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voluntariatului european 
 

 

din cadrul proiectului SEV 
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Despre proiect și activitate: 

Titlu proiect: “From Involvement as Volunteer in Europe, at Youth Worker” 

Acronim proiect: “5 Youth Workers” 

Organizația gazdă: Asociația de Tineret, Cultură și Educație “Speranța Râmniceană” 

(ATCE-SR) 

Data de începere a proiectului: 1 august 2018 

Durata totală a proiectului: 16 luni 

Titlu activitate: Conferința de impact şi promovare a voluntariatului European la 

Râmnicu Sărat 

Perioada de activități: 12 – 18 octombrie 2019 

Locația activităților: Ramnicu Sarat, jud. Buzău, Romania 

Linie de finanțare: Programul Erasmus +, KA1, Serviciul European de Voluntariat 

 

Profilul participantului la conferință: 

Limba engleză: nivel mediu 

Voluntar SEV în România/ fost voluntar SEV în România 

Voluntar SEV din România/ fost voluntar SEV din România 

Membri din stafurile organizațiilor acreditate SEV 

Membri din echipele de proiect ale proiectelor SEV – încheiate, în derulare, aprobate 

(responsabil de proiect, coordonator voluntari, mentor, lector, formator, voluntari de 

suport etc.) 

Alte persoane care au legătură cu Serviciul European de Voluntariat (formatori din 

Rețeaua ANPCDEFP, angajați ANPCDEFP, reprezentanți ai autorităților locale, tineri 

(18 – 30 de ani) interesați să participe în stagii SEV/ESC etc.) 

 

Numărul participanților și prezența la activități: 

Număr maxim de participanți unici: 120. 

Număr maxim de participanți/zi: 40. 

Astfel, un participant se poate înscrie pentru una, până la șapte zile de activități 

din perioada 12 – 18 octombrie 2019. Numărul minim sau maxim de zile de participare, 

este limitat doar de limitele maxime de participanți unici pe zi, respectiv numărul de 

participanți unici. 

 

Despre activități: 

De regulă, activitățile unei zile durează șase ore, în această durată nefiind incluse 

pauzele/perioadele de masă, coffee break, transport la și de la activități, conform 

următorului grafic: 

 

Nr. 

crt.  

Interval orar Activitate Caracter activitate 

1. 08:00 – 09:00 Mic dejun Opțional 

2. 09:00 – 09:30 Transport/deplasare la locația 

activităților 

Obligatoriu 

3. 09:30 – 11:00 Activități conferință Obligatoriu 

4. 11:00 – 11:30 Coffee break Opțional 

5. 11:30 – 13:00 Activități conferință Obligatoriu 

6. 13:00 – 15:00 Prânz Opțional 
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7. 15:00 – 16:30 Activități conferință Obligatoriu 

8. 16:30 – 17:00 Coffee break Opțional 

9. 17:00 – 18:30 Activități conferință Obligatoriu 

10. 18:30 – 20:00 Cină Opțional 

11. 20:00 – 22:00 Activități conferință (opțional) Opțional 

 

Metode/tipuri de activități: 

- Ice-breackers, energisers; 

- Workshop; 

- Cafenea publică; 

- Discuții; 

- Povești de succes/ prezentări SEV; 

- Vizionare de filme; 

- Photovoice; 

- Flashmob; 

 

În ultima zi de activități, vor fi organizate, în Râmnicu Sărat: 

- O caravană a voluntariatului; 

- Un flashmob, în centrul orașului; 

- O expoziție photovoice. 

 

Agenda conferinței: 

Zi  Tematică/activități 

24.09 - Introducere în SEV; 

- Prezentari interactive ale Erasmus+; 

- Prezentare a mobilității SEV: trecut și viitor; 

-Workshop-uri tematice: identificarea și prezentarea ideilor de voluntariat 

SEV cu impact în comunitate. 

25.09 - Prezentare interactivă a Corpului European de Solidaritate  

- Prezentări/povești ale foștilor voluntari SEV, ale mentorilor SEV; 

 - Proiecție de film SEV 

26.09 - Prezentări ale proiectelor Erasmus + și mobilități SEV implementate la 

Ramnicu Sarat (1); 

- Cafenea publica: a face voluntariat și în ce context, ce impact au activitățile 

de voluntariat la nivelul actorilor sociali din comunitatea locală? 

27.09 - Prezentări ale proiectelor Erasmus + și mobilitati SEV implementate la 

Ramnicu Sarat (1); 

- Proiecție de filme SEV; 

- Pregătire activități finale (workshop); 

28.09 - Prezentări/povești ale foștilor voluntari SEV, ale mentorilor SEV; 

- Proiecție de filme SEV; 

- Pregătire activități finale (workshop); 



29.09 - Prezentarea proiectului SEV "Five Youth Workers", a rezultatelor și 

impactului produs la nivel local, național si international; 

- Pregătire activități finale (workshop); 

30.09 - O caravană a voluntariatului; 

- Un flashmob, în centrul orașului; 

- O expoziție photovoice. 

 

 

Detalii organizatorice/administrative/financiare: 

- Participanții vor beneficia pe toată perioadea conferinței de: cazare, masă și 

coffee break, materiale pentru activități, transport local, materiale de promovare 

(mape, tricouri, pixuri, ecusoane); 

- Participanții vor beneficia de instructaj cu privire la sănătatea și securitatea în 

cadrul activităților de voluntariat; 

- Participanții vor primia certificate de participare pentru perioada prezenței la 

activități; 

- Deplasările interne/internaționale nu se vor deconta, costurile pentru eventualul 

transport reprezintă cofinanțarea din partea organizațiilor/ participanților la 

conferință! 

- ATCE-SR nu percepe taxe de înscriere/participare! 

 

 

 

 

ECHIPA ATCE „SPERANTA RAMNICEANA 


