrie, o lună a luminilor, a cadourilor prin organizarea 
unei festivități de împodobire a bradului în cadrul Centrului de 
Tineret alături de alți membri și voluntari râmniceni, momente de 
care unii din participanți s-au bucurat pentru prima dată ori pe care 
alții le-au apreciat prin valoarea diversității culturale dezvoltată prin 
prezenta acțiune. 
 
 Dimensiunea tematică a schimbului de tineri a reprezentat 
însă punctul central al discuțiilor dintre participanții la vizită fiind 
reamintite printre altele: rezultatele cursului, modul de 
implementare al metodelor, impactul creat, obiectivele proiectului, 
problema abordată, mijloacele utilizate în corelare cu 
fundamentarea tuturor detaliilor referitoare la schimbul de tineri ce 
se va derula între 6-14 Aprilie, de asemenea în Râmnicu Sărat: 
condiții de cazare, masă, transport, selecția participanților, 
organizare practică, sarcini și responsabi, nevoi speciale și altele.

 Programul Erasmus Plus continuă așadar să producă efecte 
pentru Asociația Onix, cadrul diversității fiind de această dată 
conturat prin prezența următorilor reprezentanți ai partenerilor:
Florin Ceparu – România, Tino Celisi – Italia, Liia Vijand –Estonia, 
Maria Melampianaky – Grecia, Marko Saric – Croatia, Tuba Batis – 
Turcia și Carmen Aviles – Spania. Mai mult decât atât, pentru a 
întări și a demonstra calitatea parteneriatului, promotorii din Spania 
au deplasat o delegație în care coordonatorul pe relațiile de 
comunicare, Javier Avila Casasola și totodată persoana de susținere 
a parteneriatului, a completat grupul de lucru ce a luat parte la 
derularea vizitei, motiv pentru care îi mulțumim.

Florin Ceparu – Manager de proiect

 "Be On Time – Project About Time Understanding and 
efficiency in youth work" are ca tematică managementul timpului 
pentru eficientizarea muncii de tineret şi conştientizarea culturală a 
percepţiei timpului pentru acceptarea înţelegerea şi acceptarea 
diversităţii culturale în spaţiul UE, pentru realizarea incluziunii şi a 
coeziunii sociale europene.
 Proiectul se desfăşoară pe parcurs de 1 an, în perioada 
15.01.2015 – 15.01.2016 şi este conceput în 3 paşi prin două 
activităţi principale training course, pilotarea (diseminare) 
rezultatelor prin activităţi locale şi schimb de tineri, urmat de o 
etapă de diseminare, multiplicare şi follow-up. Promotorii acestui 
proiect sunt 6 organizaţii de tineret cu experienţă în implementarea 
de proiecte europene, dar care au nevoie de dezvoltarea staffului în 
time management, din România, Italia, Turcia, Bulgaria, Polonia şi 
Slovenia. Totodată îşi propun să formeze tineri şi lucrători de 
tineret responsabili, punctuali, experimentaţi, care să îşi 
programeze timpul eficient, să utilizeze instrumente facile în 
activitate şi să contribuie la combaterea prejudecăților prin 
înțelegerea stereotipurilor, totul în contextul dezvoltării dialogului 
intercultural.
  Activitatea 1, cursul de formare se va realiza la Râmnicu 
Sărat, România, în perioada 20 – 29 aprilie 2015 cu un grup ţintă 
format din 24 de lucrători de tineret, staff al organizaţiilor 
promotoare, în echilibru de gen şi care vor beneficia de un proces 
de învăţare dirijat de formatori cu metode şi instrumente de 
educaţie nonformală. 
 Activitatea 2, schimbul de tineri, va avea loc în Râmnicu 
Sărat, România, în perioada 08 – 17 august 2015, cu un grup ţintă 
format din 30 de tineri şi 6 lideri de grup, în echilibru de gen, fiind 
structurat ca şi campanie stradală de promovare a cetăţeniei active 
şi coeziunii sociale locale şi a celei europene, cu oameni pregătiţi, 
competenţi şi structuri cu un management performant, aduce 
valoare adăugată Uniunii Europene. 
 În data de 24 martie Comisia de selecție formată din 
Mateevici Volodea – Președinte ATCE-SR, Neculae Marius – 
manager de proiect și Grozea Giorgiana – responsabil comunicare, 
în cadrul proiectului "Be on Time", a finalizat selecția 
participanților români pentru cursul de formare în managementul 
timpului (19-29 aprilie 2015), în urma evaluării formularelor de 
aplicare, au fost selectaţi următorii lucrători de tineret ce vor 
participa la prima activitate ce se va desfăşura în luna aprilie, 
aceştia fiind: Sava Manuela Camelia, Anghel Alexandru, Vioreanu 
Ana Maria, Baciu Mădălin Daniel.
 Anterior desfăşurării activităţilor propriu-zise, în luna 
martie 2015 s-au desfăşurat o serie de activităţi ce au vizat 
realizarea vizibilităţii proiectului, acestea constând offline în 
campanii stradale de distribuire de materiale de vizibilitate, 
interviuri cu cetăţenii, afişarea în Centrul de Tineret a unui roll-up 
al proiectului şi online în realizarea unui grup de facebook, afişarea 
unui banner online pe facebook şi pe blogul www.atcesr.com, 
afişarea online pe acelaşi blog a materialelor de vizibilitate la 
adresa http://atcesr.com/be-on-time/. Totodată au fost postate de 
participanţii din partea tuturor partenerilor implicaţi, comentarii, 
fotografii, impresii etc. 
 Tot ca activitate de vizibilitate a fost şi participarea la 
emisiunea TV SAT "Presa Liberă Trecere" din data de 31 martie, 

Edu 2 în pregătirea
schimbului de tineri ce
va avea loc în luna Aprilie

Etapa VPA! 

Vizibil on și
off line

f i n a n ţ a t  d e  U n i u n e a  E u r o p e a n ă
p r i n  p r o g r a m u l  E r a s m u s  p l u s

când Volodea Mateevici, Marius Neculae şi Florin 
Ceparu au vorbit despre proiectele lunii Aprilie, 
perspectivele lunii Mai, rezultatele înregistrate 
până în prezent şi noi viziuni pentru anul 2015. 
Realizarea unor activităţi reuşite şi cât mai variate 
de vizibilitate nu poate duce decât la obţinerea 
rezultatelor aşteptate atât în implementarea unui 
proiect, cât şi diseminarea acestuia, de fapt un 
proiect prinde viaţă prin activităţile de vizibilitate.

Vioreanu Ana-Maria, participant
 Articol redactat în cadrul proiectului Be 
on Time, finanţat de Uniunea Europeană prin 
programul Erasmus plus.
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 Uneori se nasc idei bune... alteori se continuă 
idei şi mai bune.
 În după-amiaza zilei de Duminică, 15 Martie, 
ne-am alăturat poeziei... pentru a ne mai completa cultura 
noastră şi pentru a ne delecta cu literatura contemporană.
Astăzi, domnul Nicolai Tăicuţu, a dorit să ne povestească 
de patru scriitori care sunt contemporani şi să ne spună 
despre activitatea acestora.
 S-a început prezentarea cu un scriitor 
teleormănean pe nume Florin Burtan, poet şi jurnalist, şi 
cu poeziile acestuia despre dragoste. Versurile domnului 
poet au o inspiraţie din mai mulţi scriitori precum: 
„Văcărescu, Coşbuc, Minulescu” precum şi din folclorul 
vechi şi cel nou. În continuare voi reda câteva versuri din 
revista „Luceafărul de dimineaţă”:
 „Ce tristă eşti, iubito, când nu mai ştiu să-ţi 
spun/Cuvinte-nmiresmate ca floarea de salcâm, /S-a 
tulburat şi mierea din care-odinioară/Ne înfruptam cu 
sete, la margine de seară.” (Florin Burtan- „Tu vei 
rămâne-n poartă”).
 „Erai atât de frumoasă şi năprasnic ningea/Sânii 
tăi picoteau, rezemaţi de perdea. /Trupul tău viscolit de 
mâinile mele/Presăra crini răbdători pe podele.
Ca un înger pluteai, miroseai a păcat/A rouă strivită de 
speteaza dalbului pat. /Ne lăsăm devastaţi în odaia 
puţină/Ne beam sufletul, geruiţi de o înaltă lumină.” 
(Florin Burtan- „Erai atât de frumoasă”)
 Iată, deci, câteva versuri prin care scriitorul 
împărtăşeşte sentimentul dragostei cu cititorii.
Am trecut mai departe la un scriitor râmnicean bine 
cunoscut în cercurile literare din ţară şi anume... Radu 
Cârneci.
 Am aflat astăzi că dumnealui este foarte îndrăgit 
de oamenii de la Bacău şi că a ajutat Bacăul într-un mod 
util: în anul 1964, fiind în comitetul de cultură al oraşului 
a ajutat la ridicarea statuii lui George Bacovia şi a avut un 
incident amuzant cu soţia acestuia, deoarece aceasta a 
fost surprinsă de statuie şi a afirmat că nu aşa arată soţul 
ei, la care dumnealui i-a răspuns că dumneaei l-a adus în 
acel fel.
 Faţă de poeziile predecesorului, domnul Cârneci, 
în volumul „Dorador”, prezintă poezii pline de figuri de 
stil şi care sunt traduse de dumnealui în franceză, fiind un 
iubitor de franceză.
 În timp ce primii doi scriitori sunt mai în vârstă... 
am ascultat şi poezii de scriitori mai tineri. Astfel astăzi 
ne-am delectat şi cu poeziile Cristinei Dascălu şi poeziile 
lui Andrei Mocuţă.
 Aceşti doi scriitori îmbină poezia cu lumea în 
care trăim astăzi ieşind ceva unic.

 Azi, 29 martie începând cu 
ora 11,00 s-a desfășurat  cum se 
întâmplă de câteva săptămâni, ceea 
ce poetul Nicolai Tăicuțu a numit 
Dimineți de poezie, o activitate în 
care poezia est,,>,�e stăpână pe minți și 
pe inimi. Au fost�>, prezenți poetul 
Nicolai Tăicuțu, cel care a și 
inițiat această activitate, Volodea 
Mateevici, din partea 
F.O.R.T.E.S., invitații Petrache 
Plopeanu, Nina Elena Plopeanu, 
tineri.
 În deschidere Nicolai 
Tăicuțu a recitat din poezia lui 
Marcel Mureșan.  
 A prezentat apoi Primăvara 
poeților buzoieni, festival-concurs de 
poezie organizat sub egida 
U.N.E.S.C.O. de către Biblioteca 
Județeană „Vasile Voiculescu” din 
Buzău. S-a amintit că din cele 
trei premii, pentr�< cele trei secțiuni, 
debut, membri U.S.R. și nemembri 
U.S.R., ultimele  două, au fost�>, 
câștigate de către Nicolai Tăicuțu 
și Petrache Plopeanu. A fost�>, 
invitat poetul Petrache Plopeanu 
să recite din volumul Sonete cu 
Fete Morgane, premiat la 
Primăvara poeților.
 În final poetul Nicolai 
Tăicuțu a prezentat creația poetei 
Ofelia Prodan și a lecturat din 
cartea acest,,>,�eia Ulise și jocul de 
șah. Următoarea întâlnire va fi pe 
19 aprilie la aceeași oră.

       Petrache Plopeanu

la

„mi-a spus copilul din parc/alergam spre mine/mă căutam/a 
spus/adu-ţi aminte/atunci/în ce pierdem/suntem egali cu 
toţii. //dar nu este adevărat/nu cred/dacă am pierdut/dacă 
pierd/aerul nu s-ar muta/copacii din parc şi iarba/ar creşte/şi 
copilul ar trece/pe aici/pe acolo/cu acelaşi balon. /pe aceeaşi 
bicicletă/verde/la aceeaşi oră.” (Cristina Dascălu- „În ce 
pierdem suntem egali”)
 Iată, deci, o poezie care ne aminteşte de copilul 
nostru interior şi de faptul că nu pierdem niciodată.
 „La Hotel H Top Amaika/am cunoscut unul/dintre 
cei mai proşti bucătari din lume/care au existat vreodată. //A 
murit cu o zi/Înainte să plecăm şi/a avut parte de o 
ceremonie simplă/chiar în holul hotelului/iar în semn de 
respect, /îndoliaţii au presărat pe defunct/coriandru, 
busuioc, cimbru/pătrunjel şi oregano.” (Andrei Mocuţa+ 
„All inclusive)
 Şi aceste versuri, banale, dar frumoase şi hazlii în 
sinea lor au fost o încântare pentru noi, cei prezenţi astăzi 
pentru a asculta o „ceaşcă” de cultură cu aromă de poezie. 
În final ni s-a recomandat ca pe viitor să scriem şi noi, aşa 
cum dorim, pentru că pe viitor, în urma celor scrise să 
putem face un volum de poezie+ şi nu numai+ al tinerilor.
 Poezia este, astfel, o prinţesă printre alte prinţese de 
când lumea şi Pământul.

Baciu Ionuţ

Dimineti de poezie
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 Anul 2015 aduce pentru tinerii râmniceni o ofertă 
deosebit de vastă de proiecte și activități ce vor avea loc atât 
în România cât și în mai multe țări Europene. Am spune noi 
că dacă până acum nu ți-ai luat inima-n dinți să încerci să 
aplici pentru un proiect extern, acum e momentul cel mai 
oportun pentru a încerca EXPERIENȚA VIEȚII TALE.

          Ce ar trebui să știi sunt niște reguli simple pe care 
Programul Erasmus Plus le aduce de partea cealaltă fiind noi, 
prietenii tăi, cei care te vom ajuta pentru a te pregăti și a fi 
gata să primești toate beneficiile unei mobilități Europene de 
tineret. Oportunitățile însă nu se opresc la tinerii din liceele 
râmnicene ci sunt în egală măsură deschise și profesorilor, 
lucrătorilor de tineret, studenților ori celor care doresc să-și 
construiască imaginea unei cariere de succes prin voluntariat. 
Astfel, imediat ce identificați un apel de proiect care vă 
atrage atenția, nu ezitați să ne contactați.
           În sprijinul vostru am lansat la început de an și Program 
pagina de facebook „ERASMUS PLUS RAMNICU SARAT 
– Apeluri de proiecte”, acolo unde puteți accesa toate 
apelurile de selecție pentru proiectele aprobate și totodată 
puteți crește vizibilitatea paginii acordând un like și 
distribuind conținutul ceea ce va face ca numărul celor ce 
vizualizează apelurile să crească. Vă încurajăm!
          Privitor la condițiile plecării, intenția voastră, câteva 
cunoștințe de comunicare în limba engleză alături de 
justificarea motivării alegerii proiectului sunt suficiente 
pentru a aplica. Trebui să știți, privitor la costuri, că 
Programul Erasmus Plus va suporta pentru fiecare proiect în 
parte cheltuielile de activități, cazare, masă și alte vizite 
interne în mod integral precum și costurile de călătorie în 
sumă de 170 de euro/schimb respectiv 275 euro/training.
          Pentru oricare dintre nevoile cu care ne veți întâmpina, 
avem soluții și provocări valoroase astfel încât, din 2015 
schimburilor de tineri, cursurilor de formare și vizitelor de 
studiu, o nouă opțiune de voluntariat poate fi accesată prin 
intermediul ATCE SR și anume Stagiile de voluntariat EVS! 
Prin intermediul acestora tinerii cu vârsta între 17 și 30 de ani 
au oportunitatea de a derula stagii în oricare din statele 
Uniunii Europene în baza proiectelor câștigate, proiecte ce 
vizează activități și obiective clare (lucru în școli, grădinițe, 
cluburi sportive, administrație) precum și o puternică 
componentă de învățare culturală și socializare. (Vom reveni 
cu detalii!)
          Un argument deosebit de important este că în oricare 
din experiențele de mai sus nu veți fi singuri! Prin 
intermediul partenerilor noștri, printre cei mai de încredere 
din Europa, vom menține o comunicare continuă, astfel încât 
procesul vostru de învățare și siguranța mobilităților va fi 
asigurată!
 PRIN VOLUNTARIAT PUTEȚI SĂ DAȚI 
VALOARE TIMPULUI VOSTRU ȘI PROPRIEI 
DEZVOLTĂRI!
 PRIN VOLUNTARIAT PUTEM CONSTRUI UN 
RÂMNIC EUROPEAN!

Florin Ceparu

Luna Martie

Primăvara
geografilor
la Buzău

 Situat în faţa Curburii Carpaţilor, la 
contactul principalelor unităţi de relief şi 
provincii istorice ale ţării, judeţul Buzău a 
crescut geografi de renume, atât la scara 
timpului cât şi la cea teritorială. Totuși, 
aceste vremuri, ca şi spaţiul, nu sunt 
încheiate, şi la debutul primăverii, au 
început să răsară în judeţul nostru, minţile 
cele mai luminate (de Soare?!) şi atrase 
de Pământ. Scenă a fost oferită de cele 
trei Concursuri Şcolare Naţionale: 
Concursul Naţional” Terra”, Olimpiada 
Interdisciplinară “Ştiinţele Pământului” 
şi Olimpiada Naţională de Geografie, 
toate aflate în luna florilor, în faza 
judeţeană.
 Selecţia elevilor s-a făcut în mai 
multe faze şi a fost grea, căci elevii 
cunoscători de geografie au fost mulţi, iar 
profesorii coordonatori trebuiau să-i 
identifice doar pe cei mai buni dintre cei 
buni. Şi au reuşit! În capitala de judeţ, în 
zilele de 7, 14 respectiv 28 martie au 
ajuns cei mai pregătiţi dintre elevii de 
gimnaziu şi liceu.
 În urma unor probe, ce au variat ca 
durată între 90 şi 240 de minute, în 
funcţie de tipul concursului, elevii 
participanţi au dovedit o pregătire 
geografică superioară şi un interes ridicat 
faţă de această materie. În cadrul 
Concursului” Terra” s-au calificat la faza 
naţională primii 5 concurenţi, în ordinea 
mediilor, iar la celelalte concursuri, elevii 
cu punctajele cele mai mari.
 Chiar dacă doar o parte din 
concurenţi au fost recompensaţi cu 
diplome, toţi au fost încântaţi de 
participarea la aceste concursuri şi au 
promis să repete experienţa în anii viitori, 
desigur cu performanţe mult mai bune!

Prof. Sorin Negraru

O primă jumătate de 2015
plină de proiecte şi
o nouă pagină de Facebook
destinată apelurilor de proiecte!
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 Proiectul „Power of You (th)” s-a 
desfășurat în perioada 23 martie – 1 aprilie 
la Horezu și a reunit 46 de participanți din 
Italia, Spania, Turcia, Bulgaria și 
România. Acesta a urmărit dezvoltarea 
spiritului de antreprenoriat în rândul 
tinerilor, în acest sens desfășurându-se, pe 
parcursul celor 10 zile de proiect, 
workshopuri în care au învățat tehnicile de 
realizare a obiectelor origami, cât și 
activități nonformale. 
 De asemeni, prin activitățile 
desfășurate, s-a urmărit promovarea 
incluziunii sociale pentru tinerii cu 
oportunități diminuate din zonele rurale și 
combaterea prin metode nonformale a 
barierelor apărute datorită discriminării. 
Participanții au fost motivați să-și expună 
propriile păreri în workshopuri de debate, 
au fost încurajați să-și dezvolte spiritul de 
antreprenori și manageri prin înființarea, la 
nivel teoretic, a unor companii, care mai 
apoi s-au ocupat cu angajări, fapt ce a 
contribuit la conștientizarea problemelor 
cu care se confruntă tinerii în încercarea de 
a intra pe piața muncii. 
 Participanții au luat contact cu 
specificul local în cadrul activității 
„Village discovering game”, fiind nevoiți 
să îndeplinească anumite task-uri care 
necesitau parcurgerea la pas a localității, 
cât și în cadrul activității desfășurate la 
Liceul „Constantin Brâncoveanu” cu elevi 
din clasele primare, când tinerii au încercat 
implementarea cunoștiințelor dobândite pe 
parcursul zilelor de proiect și transmiterea 
acestora, într-o manieră nonformală, 
copiilor.
 Ce a însemnat pentru mine acest 
proiect? Ei bine, ca toate celelalte, acest 
proiect a adus cu el un cumul de cunoștințe 
cu un grad sporit de aplicabilitate-n viitor. 
A reprezentat o altă treaptă călcată în 
drumul meu spre autorealizare. Dar, mai 
important decât asta, a venit cu oameni 
frumoși, cu oameni spre care m-am aplecat 
cu curiozitate pentru că am știut că am ce 
învăța de la aceștia, cu oameni cu care „am 
construit companii peste zi” ca mai apoi să 
le-ngropăm sub râsete seara. Oameni pe 
care se-ntâmplă rar să-i mai vezi a doua 
oară, dar care vor spune ceva despre tine 
peste ani. 

Ana Maria Cristina Barbu

 Cursul "Clothes make the man? Reverse the 
stereotypes and fight against discrimination with theatre 
costume design techniques as a tool for youth work" susținut în 
Potsdam între 27 martie – 5 aprilie 2015 a reprezentat un 
moment crucial în propria mea evoluție datorită temei ce a stat 
la baza acestui curs, discriminarea. 
 Postdam, un oraș în nord-estul Germaniei, capitala 
landului Brandenburg, și-a deschis porțile unui grup eclectic de 
persoane, 34 ce au reprezentat 28 de organizații din 21 de ţări, ce 
au putut să transmit un mesaj clar de toleranță și de luptă activă 
împotriva discriminării. 
 Printre momentele pe care cursul le-a creionat în 
mintea participanților se numără spectacolul de la teatrul Maxim 
Groki din data de 28 martie, Untergang der Nibelungen - 
Frumusețea răzbunării. Ansamblul Sebastian Nübling și Gorki 
au reușit să exploateze istoria Germaniei recente, sugerându-se 
un atac susținut asupra valorilor morale din dorința omului de 
distrugere și de ură de rasă. Piesa de teatru a fost un vârtej de 
pasiuni necontrolate, dragoste și ură, lăcomie și răzbunare în 
care Nibelungii se distruge. Piesa de teatru a fost un bun 
expozeu asupra tehnicilor teatrale, zilele următoare marcându-se 
paradigma lui Gustav Freytag de prezentare a succesiunii 
teatrale: de la expozițiune, la momentul debutului acțiunii, 
marcat prin viteza momentelor teatrale, la climax și la coborârea 
acțiunii prin schimbarea rolurilor până la concluzia piesei de 
teatru. De asemenea, Justė Survilaitė, trainerul cursului, a expus 
și istoria costumelor de teatru, care au ca funcții prezentarea 
statutului și a decorațiilor. Modelele culturale s-au bazat pe 
munca unor directori de costume precum Jacqyes Reynaud și 
Achim Freyer.
 Achim Freyer este unul dintre cele mai mari regizori de 
operă din lume ce lucrează în toată Europa și, din 2002, în 
Statele Unite ale Americii, în principal pe scena Operei din Los 
Angeles. El este o legendă, an după an continuă să creeze 
montări ireale. El combină pictura/instalațiile/designul/teatru, ce 
îl face o figură singulară printre artiști internaționali. Potrivit lui 
Freyer, în toate explorările cinematografică până în prezent 
pictura a fost dată la o parte. Lucrările sale sunt impulsive, 
expresioniste devenind o formă de muzică.
 Un alt moment special a fost vizita la Muzeul 
Etnografic din Berlin. Ethnologisches Muzeum a evoluat din 
colecțiile cabinetelor regale de artă și încă de la înființarea sa în 
1873, a devenit una dintre cele mai mari și cele mai importante 
colecții de acest gen din întreaga lume. Muzeul cuprind cca 
500.000 de obiecte etnografice, arheologice și istorico-culturale 
din Africa, Asia, America, Australia și Marea de Sud. Acestea 
sunt completate de o arhivă etno-muzicologică de 140.000 
înregistrări sonore, 285000 fotografii, 20.000 de filme și 
200.000 de pagini de documente scrise. Consider că, valoarea şi 
interesul acestor colecţii etnografice particulare constă în faptul 
că ele constituie o resursă importantă de patrimoniu, insuficient 
valorificată, de asemenea, pot fi considerate un factor de 
identitate, originalitate şi specific local al comunităţilor pe care 
le reprezintă, fiind o sursă identitară şi o resursă de dezvoltare 
culturală pentru vizitatori, dar şi pentru dezvoltarea turismului 
cultural.
 Alte moment importante au fost cele legate de 
identitatea ATCE Speranţa Râmniceană și a specificului național 
român. Am dorit să afirm în cadrul prezentării în faţa celor 20 de 
organizații prezente faptul că scopul asociației este de a 
promova și dezvolta activități de tineret cu și pentru tineri, cu 

Clothes make the man ?

scopul de a susține dezvoltarea lor personală și profesională, 
precum și dobândirea competențelor în domenii diverse 
precum cultura, educația, voluntariatul, spiritul civic, social, 
antreprenoriat și sport. Este impresionant faptul că pe parcursul 
celor 5 ani de activitate permanentă au fost implicați peste 2000 
de tineri și peste 100 de lucrători de tineret, profesori, asistenți 
publice, partenerilor și sponsorilor. În concluzie, am dorit să 
mulțumesc domnului Volodea Mateevici și domnișoarei 
Giorgiana Grozea precum și membrilor activi ai organizației 
pentru faptul că depun suflet în ceea ce fac și ridică standardele 
calitative ale acestei organizații ce are la bază prietenia și 
înțelegerea. Sunt încredințat că asociația implementează o 
strategie elaborată în acord cu viziunea de dezvoltare și 
regenerare a orașului pe care îl reprezintă cu atâta succes și nu 
numai.

Curs împotriva discriminării  O altă temă prezentă a fost cea a 
discriminării. Pornind de la formele 
discriminării: discriminarea directă (survine 
când o persoană beneficiază de un tratament 
mai puțin favorabil decât o altă persoană 
care a fost, este sau ar putea fi într-o situație 
comparabilă); discriminarea indirectă (orice 
comportament activ sau pasiv care, prin 
efectele pe care la generează, favorizează 
sau defavorizează nejustificat, supune unui 
tratament injust sau degradant o persoană, 
un grup de persoane sau o comunitate faţă 
de altele) s-a utilizat metode nonformale 
(lucrul în echipe, cafeneaua) pentru a căuta 
forme de discriminare în comunitățile din 
care provin participanții. 
 În concluzie, cursul "Clothes make 
the man? Reverse the stereotypes and fight 
against discrimination with theatre costume 
design techniques aş a tool for youth work" 
a reprezentat un mod real de a realiza ceea 
ce reprezintă discriminarea pornind de la 
lucrurile pe care le facem în fiecare zi, 
având ca suport vestimentația și ca metodă 
teatrul ce oferă șansa de a pune în scenă 
diferite comportamente discriminatorii. 

Filmuleţul proiectului este disponibil aici: 
Training Course "Do Clothes Make the 
Man", Potsdam, Germany 27th March-5th 
April 2015

Marian DRAGOMIR

Power of  You(th)
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 Școala Gimnazială Nr. 1 din Rm. Sărat, 
prin coordonarea cadrelor didactice de la clasele 
pregătitoare și clasa a IV-a, a organizat în ziua de 
20.02.2015 proiectul „Ziua porților deschise”. 
Elevii prezenți, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, s-au mobilizat exemplar pregătind 
surprize plăcute pentru oaspeții preșcolari, dar și 
pentru cadrele didactice sau părinții însoțitori.
Programul activităților a cuprins vizitarea sălilor 
de clasă, activități practice în atelierele de lucru, 
desfășurate pe teme diferite la fiecare clasă 
pregătitoare, la care au putut participa și oaspeții 
noștri, prezentarea unor filmulețe și fotografii din 
cadrul activităților desfășurate, expoziții cu 
lucrări realizate de elevi precum și materialele 
didactice, auxiliarele după care se lucrează la 
fiecare clasă. 
 La final, vizitatorii, părinții, cadrele 
didactice și preșcolarii au lăsat ca amintire 
impresii create pe parcursul vizitei lor într-un 
Jurnal de amintiri. Deoarece oaspeții noștri 
preșcolari nu pot să scrie, au avut ocazia să 
imprime în jurnalul nostru amprenta digitală, ca 
semn al aprecierii programului desfășurat.
 „Am fost impresionat de căldura cu care 
ne-au întâmpinat toate cadrele didactice care 
predau la clasa pregătitoare, de ambientul atractiv 
și prietenos în care elevii își desfășoară activitatea 
și de faptul că se lucrează pe ateliere de lucru, 
ceea ce constituie o continuare a modului de 
organizare din grădiniță și îi introduce mai ușor 
pe elevi în rigorile impuse de mediul școlar. Este 
școala potrivită pentru nevoile și dorințele 
copilului meu!” (Marius Cernea - părinte)
 „A fost foarte frumos, mi-au plăcut 
lucrările copiilor din clasă și coperțile caietelor 
celorlalți copii care învață aici.  Îmi place că avem 
ecran mare în clasă, unde doamna ne pune povești 
și desene animate.” (Maria Lorena Anastasiu - 
Grădinița Orizont)
  „Am văzut copii emoționați și mi-am 
amintit că așa am fost și eu anul trecut când am 
vizitat școala în care învăț acum, dar îi rog pe 

 În prezent, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, derulează la nivel naţional 
Proiectul „Copilărie fără delincvenţă”, finanţat din 
granturile  ,,Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii” 
(ISEC) ale Comisiei Europene. 
 Proiectul a fost iniţiat în urma identificării nevoii 
de a intensifica activităţile de prevenire a criminalităţii în 
rândul minorilor care nu au împlinit vârsta răspunderii 
penale, respectiv 14 ani. Atât datele statistice, cât şi 
constatările din teren ale poliţiştilor şi asistenţilor sociali au 
condus către concluzia că aceşti minori reprezintă un grup 
vulnerabil din punct  de vedere infracţional. 
 În acest context, proiectul îşi propune creşterea 
gradului de informare a beneficiarilor (copii, părinţi, 

profesori) cu privire la prevenirea delincvenţei juvenile la 
minorii sub 14 ani.
În contextul proiectului, Inspectoratul de Poliție al 
Județului Buzău, Compartimentul Analiza și Prevenirea 
Criminalității, în parteneriat cu ATCE Speranța 
Râmniceană, derulează o campanie de informare și 
sensibilizare a segmentului de tineret, în municipiile Buzău 
și Râmnicu Sărat. În acest sens în zilele de 23, 24 și 25 
martie 2015, tinerii voluntari ai ATCE Speranța 
Râmniceană și reprezentanții IPJ Buzău, vor trage un 
semnal de alarmă asupra dlincvenței juvenile și vor găsi 
răspunsuri și soluții la această gravă problemă socială, 
împreună cu tinerii,  prin intermediul metodei TEATRU 
FORUM!

Echipa ATCE Speranța Râmniceană

un proiect ambițios inițiat de Poliția Română, la care tinerii 
râmniceni au subscris cu promtitudine
Get Involved! Be a Volunteer!

ZIUA PORŢILOR DESCHISE

viitorii școlari să nu se sperie, pentru că aici vor învăța multe lucruri noi și este 
foarte bine! Am fost  încântată când mi-am revăzut fosta educatoare.”
(Andrada Brânzea - CPD)
 „În Ziua Porților Deschise am retrăit emoția aducându-mi aminte de 
momentul în care și eu am vizitat clasele pregătitoare în care urma să devin 
școlăriță. A fost ziua în care am înțeles că și acei copii vor trece la alt nivel de 
pregătire.” (Romina Florentina Roșu - CPC)
 „Vizita copiilor de la grădinița a fost tare plăcută. Împreună cu colegii 
mei am desenat o inimă, care este semnul clasei noastre, ce pentru noi înseamnă 
iubirea pe care ne-o purtăm unul altuia și mai ales pe care noi elevii o purtam 
doamnei învățătoare. Copiii de la grădiniță erau curioși să vadă caietele și fișele 
pe care lucram noi și au fost foarte entuziasmați când au văzut cât de frumoase 
și interesante sunt. I-am încurajat, pentru că la anul  vor fi și ei ca noi și să 
pornească cu dreptul în etapa ce-i așteaptă.” (Tiberiu Andrei Vrînceanu - CPC)
 „Pentru mine, Ziua Porților Deschise a fost unul dintre cele mai 
așteptate evenimente, dând ocazia tuturor celor implicați în activitatea clasei 
pregătitoare să poarte discuții, să se cunoască, să-și învingă temerile, să afle 
răspunsuri. Am fost foarte emoționat să le arăt și copiilor de la grădiniță ce se 
întâmplă în școala noastră.” (Alexandru Cristian Ion - CPC)
 Scopul activităților din cadrul proiectului „Ziua porților deschise” a 
fost promovarea clasei pregătitoare, a relației dintre învățători și elevi, precum 
și familiarizarea viitorilor școlari cu modul de desfășurare a orelor de curs. 
Evenimentul a fost și un bun prilej pentru a prezenta părinților interesați 
dotarea, baza materială, dar și oferta educațională a unității de învățământ.

Profesori pentru învățământ primar:
 Frățilă Ema și Gherghiceanu Alexandra
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 Ce înseamnă să fii voluntar? Pentru mine, a fi voluntar înseamnă a fi în stare să 
vezi mai departe de propria persoană şi de dorinţele tale. Înseamnă să vrei să îi vezi pe 
ceilalţi la egalitate cu tine şi să faci tot ce îţi stă în putinţă ca să rezolvi asta. La ce este 
util voluntariatul? Voluntariatul este util la dezvoltarea valorilor morale pozitive şi 
dezvoltarea relaţiilor cu ceilalţi.
 Am decis să fac voluntariat datorită dorinţelor interioare de a ajuta şi pe altcineva 
înafară de mine, de a le oferi altora ceea ce eu am iar ei nu au, de a învăţa lucruri noi, de 
a cunoaşte noi persoane minunate.
Sper ca în perioada în care o să activez ca şi voluntar, o să îmi împlinesc aceste dorinţe 
deoarece am încredere în ceea ce ne pot oferi Asociaţiile de tineret şi în felul în care ne 
putem dezvolta cu ajutorul lor.
Sper că îmi pot ajuta comunitatea prin activităţile de voluntariat pe care le voi desfăşura, 
activităţi ce vor conduce la o comunitate mai curată, mai aerisită, mai culturalizată, mai 
informată şi mai fericită.
 Până acum, datorită voluntariatului, am reuşit să îmi dezvolt abilităţile de 
comunicare astfel devenind o persoană mult mai socială, mi-am cultivat talentele ceea ce 
a dus la o imensă satisfacţie şi am cunoscut persoane noi şi extraordinare care între timp 
mi-au devenit prieteni şi cu care încă păstrez legătura.

Cristache Ionuţ

 Nici nu ştiu exact cum să încep.. Sunt atât de multe de spus. Hm, ce-ar 
fi să începem cu un citat? Şi anume: “Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în 
lume”. Aceste cuvinte rostite de Mahatma Ghandi spun multe şi imediat mă 
duc cu gândul la.. la ce oare? Da! La voluntariat. Oare câţi dintre noi ştiu ce 
înseamnă voluntariatul? Să vă spun eu. Pentru mine, în primul rând, 
voluntariatul înseamnă interacţiune, mişcare, dinamism. Atunci când ieşi din 
mica ta carapace şi explorezi lumea, ajungi să cunoşti persoane noi, să 
colaborezi cu diferite tipuri de oameni şi fără să realizezi, eşti deja implicat 
trup şi suflet şi pur şi simplu iubeşti ceea ce faci, fiind ataşat de toate activităţile 
pe care le desfăşori.
 Din experienţa personală, pot spune că voluntariatul ajută în primul 
rând la depăşirea timidităţii, mai ales când vorbim de adolescenţi sau tineri care 
nu prea sunt dornici să-şi exprime punctul de vedere de frica reacţiilor 
celorlalţi. Incă îmi aduc aminte primă zi în care am păşit în Centrul de Tineret 
F.O.R.T.E.S, de parcă ar fi fost ieri. Eram o boboacă în clasa a IX-a care 
pornise în explorarea necunoscutului. Mereu mi-am dorit să ajut lumea prin 
orice mijloace, mi-am dorit să descopăr persoane noi, mentalităţi noi, locuri 
noi, să împărtăşesc idei, gânduri, moment alături de persoane dragi dar şi 
alături de persoane noi. În ziua în care am păşit în F.O.R.T.E.S ştiu că ploua 
afară, era o zi de toamnă. Eu şi alţi câţiva colegi din liceul în care învăţ (Liceul 
Teoretic “Ştefan cel Mare”) am fost chemaţi la F.O.R.T.E.S de către Florin 
Ceparu pentru un proiect de informare a tinerilor despre educaţia nonformală. 
Eram curioasă şi speriată în acelaşi timp. Îmi surâdea ideea de a fi un voluntar, 
de a mă implica activ în comunitate, de a schimba ceva, de a mă face utilă. 
Eram mulţi copii strânşi acolo. Din clasa mea eram doar 3 sau 4 fete, pe restul 
nu îi cunoşteam. Şi nu mai ţin minte exact, dar parcă ne-au chemat pe rând şi 
ne-au întrebat câte ceva despre noi. Când am aflat că ni se vor pune întrebări, 
deja eram panicată. Şi cât aşteptam să fim strigaţi, într-un colţ ne-am strâns mai 
mulţi copii. Şi am început să vorbim despre profesorii din şcoală, despre genuri 
muzicale, despre religie, ateism, despre voluntariat. Ascultându-i pe ceilalţi 
povestind despre activităţile la care au luat parte, văzând cum li se luminează 
faţa când vorbesc despre voluntariat.. ei bine, în acel moment am simţit că 
locul meu este acolo, am ştiut că îmi doresc din tot sufletul să fac parte din acea 
comunitate. Îmi doream să devin cât mai repede membru, să particip cât mai 
repede la cât mai multe activităţi, îmi doream să ştiu că aparţin acelui loc. Din 
pricina anumitor piedici nu am putut însă să particip la prea multe activităţi, nu 
am putut să fiu atât de activă pe cât mi-am dorit.. Şi regret acest lucru. Dar în 
prezent, chiar dacă sunt clasa a XI-a, am revenit, cu forţe proaspete, cu o 
dorinţă mai mare şi ştiu că nimic nu-mi va mai sta în cale. Ador să fiu voluntar! 
Nu cred că toate cuvintele din lume m-ar putea ajuta să descriu ce înseamnă să 
fii voluntar, n-aş putea descrie ce simţi în momentul în care faci ceea ce îţi 
place.. Pot doar să spun că este o lume diferită, o lume frumoasă! Te dezvolţi 
pe tine ca persoană, ajuţi şi nu pentru a primi ceva în schimb, ci pentru că asta 
îţi doreşti să faci, legi prietenii noi, înveţi lucruri noi, lucruri pe care la şcoala 
nu ţi le predă nici un profesor. În privirea fiecărui voluntar pe care l-am întâlnit, 
am văzut acea sclipire în momentul în care vorbea despre activităţile şi 
proiectele desfăşurate ca voluntar. Până acum am luat parte la mai multe 
activităţi care s-au desfăşurat pe plan local. Mi-a plăcut să fiu înconjurată de 
tineri care au toţi acelaşi scop: să schimbe în bine comunitatea în care trăiesc. 
Pe viitor îmi doresc să particip la toate activităţile şi proiectele dacă se poate. 
Cu cât mai multe, cu atât mai bine. 
 Tot ce-mi mai pot dori este să îmi continui activitatea în acest 
domeniu, deoarece doar aşa putem noi tinerii să schimbăm lumea prin ideile pe 
care le promovăm. Şi vă invit pe voi, toţi cititorii, să păşiţi la F.O.R.T.E.S, să 
vă implicaţi, să fiţi voluntari. Nu uitaţi că nu există o limită de vârstă pentru a 
putea fi voluntar. Şi of corso, nu uitaţi: Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în 
lume!
 Şerbănescu Aniela, 17 ani,

elevă la Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare " 
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 Sâmbătă, 21 martie 2015, începând cu orele 13.00, în 
Râmnicu Sărat s-a organizat în premieră „Marșul pentru viață” cu 
tema „Fiecare viață este un dar”.

 Marșul, o iniţiativă a organizaţiilor PRO-VITA România, s-a 
derulat simultan în 77 de orașe din țară și în Republica Moldova, 
aflându-se în acest an la ediţia cu nr. 5, în municipiul nostru fiind 
coordonat de către Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, 
Educație și Sport.
 Scopul acestei adunări cu caracter public l-a constituit 
promovarea respectului pentru viața umană, indiferent de etnie, 
religie, stare de sănătate, dezvoltare intelectuală etc. Și a ideii că 
viața unei persoane cu Sindrom Down este la fel de valoroasă și 
demnă de respect precum viața unui geniu al științei sau a unui 
campion olimpic, în contextul în care ziua de 21 martie a fost și Ziua 
Internațională a copiilor cu Sindrom Down.
 Întâlnirea celor peste 100 de râmniceni care s-au declarat 
împotriva avorturilor a avut loc în centrul Municipiului Râmnicu 
Sărat (Magazin Victoria Shopping Center), debutând cu un scurt 
moment de rugăciune susținut de către 6 preoți. Din locația 
menționată s-a plecat în mod organizat pe traseul Str. Victoriei - Str. 
Tudor Vladimirescu - Str. Crg. Meiului - Spitalul Municipal 
Râmnicu Sărat, în fața spitalului ținându-se un moment de 
reculegere pentru toți copiii avortați în regim legal, la alegerea 
părinților. 
 Evenimentul a fost urmat de o conferință anti-avort găzduită 
de Amfiteatrul Colegiului Național "Alexandru Vlahuță" Râmnicu 
Sărat, conferință la care au luat cuvântul Preot Prof. Ștefan Costache 
Andrei, Mihaela Popescu - director S.P.A.S. Râmnicu Sărat și, din 
partea F.O.R.T.E.S., Ștefania Emilia Selegian - președinte Unity in 
Values Interconfessional Association.
 Partenerii evenimentului: Primăria Râmnicu Sărat, 
Protoieria Râmnicu Sărat, Poliția Municipiului Râmnicu Sărat, 
Poliția Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Buzău și Subfiliala Crucea Roșie Râmnicu Sărat.

Cătălin Pavelescu

 Școala Gimnazială Nr. 1 din Rm. Sărat, 
prin coordonarea cadrelor didactice de la clasele 
pregătitoare și clasa a IV-a, a organizat în ziua de 
20.02.2015 proiectul „Ziua porților deschise”. 
Elevii prezenți, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, s-au mobilizat exemplar pregătind 
surprize plăcute pentru oaspeții preșcolari, dar și 
pentru cadrele didactice sau părinții însoțitori.
Programul activităților a cuprins vizitarea sălilor 
de clasă, activități practice în atelierele de lucru, 
desfășurate pe teme diferite la fiecare clasă 
pregătitoare, la care au putut participa și oaspeții 
noștri, prezentarea unor filmulețe și fotografii din 
cadrul activităților desfășurate, expoziții cu 
lucrări realizate de elevi precum și materialele 
didactice, auxiliarele după care se lucrează la 
fiecare clasă. 
 La final, vizitatorii, părinții, cadrele 
didactice și preșcolarii au lăsat ca amintire 
impresii create pe parcursul vizitei lor într-un 
Jurnal de amintiri. Deoarece oaspeții noștri 
preșcolari nu pot să scrie, au avut ocazia să 
imprime în jurnalul nostru amprenta digitală, ca 
semn al aprecierii programului desfășurat.
 „Am fost impresionat de căldura cu care 
ne-au întâmpinat toate cadrele didactice care 
predau la clasa pregătitoare, de ambientul atractiv 
și prietenos în care elevii își desfășoară activitatea 
și de faptul că se lucrează pe ateliere de lucru, 
ceea ce constituie o continuare a modului de 
organizare din grădiniță și îi introduce mai ușor 
pe elevi în rigorile impuse de mediul școlar. Este 
școala potrivită pentru nevoile și dorințele 
copilului meu!” (Marius Cernea - părinte)
 „A fost foarte frumos, mi-au plăcut 
lucrările copiilor din clasă și coperțile caietelor 
celorlalți copii care învață aici.  Îmi place că avem 
ecran mare în clasă, unde doamna ne pune povești 
și desene animate.” (Maria Lorena Anastasiu - 
Grădinița Orizont)
  „Am văzut copii emoționați și mi-am 
amintit că așa am fost și eu anul trecut când am 
vizitat școala în care învăț acum, dar îi rog pe 

viitorii școlari să nu se sperie, pentru că aici vor învăța multe lucruri noi și este 
foarte bine! Am fost  încântată când mi-am revăzut fosta educatoare.”
(Andrada Brânzea - CPD)
 „În Ziua Porților Deschise am retrăit emoția aducându-mi aminte de 
momentul în care și eu am vizitat clasele pregătitoare în care urma să devin 
școlăriță. A fost ziua în care am înțeles că și acei copii vor trece la alt nivel de 
pregătire.” (Romina Florentina Roșu - CPC)
 „Vizita copiilor de la grădinița a fost tare plăcută. Împreună cu colegii 
mei am desenat o inimă, care este semnul clasei noastre, ce pentru noi înseamnă 
iubirea pe care ne-o purtăm unul altuia și mai ales pe care noi elevii o purtam 
doamnei învățătoare. Copiii de la grădiniță erau curioși să vadă caietele și fișele 
pe care lucram noi și au fost foarte entuziasmați când au văzut cât de frumoase 
și interesante sunt. I-am încurajat, pentru că la anul  vor fi și ei ca noi și să 
pornească cu dreptul în etapa ce-i așteaptă.” (Tiberiu Andrei Vrînceanu - CPC)
 „Pentru mine, Ziua Porților Deschise a fost unul dintre cele mai 
așteptate evenimente, dând ocazia tuturor celor implicați în activitatea clasei 
pregătitoare să poarte discuții, să se cunoască, să-și învingă temerile, să afle 
răspunsuri. Am fost foarte emoționat să le arăt și copiilor de la grădiniță ce se 
întâmplă în școala noastră.” (Alexandru Cristian Ion - CPC)
 Scopul activităților din cadrul proiectului „Ziua porților deschise” a 
fost promovarea clasei pregătitoare, a relației dintre învățători și elevi, precum 
și familiarizarea viitorilor școlari cu modul de desfășurare a orelor de curs. 
Evenimentul a fost și un bun prilej pentru a prezenta părinților interesați 
dotarea, baza materială, dar și oferta educațională a unității de învățământ.

Profesori pentru învățământ primar:
 Frățilă Ema și Gherghiceanu Alexandra

Râmnicenii au spus „Nu” avorturilor!

Voluntar. Datorie sau pasiune?

 În fața omului cu tărie de caracter strașnică și cu o 
voință de fier, uneori și munții se înclină a saluta. Tocmai prin 
dispunerea de libertate și rațiune, omul este unic. El singur 
alege ceea ce vrea să facă, fie din datorie, fie din pasiune.
A fi voluntar nu înseamnă a face din aceasta o meserie, ci mai 
degrabă, a face un scop din implicarea în viața semenilor 
noștri și în menținerea unui echilibru în mediul înconjurător. 
Diferite persoane aleg să se implice 100% în construirea 
propriului lor viitor, sorbând tot ceea ce se poate de la 
societate și din împrejur, fără a lua în considerare că oamenii 
și mediul sunt interdependenți, ceea ce face ca omul, 
indiferent de situație să depindă de un mic ajutor de la mediu, 
dar și de la oameni pentru a se dezvolta.
 Atunci când simți că ceva este în neconcordanță cu 
optimul care ar trebui să fie, schimbarea vine în primul rând 
de la tine. Poți privi, de pildă, această idee ca imaginea unei 
rezerve de fotbal, care nu joacă, deoarece la antrenamente nu 
a arătat în totalitate de ce era în stare. Asemenea și în cazul 
voluntariatului. Pentru a aduce o ameliorare sau a schimba 
ceva care afectează pe toți chiriașii mediului, trebuie să te 
implici, să fii sigur că prin ideile tale și prin modalitățile 
adecvate de a le pune în aplicare, fiecare centimetru de lume 
parcurs poate fi schimbat. Nu trebuie să aștepți ca și ceilalți să 
procedeze ca tine sau să îi aștepți pe ei să facă primul pas, 
când tu ești propriul tău arbitru și doar de tine depinde dacă 
intri în joc sau preferi să privești meciul de pe margine.
 A fi voluntar înseamnă a renunța la o parte din tine, 
în special la ego-ul tău care cere neîncetat resurse pentru a 
crește cât se poate de mult și a primi cu brațele deschise lucrul 
în echipă. Oamenii pot învăța unii de la alții, pot face schimb 
de informații în ceea ce privește cultura unei țări, obiceiurile 
și tot ceea ce necesită un pic de văruială, o schimbare. 
Modalitatea cea mai simplă de a se realiza aceasta este 
voluntariatul. Sunt activități precum implicarea în viața unor 
tineri dependenți de vicii, în viața unor familii cu dizabilități, 
în zone ale mediului unde amprenta umană și-a pus accentul 
mai mult decât trebuia, în protejarea faunei și a florei, în 
integrarea minorităților și lupta împotriva rasismului. Acolo 
unde societatea e mult prea “ocupată” să vadă punctele ei 
slabe care prin ajutor ar putea deveni un reper și un punct 
forte, anume, viața tinerilor cuprinși de vicii, intervin oameni 
de pretutindeni care s-au oferit să arate celor din jur că orice 
este posibil, astfel că au creat centre pentru acești tineri, le-au 
oferit o alternativă, alta decât cea de a se pierde în droguri, 
băutură. Încetul cu încetul, aceste resurse umane depășesc 
starea lor de refugiu în lașitate, lăsându-se ajutați și 
dorindu-și să se producă o schimbare în lume, începând cu ei. 

Faptul că un om fie nu vede, aude sau nu se poate deplasa, nu 
reprezintă un obstacol pentru nimeni, nici măcar pentru 
persoanele aflate în cauza respectivă, dovadă stă faptul că 
mulți tineri și multe persoane sunt implicate în acțiuni de 
voluntariat, în ciuda problemelor fizice pe care le poartă 
asupra lor. Ei arată că se poate, că orice poate fi înfăptuit, 
dacă îți dorești și dacă te implici, fără să îți pese de obstacole. 
Unii ignoră faptul că toți oamenii sunt simplii chiriași ai 
pământului pe care conviețuiesc, uită că natura are propria ei 
viață, propriul ei joc, propria ei rațiune de existență. Mulți 
profită de mediul înconjurător, crezând că totul le este permis, 
că totul le aparține, astfel defrișând și distrugând cercul de 
viață în care cu toții trăim. Noroc că doar o parte din acea 
mare mulțime de oameni sunt inconștienți, restul sunt cei care 
se implică și aduc schimbări, repară ceea ce alții cu 
nerușinare strică. În toate cazurile exemplificate mai sus, 
“acei oameni” poartă un singur nume: “VOLUNTARI”. 
Oameni care nu stau să privească absenți la spectacolul vieții, 
oameni care pun un stop acolo unde drumul duce către 
nicăieri, oameni care iubesc prea mult oamenii și mediul 
pentru a vedea cum fiecare se autodistruge și distruge. Se 
implică, iau atitudine, se luptă pentru ceea ce vor să schimbe, 
ajută, pun umărul la nevoie când alții nu o fac, sunt sprijin 
pentru cei pierduți și prieteni pentru cei rătăciți.
 Dacă întregul popor al unei națiuni ar fi format doar 
din voluntari, pământul nu ar mai fi un câmp de luptă, în care 
un vulcan așteaptă să erupă, ci ar fi un loc în care oamenii ar 
fii pentru oameni, ar conviețui și ar lupta împreună pentru 
restabilirea echilibrului acolo unde o frânghie stă să se rupă. 
Dar cum greul e din ce în ce mai greu și oamenii sunt din ce 
în ce mai egoiști, indiferenți la cauzele melancoliei oamenilor 
și a disfuncționalităților din societate, să faci un pas mic 
pentru un scop mare durează. Mulțumindu-ne însă cu faptul 
că dintre noi se rup rânduri și rânduri de suflete omenești gata 
să ia atitudine și să intervină, să producă schimbări acolo 
unde valul negru al societății acoperă tot, ne face să ne 
gândim că oricând putem deveni și noi maeștrii în schimbare 
luând atitudinea potrivită pentru a face din lume o lume mai 
bună. Rândurile acestea de oameni se numesc voluntari, care 
fac cu pasiune fiecare pas în acțiunea lor, neconsiderând 
voluntariatul ca pe o “meserie profitabilă”, ci ca pe un scop, 
un mijloc de interacționare, o cale de a transforma omul și 
mediul în care acesta se desfășoară într-o grădină veșnic 
verde.
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