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CINE ESTE ARDR?
ARDR este o oraganizaţie non-
guvernamentală, non-profit care are 
scopul de a crea oportunităţi pen-
tru oameni de a avea un rol activ în 
viaţa comunităţii lor şi să dezvolte 
capacitatea de auto-guvernare a 
comunităţiilor locale pentru dez-
voltarea socială şi economică privind 
dezvoltarea regiunii sud-vest din 
România. ARDR promoveză parteneri-
atele între şcoli, între afacerile locale şi 
administraţiile publice si organizaţiile 
non-profit care sunt elemente nece-
sare a unei dezvoltări sănătoase. 

Până în prezent, ARDR a implicat în 
acţiuni directe peste 120 de voluntari 
străini foarte dedicaţi şi peste 80,000 
de cetăţeni.  

Experienţa nostră constă în a angrena 
oameni în mod individual sau în grup 
şi în a pregăti oameni de toate vârstele 
şi abilităţile pentru a asigura dreptu-
rile cetăţenilor, de a contribui în mod 
direct la îmbunătăţirea servicilor şi a 
situaţilor pe care ei le trăiesc în vieţile 
şi în comunităţile lor. 

În ultimii 2 ani ARDR a contribuit de 
asemenea la întărirea ONG-urilor şi 
a societăţilor civile în alte ţări cum ar 
fi Armenia, Georgia, Ucraina, Rusia, 
Turcia, Azerbaijan, Sierra Leone, Ca-
merun, Argentina, Peru, Israel, Tunisia 
şi alte ţări din Uniunea Europeană 
într-o căutare pentru participare 
democratică şi dezvoltare susţinută. 

DOMENII DE EXCELENŢĂ

Dincolo de orice paradigmă tehnică, ARDR lucrează în parteneriate 
Uniunea Europeană-Africa-America Latină concentrându-se pe întărirea 
Reţelei YEN ca mijloace pentru inovaţie şi excelenţă în dezvoltarea 
coperării. 
YEN poate fi un imbold pentru dezvoltarea susţinută şi în mod particular 
pe ajutarea eficienţei care poate fi tradusă ca un pas în ,,folosind ajutorul 
pentru a termina ajutorul”. 
ARDR consideră avansarea de la stadiul de a folosi ajutor pentru a 
obtine rezultate limitate de o intervenţie a proiectului la o situaţie în 
care ajutorul devine un instrument pentru a crea un mediu capabil 
pentru o societate civilă care trebuie să fie un imbold constitutiv pentru 
schimbările domestice ale societăţii. Prin urmare, ARDR oferă importanţă 
atât proceselor cât şi rezultatelor vizibile. 
Dincolo de orice retorică, Uniunea Europeană trebuie să se schimbe 
de la retorica asigurării accesului egal la o situaţie în care organizaţiile 
societăţii civile din Africa şi America Latină ar avea acces corect la 
oportunităţi în termeni de finanţare.  Aşadar,  avântul politic poate fi 
construit de asemenea în jurul guvernelor din Africa şi America Latină 
odată ce organizaţiilor  societăţilor civile din aceste ţări le sunt oferite 
încredere şi oportunităţi pentru a sta în scaunul din faţă al dezvoltării 
transcontinentale. Acest lucru poate fi replicat în mod pozitiv şi acasă 
, pe teritoriile naţionale şi sub-naţionale ca un dialog genial între 
structurile guvernamentale şi organizaţiile societăţilor civile pentru 
întărirea unei bune guvernări şi actualizarea politicii agendei locale 
publice. 
ARDR pledează pentru o UE care joacă un rol ajutător  şi folositor pentru 
organizaţiile societăţiilor civile din Africa şi America Latină oferind şanse 
pentru a adresa provocări globale realizând egalitatea ONG-urilor cu cele 
din cadrul Europei. 
ARDR lucrează la întărirea capacităţii si excelenţei YEN de a construi pe 
premize solide suplimentare pentru o UE susţinătoare. Africa si America 
Latină discută aducerea teritoriilor locale şi naţionale într-o agendă a 
uniunii trans-naţionale a dezvoltării. 
Dezvoltarea globală este asigurată prin intermediul proiectelor a 
Serviciului de European Voluntariat şi reţelei YEN.
Dezvoltarea Comunitatea de Tineret cuprinde  învătarea pentru scopuri 
personale, civice şi sociale, precum şi pentru scopuri legate de ocuparea 
forţei de muncă. Ea are loc într-o varietate de medii în interiorul şi 
în afara educaţiei formale şi a sistemelor de formare profesională. 
Dezvoltarea Comunitară de Tineret presupune creşterea investiţiilor în 
oameni şi cunoştinţe, promovarea dobândirea de aptitudini de bază, 
inclusiv alfabetizarea digitală; şi sporirea oportunităților prin  forme 
inovatoare, mai flexibile de învăţare.
Are în vedere promovarea cetăţeniei active în rândul  tinerilor în 
general şi a cetăţeniei lor europene, în special, dezvoltă solidaritatea 
şi promovează toleranţa între tineri, în special în scopul de a încuraja 
coeziunea socială  în Uniunea Europeană; favorizează înţelegerea 
reciprocă între tinerii din diferite ţări şi contribuie la dezvoltarea calităţii 
sistemelor de sprijin pentru activităţile de tineret şi a capacităţilor 
organizaţiilor societăţii civile în domeniul tineretului;  promovează 
cooperarea europeană în domeniul tineretului.
Dezvoltarea este asigurată prin intermediul unor proiecte privind 
serviciul local  şi european de voluntariat, antreprenoriatul în rândul 
tinerilor din mediul rural.

Dezvoltare globala şi 
comunitară a tineretului 
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RURALEARN
RuraLearn a avut  drept scop  
încurajarea  tipului de lider  ce urmează   
principiile participative în zonele rurale 
pentru a ghida cetăţenii prin etapele 
de dezvoltare rurală participativă. 
Concentrându-se pe parteneriate 
locale şi utilizarea resurselor locale, 
RuraLearn va crea şi consolida reţelele 
în cadrul comunităţii, precum şi între 
comunităţi, în scopul de a facilita 
schimbul de informaţii.
 
RuraLearn lucrează pentru a 
îmbunătăţi administraţiile  publice 
locale, prin împuternicirea  cetăţenilor: 
participarea la toate aspectele legate 
de viaţa civică, care să reunească toţi 
actorii comunitari, în scopul de a avea 
dialoguri semnificative pentru a discuta 
nevoile comunităţii.
RuraLearn trenuri de persoane locale, 
pentru a deveni eficiente dezvoltatorii 
comunităţii şi stimulează crearea de 
grupuri de acţiune locală, aducând 
într-un reprezentant secţiune 
transversală a populaţiei, în scopul de 
a stabili priorităţi, de design şi punerea 
în aplicare a planurilor de acţiune 
bazate pe nevoile comunităţii.
RuraLearn vizează, de asemenea,  
furnizarea de informaţii specifice şi 
de vizibilitate a comunităţilor locale 
prin intermediul unui portal online, 
precum si printr-o reţea de jurnalişti 
comunitari. Această dublă abordare 

combină utilizarea tehnologiei 
informaţiei şi de “de modă veche”- 
contactul  faţă-în-faţă pentru a oferi 
cetăţenilor informaţiile de care au 
nevoie pentru a participa la viaţa 
civică prin intermediul de informaţii  
comunitare săptămânale  , inclusiv 
evenimente comunitare, traininguri, 
buletine de ştiri, şi oportunităţile de 
voluntariat.

RELAȚIONARE SOCIALĂ
Sporirea  gradului de conştientizare a 
problemelor sociale importante care 
afectează comunitatea reprezintă 
scopul Programului de Relaționare 
Socială.
Relaționarea socială oferă oamenilor 
instrumentele necesare pentru a trăi 
o viaţă sănătoasă şi productivă, prin 
furnizarea de educaţie non-formală 
pe subiecte, cum ar fi probleme 
reproductive ale femeilor, boli cu 
transmitere sexuala si SIDA, nutriţie 
adecvată, importanţa exerciţiului, de 
gestionare a stresului, şi de sănătate 
a  mediului, asigurându-se că toţi 
oamenii care trăiesc în zonele rurale şi 
urbane vor prospera în următorii ani.
Relaționarea socială luptă pentru a 
minimiza clivajele sociale din cadrul  
comunităţilor prin promovarea 
de programe menite să risipească 
stereotipurile şi  să descurajeze  
discriminarea faţă de grupurile 
minoritare. 

Domeniul  administrării locale  şi a cetăţeniei active 
reflectă preocuparea ARDR în ceea ce privește  crearea 
de legături şi reţele  la nivelul comunității , ca acestea 
să garanteze  durabilitatea şi multiplicarea  capitalului  
social al comunităţii pe pilonii unei identități colective 
şi  a unei  viziuni comune, consimțirii în luarea  
deciziilor şi  acţiunii colective.
În demersul de a îmbunătăți cooperarea prin 
contribuţii de sprijin reciproc  ce  provin  din sectorul  
public, privat şi non-profit, instituţiile comunitare 
şi organizaţii sunt aduse împreună de către factorii 
sociali, culturali, economici, politici, de mediu şi de 
atitudine în identificarea resurselor comunitare, 
atât materiale cât şi spirituale . Definirea, stabilirea 
şi menţinerea unei conduceri  democratic legitime 
și strategice  a proceselor de guvernare comunitare 
prin comportamente de cooperare construind  
un sentiment de apartenenţă la comunitate ce 
marchează o trecere treptată de la un comportament 
de  participare la unul de asumare a  de problemelor 
comunităţii, motiv pentru  care  ARDR subscrie 
pe deplin la identificarea conţinutului nevoilor 
comunităţii şi la promovarea liderilor capabili să 
gestioneze schimbări pozitive. În acestă privință a 
guvernării participative și în rețea de ordin social, , de 
administrare a capitalului comunității  în consecinţă, 
este un proces de învăţare despre stakeholdership 
dinamic  implicând  o concordanță între  diverse 
opinii şi  interacţiunea de interese, în contextul 
angajamentului la nivelul firului de iarba.
ARDR a contribuit  prin  viziunea şi misiunea sa   la 
dezvoltarea  societății civile  la nivel local și regional, 
la a conecta  competenţe şi capacităţi ce au condus 
la acțiuni și inițiative sociale   inter-instituţionale; 
cetăţenia activă vine ca dovadă a unei practici comune 
de responsabilitate, de asociere şi de parteneriat prin 
politici publice, care apar ca urmare a unui dialog  
consolidat şi structurat, consultare, negociere şi de 
co-decizie. Printr-o strănsă legătură între  proiecte de 
cercetare şi de acţiune, ARDR lucrează la  instituirea 
acțiunii locale şi a grupurilor de iniţiativă din  toate 
instituţiile importante dintr-o comunitate, precum şi 
faţă de instituire a consiliilor comunitare şi  a comiilor 
de dezvoltare a comunităţii pentru construirea 
viziunea comunităţii, rolul lor este de a stimula nevoia 
tot mai mare de a aborda drepturile şi obligaţiile 
cetăţenilor mult mai responsabil şi să se apropie de 
practicile democratice de luare a deciziilor cu privire 
la bunurile comune, promovand atât  idealurile 
personale cât și cele comune reprezentate democratic 
în agregarea şi articularea intereselor. 

Guvernarea comunității si cetățenia activă
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Dezvoltarea economică locală 

este împărţită în patru direcţii 

strategice: economie socială, 

management cultural, și 

maximizarea oportunitățile  locale 

(produse alimentare, turismul şi 

meşteşugurile) pentru dezvoltarea 

economică.

La ARDR, includem crearea şi 

funcţionarea ONG-urilor de tipul 

inteprinderilor sociale, organizaţii 

non-guvernamentale, organizaţii 

non-profit, care oferă numeroase 

locuri de muncă locale şi de a 

aduce bani într-o zonă, dar nu 

sunt create pentru a face bani 

pentru persoanele care le conduc. 

În schimb, succesul se măsoară 

printr-o  creştere a calităţii vieţii 

pentru întreaga comunitate, şi 

locurile de muncă sunt create 

pentru angajaţi, împreună cu 

posibilitatea de a obţine formare 

şi experienţă profesională. În  

ARDR credem că între crearea și 

succesul unei inteprinderi sociale 

și  a uneia  cu  profit  nu există 

diferențe  pentru comunitate şi 

pentru persoanele implicate. Ele 

sunt importante mai ales acum, 

când există o mare infuzie de 

bani către  România destinați  

modernizării serviciilor pentru 

a îndeplini standardele Uniunii 

Europene. O mare parte din 

bani va fi administrată de către 

ONG-uri în întreaga ţară, şi o parte 

din ea va merge, de asemenea, 

la contractanţi privaţi pentru a 

îndeplini cerinţele de finanţare.

Promovarea unui mediu de afaceri 

dinamic în zonele rurale este 

obiectivul zonei de dezvoltare 

economică locală. ARDR lucrează 

în parteneriat cu sectorul privat 

şi administraţia publică locală 

în acordarea de asistenţă şi de 

consultare cu privire la toate 

problemele de consolidare 

a capacităţilor, inclusiv de 

planificare de afaceri, leadership 

si management, monitorizare 

şi evaluare şi schimbul de bune 

practici în afaceri şi guvernare. 

ARDR încurajează cooperarea 

dintre sectorul public şi privat 

pentru a îmbunătăţi performanţa 

economică, creşterea calităţii 

proiectelor de dezvoltare a 

comunităţii, încurajând în acelaşi 

timp comunicare şi transparenţă.

ARDR oferă o gamă de servicii 

de consultanţă şi asistenţă 

tehnică pentru a ajuta factorii 

de decizie politică, dezvoltatorii 

de programe, şi liderii 

comunităţii, inclusiv cu oficiali 

de stat şi locali, administraţia 

publică locală, start-up-uri, 

ONG-uri.

Aceasta include asistenţă 

financiară, monitorizare 

şi evaluare, de strângere 

de fonduri, ciclulul 

managementului de proiect 

și biroul de asistenţă 

internaţională pentru reţeaua 

YEN.

Asistență tehnică

DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ
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Maria Ghitu

Lucrează cu ARDR de 
aproape doi ani. Până 
în acest moment a fost 
counterpart pentru pa-
tru voluntari. De aseme-
nea a colaborat cu ARDR 
în cadrul proiectului 
Educație Extra-curric-
ulara pentru Cetățenie 
Activă finanțat de FSE 
prin POSDRU.

Alexandru DIACONESCU

Conducătorul Unității 
Învățare pe tot parcur-
sul vieții
Drirectorul Programu-
lui de Învățare pe tot 
Parcursul Vieții
Currently he coordi-
nates the Global and 
Community Youth 
Development area of 
expertise.
De curând  coordonează  
domeniul  de expertiză  
al Dezvoltării Globale și 
Locale  în rândul Tiner-
ilor
Alex este în domeniul 
ONG-urilor de mai mult 
de 7 ani, avansând de la 
o poziţie de voluntar la 
cea pe acre o deține în 
prezent. Alex a absolvit 
în Automatică, dar el 
este hotărât să continue 
cu un master în Dez-
voltarea Comunităţii şi 
Integrării Europene. El 
a lucrat în numeroase 
proiecte de grup SEV ca 
manager de proiect.
În prezent, el deţine, de 
asemenea, poziţia cu 
normă întreagă în cali-
tate de coordonator al  
Platformei Yes for SEV.

Bianca GAINARU

Asistent-manager
În prezent, ea lucrează 
cu normă întreagă ca 
asistent de proiect la 
Centrul Internațional 
pentru Artă și Creație 
Constantin Brâncuşi şi 
substanţial implicat în 
dezvoltarea economiei 
sociale în judeţul Gorj.

Marius Octavian 
Dobleaga

Este învățător la școala 
Generală Nr. 3 Rovinari. 
Colaborează de mai 
bine de doi ani cu ARDR 
în rol de counterpart. 
Până acuma a lucrat 
în mod direct cu șapte 
voluntari SEV. A absolvit 
Facultatea de Soci-
ologie și Psihologie din 
București.

Alina Deaconescu

Este profesoară de 
engleză în cadrul Școlii 
Generale Bumbești Jiu. 
A absolvit în cadrul 
Universității ”Lucian 
Blaga” din Sibiu. Proi-
ectul FOR.W.A.R.D. a fost 
primul ei proiect în care 
a colaborat cu ARDR în 
calitate de counterpart. 
I-a plăcut și dorește să 
continue să lucreze cu 
voluntari SEV.

Cristina Scurtu 

Este învățătoare la 
o grădiniță din satul 
Stâncești, comuna 
Mușetești. Proiectul 
FOR.W.A.R.D. este primul 
proiect în rol de counter-
part. A absolvit în cadrul 
Universității ”Aurel 
Vlaicu” din Arad.

Cristina Cotorcea

Este profesoară de is-
torie în cadrul GSI ”Baia 
de Fier”. I-a plăcut să 
lucreze cu voluntarii SEV 
și dorește să colaboreze 
în continuare cu ARDR.

Staff-ul  Proiectului FOR.W.A.R.D.DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ
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Serviciul European 
de Voluntariat este 
parte componentă a 
Programului Tineret în 
Acțiune și este o mare 
oportunitate pentru 
tineri de a se provoca 
și de a lua parte la o 
experiență unică în 
viață.

Serviciul European 
de Voluntariat (SEV) 
are drept obiectiv să 
dezvolte solidaritatea 
între oameni, 
înțelegerea mutuală 
și toleranța, deci 
contribuind la întărirea 
coeziunii sociale din 
cadrul Uniunii Europene 
și la promovarea 
cetățeniei active a 
tinerilor.

Se adresează tuturor 
tinerilor cu vârste între 
18 și 30 de ani, SEV este 
cu adevărat un program 

de învățare. Dincolo 
de beneficiile aduse 
comunităților locale, 
prin participarea în 
activități de voluntariat, 
tinerii voluntari își 
pot dezvolta noi 
abilități și deci își pot 
îmbunătăți dezvoltarea 
personală, profesională 
și educațională. 
Voluntarii pot beneficia 
de traininguri specifice 
pe durata activității 
și pot cădea de acord 
asupra așteptărilor de 
învățare, metodelor 
și proceselor. În mod 
normal, experiența 
acumulată este cuprinsă 
într-un certificat 
YouthPass. Participarea 
este gratuită pentru 
voluntari (excepție 
făcând posibilitatea 
unei contribuții de 
maxim 10% din costul 

internțional pentru 
transport) care primesc, 
de asemenea, cazare 
și masă, asigurare și 
alocație pe toată durata 
stagiului de voluntariat. 
Se aplică condiții 
speciale tinerilor cu 
șanse reduse. De 
exemplu, pot participa 
de la vârsta de 16 
ani. Alte informații 
se pot găsi în Ghidul 
Tineret în Acțiune 
și de asemenea în 
Strategia de Incluziune 
a Programului.

SEV reprezintă una 
dintre mijloacele 
principale de dezvoltare 
comunitară ce se 
desfășoară la nivel 
județean și ale cărei 
activități se focusează 
pe participarea tinerilor, 
cetățenie activă și 
implicarea tinerilor cu 

șanse reduse. Calitatea 
si oportunitatile oferite 
de către această 
acțiune a determinat 
ARDR-ul sa acceseze 
acest program înca 
de la început - în 2006 
am găzduit parteneri 
SEV și începând cu 
2007 am preluat și 
rolul de organizație 
coordonatoare. 
Impactul programului în 
comunitățile în care se 
desfășura combinat cu 
dezvoltarea personală 
a voluntarului dar și 
a grupului țintă au 
întărit importanța și 
valoarea programelor 
SEV și ne-au determinat 
să dezvoltăm și să 
implementăm în 
continuu aceste 
proiecte în regiuni din 
ce în ce mai mari.

FOR.W.A.R.D. – este 
un  proiect SEV 
implementat de 
ARDR în judeţul Gorj 
derulat în perioada 15 
martie 2011 şi 30 iunie 
2012. Aceasta durata 
include, de asemenea, 
pregătirea proiectului, 
implementarea şi 

raportarea proiectului. 
Durata stagiului de 
voluntariat a fost de 
9 luni în perioada 01 
septembrie 2011- 31 
mai 2012.

Obiectivul proiectului 
a fost acela de a 
oferi oportunităţi de 
dezvoltare personală 

şi socială voluntarilor 
şi  tinerilor din 
comunităţile în care 
aceştia au fost găzduiţi, 
precum şi dezvoltarea 
comunitară durabilă  
prin aducerea de 
valoare adăugată 
activităţilor existente 
şi punerea în aplicare 

a celor noi, care 
stimulează procesul de 
învăţare interculturală, 
încurajarea participarii 
active a tinerilor, în 
special a celor cu mai 
puţine oportunităţi 
şi consolidarea 
parteneriatului 
internaţional.

CE ESTE SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT?

CE ESTE FOR.W.A.R.D. ?
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Gintare Turskytė – 
Lithuania

Eva Maria Lorite - 
Spain

Simona Šiaulytytė – 
Lithuania

Patricia  Dias – 
Portugal

Vanessa Graf – Austria Inmaculada Camarero 
– Spain

Davide Rapacchiale – 
Italy

Benjamin Sten Evald – 
Denmark

Cyril Angevin – France Laurene Hilaire – 
France

VOLUNTARII
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IMPRESII DESPRE PROIECT
”Problema cu privire la 
valoarea adăugată este 
destul de subiectivă. 
Desigur, vei aduce mereu 
ceva pentru comunitate, 
începând cu faptul că 
ești un străin cu un tre-
cut diferit, idei şi opinii, 
care este disponibil  să le 
împărtăşească comunității. 
Dar acest lucru poate în 
mare măsură să crească 
dacă reușești să evaluezi 
necesitățile comunităţii  şi 
resursele şi apoi le combini 
cu propriile abilităţi. Nu e 
uşor, pentru că este nevoie 
de timp să le înţelegi sau 
să-ți fie spuse în mod direct 
de localnici ... deci cred că 
cea mai mare contribuţie 
care se poate face pentru 
comunitate este aceea de 
a face activităţile încadrate 
într-un “concept exterior”, 
folosind diferite metode 
sau strategii, prin urmare, 
arătându-le ceva nou, 
făcut într-un mod diferit 
sau chiar apropiindu-se 
de un alt subiect. Daca 
faci  același lucru pe care ei 
îl fac sau l-au facut, valo-
area adăugată este, pentru 
mine, un pic redundantă.”
Patricia Dias, Portugalia, 
voluntară în proiect

”Cel mai important lucru pe 
care voluntarii il pot aduce 
într-o comunitate şi mai 
ales copiilor, este schimbul 
intercultural. În opinia mea, 
simplul fapt ca vorbeşti  cu 
oameni din diferite ţări, 
experimentezi diferentele 
dintre culturi si bariera 
lingvistică, cauti modalitati 
de a depăşi aceste lucruri, 
poate fi o experienţă ce-ti 
deschide noi orizonturi. 
Cine ştie, poate că aceste 
lucruri îi vor inspira pe unii 
sa vada dincolo de judeţul 

Gorj, poate chiar din-
colo de România. Poate că 
ei,copiii, vor participa la un 
proiect SEV , vor studia în 
străinătate – posibilităţile 
sunt nelimitate. Şi chiar 
dacă ei nu vor urma unul 
din aceste drumuri - cel 
puţin ei vor fi mai toleranti 
şi mai deschisi spre lucru-
rile noi. Pentru o lungă 
perioadă de timp am crezut 
că acesta este singurul 
lucru care poate aduce 
cu adevărat schimbări în 
comunităţile in care ne 
aflam, dar după ce am 
vorbit cu copiii, am aflat 
că de fapt si cu activităţile 
noastre mici se misca lucru-
rile. Din feedbackul primit 
am ajuns la concluzia că eu 
si Eva am învăţat copiii să 
fie mai toleranti, sa opre-
asca agresiunea şi să facă 
un efort să se cunoască 
reciproc.

Iar acest lucru nu se 
limitează numai la copii - 
tot oraşul este influentat 
de voluntari. Chiar dacă ei 
sunt deja foarte prietenosi 
şi primitori - experienţele 
pozitive cu voluntarii ii vor 
face şi mai pregătiti pentru 
întâlniri interculturale şi 
poate că unii părinţi vor fi 
mai dispuşi să-și lase copiii 
să meargă şi să descopere 
lumea .”

Vanessa Graf, Austria, 
voluntară în proiect

”Este greu sa vezi rezul-
tatele  acum (acum cand 
scriu aceste lucruri sun-
tem la final de proiect). 
Am făcut unele activităţi, 
am fi putut face mai 
mult, puteam sa facem 
mai puţin. Sperăm că ei, 
copiii, încep să-si amplifice, 
lărgeasca orizontul lor. Veţi 

găsi elevi interesaţi sa par-
ticipe la activitati în Şcoala 
Generală, in liceu mai puţin 
:  nu sunt interesati de 
activităţi şi nu vor participa. 
Dar trebuie să insisti cât 
mai mult posibil, înainte 
de a-ti pierde asteptarile si 
motivatia.

Sperăm că am făcut o 
treabă bună. Înainte de noi, 
la grădiniţă, nici unul dintre 
voluntari nu a mers acolo 
pentru a face activităţi iar 
în scoala generală elevii 
nu-mi amintesc despre 
voluntari care au fost aici 
inaintea noastra. Speram 
ca de noi isi vor aminti. 
Sau poate nu.Ideea este ca 
acum este greu sa vedem 
rezultate concrete.

In ceea ce-i priveste pe 
profesori şi elevi, majori-
tatea dintre ei cred că 
suntem aici să călătorim, să 
ne distrăm şi sa bem bere. 
Trebuie sa va luptati cu 
aceasta convingere a lor si 
sa incercati sa le-o schim-
bati. Atunci când vei începe 
să pui în aplicare activităţile 
şi când vor vedea ca 
munceşti din greu, isi vor 
schimba opinia rapid. 
Oricum, nu va asteptati ca 
ei sa va ajute pentru că ei 
nu vor.

Novaci este o comunitate 
mare, unde ai o mulţime de 
posibilităţi pentru pune în 
aplicare activităţi. Dar sunt 
unele probleme cu care 
trebuie să lupţi întreaga 
durată a proiectului, cum 
ar fi:

-lipsa de organizare a şcolii.

-faptul că elevii trebuie să 
se întoarcă în satele lor din 
jurul Novaciului

-lipsa de sprijin din partea 

nimănui. Vei fi singur pen-
tru nouă luni si crede-ne va 
fi  greu la un moment dat.”

Davide Rapacchiale, 
Italia, voluntar in pro-
iect

"M-am simţit bine alături 
de Vanessa şi ştiu că îmi va 
fi dor de ea. Ea a rămas în 
inima mea. Sper că nu mă 
va uita şi că ne vom întâlni 
din nou. Te asteptam aici cu 
inima deschisă " – Radu, 
elev, Baia de Fier

"A fost o plăcere mare sa 
o cunosc pe Vanessa şi de 
aceea dorim să-i mulţumim 
pentru toate activitatile pe 
care le-am făcut împreună. 
Ne pare rău că ea trebuie să 
plece, dar o asteptam sa se 
intoarca si sa ne viziteze"– 
Clasa VI-B, Baia de Fier

"Suntem foarte fericiţi că 
am cunoscut-o pe Vanessa 
şi ea ne este foarte dragă . 
Timpul a trecut foarte re-
pede dar a fost minunat şi 
unic. Ea a făcut o mulţime 
de lucruri diferite, lucruri 
frumoase, din care am 
învăţat foarte mult. Ea ne-a 
arătat că nu contează cât 
de bogat sau cât de sărac 
eşti, am învăţat că putem 
trăi împreună si ca trebuie 
sa ne ajutam cât de mult 
putem. Sperăm ca ea s-a 
simţit bine aici. La concur-
sul organizat de Clubul 
White Wolf Mountain  am 
ajuns să o cunosc pentru 
prima dată într-adevăr 
bine şi am văzut cat este 
de minunată. Îi multumim 
pentru toate lucrurile pe 
care ea le-a făcut ai pen-
tru ceea ce ne-a invatat 
" – Gina & Elena, eleve, 
Baia de Fier
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        IMPRESII   DESPRE   PROIECT
"A fost foarte frumos sa 
o cunosc pe Vanessa şi 
îmi pare rău că trebuie să 
plece. Ea m-a inspirat să fac 
alte activităţi după şcoală. 
Datorită ei, am luat parte la 
activităţi foarte frumoase. 
Datorita Vanessei, am 
avut cea mai frumoasă 
petrecere de Halloween şi 
am învăţat să nu tolerăm 
intoleranţă. Vreau să-ți 
mulţumesc Vanessa, deoa-
rece  ne-ai arătat jocuri din 
ţara ta. Sper că i-a plăcut 
ţara noastră! "– Lorena, 
elevă, Baia de Fier

"Mi-a plăcut sa-mi petrec o 
parte din timp cu Vanessa. 
Ne-am maturizat cu ea si 
doar un prieten ca ea ar 
putea să ne arate astfel de 
lucruri frumoase. Avem 
multe lucruri în comun 
şi am văzut că îi place 
muzica la fel de mult cum 
îmi place mie. Ea este un 
prieten adevărat, dar mai 
mult decât atât, ea este o 
persoană nemaipomenită. 
Cu ea nimic nu este plic-
tisitor, ideile ei fiind foarte 
interesante. Fiecare acti-
vitate pe care am făcut-o 
împreună cu ea a fost plină 
de imaginaţie. " – Ba-
saraba Adina-Vasilica, 
elevă, Baia de Fier

"Vanessa a fost şi va fi 
un prieten bun şi asta 
contează pentru noi! Ne-
am distrat fosrte bine  la 
petrecerea de Halloween, 
cu jocuri pe care ea le-a 
organizat. Ea va rămâne 
în inimile noastre pen-
tru totdeauna. Vrem să-i 
mulţumim pentru sfaturile 

bune pe care ni le-a dat. 
Apreciem că  ne-a învăţat 
jocuri frumoase si astfel 
am reuşit să ne cunoaştem  
mai bine. Ea ne-a învăţat să 
apreciem ceea ce avem şi 
suntem, chiar dacă suntem 
diferiți. Sperăm că ne vom 
revedea din nou în curând! 
"– Clasa VII B, Baia de 
Fier

"În aceste luni minunate 
pe care le-am petrecut cu 
Vanessa, am avut timp să 
cunoaștem o persoană 
minunată, comunicativa si 
care este aproape de copii. 
Noi o apreciem foarte mult 
- ea ne-a învăţat o mulţime 
de lucruri frumoase, 
distractive şi utile. Suntem 
foarte placut impresionati 
de petrecerea de Hallow-
een şide  proiectul numit 
"Nu toleram intoleranta" 
unde am desenat o imag-
ine cu mâinile noastre. Ne 
va fi dor de ea foarte mult! 
Este o fată inteligentă şi 
frumoasă "– Evelina, Iuli-
ana, Nicoleta & Vladut 
(clasa VII B), elevi, Baia 
de Fier

"În prima zi când Vanessa 
a venit la noi am fost atât 
de timid incat nu am putut 
spune nici" Bună ziua ". 
Dar după ce am văzut că 
a venit la noi să ne arate 
că nu este bine sa fii timid 
am inceput sa o plac. Sunt 
foarte fericit că am întâlnit-
o pe ea şi pe familia ei si 
acum nu mai sunt timid 
si pot spune "Bună ziua". 
Dacă ar trebui să o descriu 
aş spune că este frumoasă, 
inteligentă, politicosă şi 

multe altele "– Baiesu 
Elena Nicoleta, elevă, 
Baia de Fier

"Sunt foarte fericită că 
le-am intalnit pe Patricia 
si pe Vanessa, pentru că 
ne-am distrat împreună şi 
a fost foarte frumos. A fost 
frumos când am făcut un 
concurs şi  echipa noastră 
- numită Cei 5 Fantas-
tici  - a câştigat primul loc. 
Am făcut o mulţime de 
activităţi, inclusiv o piesă 
de teatru numită "Iedul 
cu Trei capre". Am fost 
Capra-mama si a fost foarte 
frumos ". – Stoica Lidia, 
elevă, Baia de Fier

"A fost frumos ca am 
avut cele doua voluntare 
Patricia si Vanessa aici. Am 
făcut o piesă de teatru, un 
concurs pe care echipa 
mea l-a câştigat şi multe 
alte activităţi distractive".– 
Diaconu Livia, elev, 
Baia de Fier

"Ne bucuram ca cei doi 
voluntari au venit aici, ne-
am distrat, am facut jocuri, 
un concurs şi alte lucruri 
distractive. Sperăm să va 
avem din nou în Româ-
nia!" – Stoica Beniamin, 
elev, Baia de Fier

“Voluntarii sunt minunați”.– 
Caravan Ralph, elev, 
Baia de Fier

”Vanessa si Patricia sunt 
niste fete minunate. M-am 
bucurat foarte tare pentru 
timpul pe care l-am pet-

recut impreuna” – Ulmet 
Diana, elevă, Baia de 
Fier

”Afost o experienta mi-
nunata faptul ca le-am 
cunoscut pe Patricia si pe 
Vanessa. Ne-am distrat fo-
arte tare: am facut postere 
impotriva violentei, o piesa 
de teatru, am jucat diferite 
jocuri si am filmat un video 
anti violenta. A fost minu-
nat.”– Nanu Mihai “Miți” 
, pupil, Baia de Fier

"Îmi amintesc de primele 
momente, atunci când ea 
a venit în România. M-am 
gândit cum vom comu-
nica? Cum vom putea lucra 
împreună? Cum putem 
duce la bun sfarsit acest 
proiect? Am descoperit 
în ea că da, putem realiza 
toate lucrurile pe care ni le-
am propus împreună. Am 
realizat proiecte frumoase 
impreuna, pentru scoala 
Generală şi pentru şcoala 
din Galbenu (pentru care 
ea a a facut un gest de-
osebit oferindu-le inima si 
spiritul ei şi, de asemenea, 
materiale noi). Eu pot sa o 
asigur că copiii de la Baia 
de Fier nu o vor uita. Ea a 
arătat, în tot ceea ce a fa-
cut: maturitate, perserver-
ance, devotamentul, 
generozitatea, şi auto-con-
trol! Sunt convins că ea va 
gestiona totul în viaţă pe 
care ea stabileşte mintea ei 
prea (acum vorbesc despre 
experienţa şi privilegiu a 
fost de a îndeplini ei per-
sonal) " – Cristina Cotor-
cea, counterpart, Baia 
de Fier
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 Educația pentru 
cetățenia activă şi 
voluntariatul sunt douăa 
activități ce presupun un 
set de practici al căror scop 
este de a pregăti şi instrui 
tinerii şi adulții pentru 
a participa activ la viața 
comunității .

Pentru mine proiectul 
Forward a început ca o 
provocare, mai ales că nu 
mai lucrasem cu voluntari 
. Mi-am asumat riscurile 
şi , cu toate că la început 
a fost mai greu, a urmat 
o perioadă frumoasă şi 
interesantă. Prin această 
experiență am reuşit să 
aduc un suflu nou în viața 
comunității din Novaci. 
Elevii au putut cunoaşte 
şi alte culturi, obiceiuri şi 
oameni, iar conoştințele lor 
de limba engleză, spaniolă 
şi italiană s-au îmbunătățit 
prin comunicarea şi 
contactul direct cu 
voluntari din diferite culturi 
şi civilizații precum Italia, 
Franța sau Peru.

Consider că voluntarii 
găzduiți în comunitatea 
noastră s-au integrat 
relativ repede, fiind mereu 
dornici să vorbească 
tuturor despre țara lor 
natală şi despre obiceiurile 
lor, singurul impediment 
fiind la început limba, dar 
şi această problemă s-a 
rezolvat destul de repede 
prin învățarea limbii 
române cu un profesor de 
specialitate.

Acest proiect mi-a 
deschis, atât mie cât şi 
elevilor din şcoala noastră, 

orizontul perceptiv 
despre ceea ce înseamnă 
voluntariat, despre dorința 
şi implicarea cu care nişte 
tineri au reuşit să aducă 
zâmbete, să și determine 
pe elevi să se implice în 
diferite activități, despre 
plăcerea de a face un 
bine unei comunități fără 
a primi în schimb decât 
o mulțumire, prieteni 
adevărați şi cunoştințe 
despre țara şi comunitatea 
noastră.

Ca mentor al acestor 
voluntari am realizat cu 
fiecare zi că entuziasmul, 
creativitatea, spiritul de 
echipă, responsabilitatea, 
implicarea nu au vârstă, 
că pot fi aplicate oricând 
şi oriunde cu condiția să 
existe bunăvoință.

Mentor Ghitu Maria, 
Liceul Teoretic Novaci

Motto:”Intelegeti-ma, 
sacrificiul voluntar, facut 

in deplina constiinta si 
liber de orice constrangere 

, jertfa de sine spre binele 
tuturor , acesta este, dupa 

mine,semnul celei mai inalte 
dezvoltari a personalitatii.”  

F. M. Dostoievski
     Prinsi in alergatura 
continua si inecati se rutina 
zilnica, uitam uneori care 
sunt lucrurile cu adevarat 
importante , uitam cat de 
putin costa uneori sa faci 
bine, sa ajuti, sa sprijini, 
sa lauzi in mod total 
dezinteresat.Este nevoie 
de atat de putin pentru 
a fi fericit!Uitam acest 

lucru uneori dar avem 
sansa sa intalnim tineri 
entuziasti, responsabili 
,foarte implicati, care sa ne 
reaminteasca.Este cazul lui 
Davide Rappachiale si al lui 
Cyril Angevin doi astfel  de 
oameni , veniti la Novaci 
pentru a face voluntariat.
     Voluntariatul inseamna 
responsabilitate tocmai 
pentru ca simplul fapt 
ca nu esti platit pentru 
munca ta nu-ti da 
dreptul sa fii iresponsabil.
ASOCIATIA REGIONALA 
PENTRU DEZVOLTARE 
RURALA(ARDR), le-a dat 
acestor doi tineri ,unul 
venit din Franta , celalalt 
din Italia,posibilitatea sa 
realizeze ceva, sa duca la 
bun sfarsit acest proiect 
de noua luni in care au 
fost implicati. Au castigat 
, cu siguranta, experienta 
si-au valorificat cunostinte 
si abilitati pe care altfel 
nu le-ar fi putut folosi, 
dar ,inainte de orice si-au 
facut prieteni. Foarte multi 
prieteni.  
   Nu stiu daca Romania 
si Novaciul au corespuns 
orizontului lor de asteptare, 
daca ceea ce li s-a spus 
despre romani ,despre 
limba romana a avut  vreun 
corespondent in realitate 
.zambitori, gata oricand sa 
isi noteze un cuvant nou 
invatat in agenda, cei doi 
tineri sustineau mereu 
ca , ei insisi vorbitori de 
limbi romanice,efortul de 
a invata romana nu e prea 
greu pentru ei.Mai ales ca, 
sa stapaneasca , la un nivel 

mediu romana , a fost inca 
de la inceput o conditie 
pentru a desfasura celelalte 
activitati de voluntariat la 
noi.  
  Baietii s-au implicat 
in toate activitatile din  
Novaci care presupuneau 
voluntariat:au mers la 
Centrul de asistenta a 
persoanelor varstnice unde 
au jucat sah , au cantat , au 
prezentat imagini din tarile 
lor, infrumusetand dupa-
amiezele celor de aici;in 
fiecare saptamana au 
mers la gradinita din oras 
unde au organizat diferite 
activitati legate de joc, de 
muzica si de limba engleza 
cu cei mici; nu au ocolit 
nici Scoala Generala unde 
au avut , de asemenea, 
saptamanal un program 
de voluntariat.Cei doi s-au 
implicat inclusiv in actiuni 
de ecologizare ,in cadrul 
liceului , dar si al orasului.
  Avand veleitati de lider, 
Davide a fost implicat si 
in actiuni mai generale la 
nivelul organizatiei, fiind 
numit seful voluntarilor 
veniti prin ARDR. 
 Mereu amabili, gata 
oricand sa ajute, sa se 
implice , intelegand ca 
solidaritatea sociala, 
ajutorul dezinteresat  si 
efortul colectiv sunt solutia 
unui viitor mai bun ,baietii 
au lasat o impresie foarte 
buna la Novaci  unde ii 
asteptam sa se reintoarca 
poate intr-o zi.   

Profesor Otilia Giurca,
Liceul Toretic Novaci 

CETĂȚENIA ACTIVĂ ŞI VOLUNTARIATUL ÎN NOVACI
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Lucruri haioase ce s-au petrecut în FOR.W.A.R.D.
S-a întâmplat o dată când 
Patricia, CouchSurfer 
ul nostru, Julita din 
Lituania şi eu, am ieşit 
la o plimbare şi ne-am 
trezit în faţa unui punct 
de netrecut, în faţa unei 
căsuţe. 
Deodată, o doamnă 
micuţă şi foarte nervoasă  
a ieşit afară crezând că 
încercăm să intrăm prin 
efracţie.  Când a înţeles 
că suntem străini, ne-a 
invitat în casă, ne-a 
ameţit puţin mai mult şi 
ne-a servit cu tot felul de 
mâncăruri, inclusiv  două 
bucăţi mari de slănină 
pe care ne-a părut rău 
să o aruncăm  dar încă 
nu eram pregătite să 
o mâncăm. Nu voi uita 
niciodată  întoarcerea pe 
întuneric, prin masele de 
zăpadă,  jos la poalele 
muntelui şi destul de 
ameţite.
Vanessa Graf, Austria, voluntară 

în proiect

La începutul SEV-ului 
nostru a trebuit să 
mergem la Predeal, la 
formarea de început. 
A fost extrem de cald 
şi ne-am cărat  valizele 
noastre timp de treizeci 
de minute până la staţia 
de autobuz, dar, desigur, 
autobuzul nu a fost 
acolo - Bine aţi venit în 
România!  Zece minute 

mai târziu a oprit o 
maşină în care se aflau 
copii şi un bărbat.  S-a 
oferit să ne ducă la Târgu-
Jiu în acea zi, numai că 
mai avea ceva de făcut 
înainte. Din fericire am 
acceptat şi am petrecut 
ziua cu el şi soţia lui la 
clubul montan, bând 
ceai, mâncând nuci, 
răcorindu-ne în hamac şi 
încercând să comunicăm  
în româna noastră 
stâlcită.

Ion (aşa se numea – 
surpriză, surpriză! Toată 
lumea de aici poartă 
numele de Ion) ne-a dus  
la el acasă  mai târziu 
unde am mancat struguri 
proaspeţi, am văzut 
crama şi i-am cunoscut 
familia. La sfârşitul zilei 
eram la Târgu-Jiu - la 
timp – petrecând o zi 
minunată.
Vanessa Graf, Austria, voluntară 

în proiect

Copiii din şcoală au fost 
întotdeauna încântaţi 
de mine şi Eva,  astfel că 
voiau întotdeauna  să 
ne întoarcem. Nu m-am 
simt atât de confortabilă 
cu aceasta la început, 
deoarece nu ştiam ce ar 
crede părinţii, dar într-o 
zi m-au convins şi am 
mers la casa unui băiat.  
Când am ajuns acolo, 

mama sa termina de copt 
pâine şi cozonac, iar prin 
adevărata ospitalitate 
românească am fost 
invitaţi să mâncăm din 
acele lucruri delicioase. 
Îmi amintesc când mama 
a rupt pâinea şi aburul 
ieşea din ea – a fost 
delicious!
Vanessa Graf, Austria, voluntară 

în proiect

Un singur lucru nu-l voi 
uita – momentul în care 
gazda noastră a cules 
strugurii. Eram afară pe 
terasă, fumând o ţigară 
(în acea perioadă încă 
fumam)  şi îi urmăream, 
chiar şi pe cei mici cărând 
găleţi cu struguri de pe 
deal.  M-am simţit atât 
de inutilă, aşa că am 
mers sus pe deal şi am 
întrebat familia într-o  
română destul de nasolă  
dacă aş putea ajuta. Nu 
voi regreta niciodată 
acest lucru!  Chiar dacă 
am lucrat toată după-
amiaza, am fost atât de 
fericită după  şi  apoi am  
băut împreună ţuică  - a 
fost cea mai bună ţuică 
pe care am gustat-o  
vreodată. 
Vanessa Graf, Austria, voluntară 

în proiect

În România toată lumea 
bea.Am avut o suspiciune 
înainte, dar mi s-a 
confirmat când m-am 

mutat la gazdă şi mi-am 
cunoscut noul bunic. 
Două momente chiar 
merită amintite: o dată 
m-am trezit foarte, foarte 
de dimineaţă să mă 
pregătesc să merg  la 
şcoala din Galbenu şi 
m-am întâlnit cu bunicul 
în bucătărie. El m-a văzut, 
era foarte fericit şi mi-a 
pus o ceaşcă de ţiucă 
fiartă în faţă, care a fost 
bineînţeles delicioasă. .  
Altă data, toţi voluntarii 
au fost acasă la noi în 
Baia şi cei doi fraţi ai 
gazdei s-au gândit  să 
ne distreze. S-au dus la 
butoiul de ţiucă, s-au pus 
sub el şi au lăsat lichidul 
să le curgă în gură, în 
timp ce noi toţi   ţipam 
la ei să se oprească ! 
Bunicul a venit, a văzut 
şi a început să râdă. Doar 
în România se putea 
întâmpla asta!  Mai târziu 
în acea noapte le-a dat 
băieţilor sticla sa de ţuică  
să se distreze. A naibii 
România! 
Vanessa Graf, Austria, voluntară 

în proiect

O data fãceam 
autostopul de la Crasna 
spre Muşeteşti, cam în 
a treia parte a Capacity 
Building- ului.   O maşină 
sa oprit pentru mine 
şi un alt voluntar şi, 
desigur, la acel moment 
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nivelul nostru de român 
a fost aproape de zero, 
dar cumva am reuşit să 
explicăm ceea ce făceam 
în România. Într-un  final, 
conducãtorul auto, nu 
numai cã ne-a dus exact 
în locul în care voiam sã 
ajungem, dar, ne-a dat şi 
50 de lei la toţi sã bem o 
cafea. 
Patricia Dias, Portugal, voluntară 

în proiect

Eu şi Vanessa gãzduiam 
un cãlãtor şi voiam sã 
îi arãtãm muntele de 
lângã Sadu, dar zãpada 

era foarte mare şi nu 
am putut trece. Atunci, 
o bãtrânicã a ieşit din 
casã şi en-a întrebat ce 
facem crezând cã vrem 
sã intrãm prin efracţie. 
I-am explicat cine eram 
şi, în momentul în care a 
realizat cã suntem strãini, 
ne-a invitat în casã sã 
bem un pahar de vin. Am 
ajuns sã stãm mai multe 
pahare de vin delicious, 
fãcut în casã, am stat de 
vorbã cu ei şi cu vecinul 
ei curios şi am plecat 
cu o inima fierbinte ( şi 

obrajii de asemenea!)  şi 
un rucsac plin de produse 
de casă (muraturi, sos de 
rosii, carne afumată, vin ... 
ce vrei tu).
Patricia Dias, Portugal, voluntară 
în proiect

Când am organizat o 
activitate ecologicã în 
Şcoala Generalã, am 
adunat 53 de copii, 
organizaţi în echipe şi 
am fãcut o lucrare raliu în 
central oraşului.  
Nu ar fi trebuit să le dau 
foile  cu indicii înainte de 
a explica totul, pentru că 

au început să alerge ca 
nebunii în momentul în 
care au luat hârtiile şi nu 
le-am putut explica unele 
detalii!
Rezultatul: au înţeles 
greşit  şi au crezut 
cã trebuie sã ia cu ei 
întrebãrile ascunse 
-  şi cum se vor putea 
juca ceilalţi  dacã nu 
au întrebãri la care sã 
rãspundã ?? Haideţi, 
copii! Gândiţi-vã!
Dar a fost un haos 
distractiv!
Patricia Dias, Portugal, voluntară 
în proiect

Parteneri în proiect:

AKZENTE SALZBURG – AUSTRIA
http://www.akzente.net

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LINK – ITALY

http://www.linkyouth.org 

NGO YOUTH EXCHANGE 
AGENCY – LITHUANIA

http://www.jama.lt

CASA DA HORTA, ASSOCIACAO 
CULTURAL – PORTUGAL

http://casadahorta.pegada.net/
entrada/

FUNDACION PAIDEIA GALIZA – 
SPAIN

 http://www.paideia.es
ASOCIACIÓN ÁGORA CULTURAL 

– SPAIN
 http://www.asociacionagora.org/

NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE – 
DENMARK

 http://www.nfhs.dk/

EUROPE XXL – FRANCE
europexxl@hotmail.com

ASSOCIATION DE 
DÉVELOPPEMENT POUR LE 
HAUT CABARDÈS – FRANCE

http://www.hautcabardes.fr 
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Ţi-ar plăcea să faci SEV?

Cum să 
procedaţi
A părăsi ţara pentru 
a merge şi a face  
voluntariat în străinătate 
nu este improvizaţie! 

În primul 
rând, puneţi-
vă câteva 
întrebări: 

• Care este motivaţia ta 
personală?

Va conta pentru 
motivaţia personală  
până la  finalizarea 
proiectului.

• Care este aria căreia 
doreşti să te dedici?

Cu siguranţă există una 
care ne interesează în 

mod special ... Fiţi realist 
şi încrezător, acesta 
este cel mai bun mod 
de a avea parte de o 
experienţă de succes.

• Pentru cât timp eşti 
gata sa te angajezi 
într-un proiect SEV, 
inclusiv căutarea pentru 
un proiect, pregătirea, 
administrarea, training, 
servicii, follow-up?

• Cât timp ai?

Cunoaşterea unor 
oameni noi şi diferiţi  
este, sperăm, o parte 
din motivaţia ta –deci  
începe cu găsirea unor 
oameni care te  vor ajuta 
ca  proiectul tau SEV să 
devină realitate.

Primul Pas
Găseşte o organizaţie  de 
trimitere care te va ajuta 

de-a lungul procedurii, 
înainte, în timpul şi după 
SEV-ul dumneavoastră.
În cazul în care nu 
cunoaşteţi  organizaţii de 
trimitere  pentru SEV în 
ţara dumneavoastră de 
reşedinţă, consultaţi baza 
de date a organizaţiilor 
acreditate (www.
EVSdatabase.eu), sau 
contactaţi Agenţia 
Naţională dacă locuiţi 
într-o ţară a programului, 
sau de Centre Regionale 
de Resurse SALTO 
(www. SALTO-youth.net) 
pentru Europa de Est şi 
Caucaz, regiunea euro-
mediteraneană, şi Europa 
de Sud-Est.

Al doilea pas

Cooperează  strâns 
cu organizaţia dvs de 
trimitere, în scopul de 
a dezvolta detaliile 

proiectului dvs. Începeţi  
contactarea organizaţiei  
gazdă potenţiale prin 
intermediul organizaţiei 
de trimitere. Ţineţi 
cont de faptul că SEV-
ul  este uriaş,  cu mii 
de organizaţiile gazdă 
potenţiale în diferite 
domenii.

Al treilea pas

Ţineţi-vă degetele 
încrucişate şi perseveraţi  
în căutare,  pentru că  
dificultatea nu este 
în a găsi o destinaţie 
de plasare, ci în a găsi 
destinaţia de plasare care 
corespunde intereselor 
tale şi este gata să vă 
găzduiască în timpul 
limită pe care îl aveţi. 
Ţineţi minte că pregătirea 
unui proiect SEV are 
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nevoie de timp, atât 
la nivel administrativ, 
organizaţional şi 
personal. Prin urmare, 
planificaţi înainte, 
încercaţi să vă gândiţi la 
tot, rămâneţi motivaţi şi 
va funcţiona!

Gata de 
drum? Aţi 
găsit un 
proiect? 
Este doar 
începutul!
După ce euforia iniţială 
s-a diminuat, pregătiţi-
vă pentru munca puzzle 
pentru a fi gata de 
plecare. Luaţi legătura 
cu foştii voluntari din 
organizaţia de trimitere 
pentru a afla despre 
experienţele lor. Ţineţi 

cont de cerinţele 
administrative, atât 
în ţara gazdă cât  şi în 
ţara dvs. (viza, permis 
de şedere, de asigurări 
de sănătate, etc). Luaţi 
legătura cu asociaţiile de 
ex-voluntari. Ele vă pot 
ajuta să obţineţi o idee 
mai bună de dezvoltare 
a unui proiect, la ce să vă 
aşteptaţi  sau nu, şi astfel 
să vă pregătiţi mai bine .
Adunaţi cât mai multe 
informaţii despre ţara în  
care urmează să mergeţi.  
Iniţiaţi contactele 
personale în organizaţia 
gazdă. Continuaţi să 
răspundeţi la întrebări ...

Du-te dar nu 
uita...
SEV nu este un job sau 
un stagiu, nici un loc 
de muncă, o misiune 
umanitară, un curs de 

limbă sau de o perioadă 
de vacanţă ...
Organizaţia 
dumneavoastră 
de trimitere este în 
continuare acolo pentru 
consultanţă şi ajutor de-a 
lungul proiectului SEV.
Organizaţia 
dumneavoastră gazdă 
va desemna un mentor 
personal pentru tine. 
Este foarte util să aveţi 
pe cineva în apropiere, 
cu o bună înţelegere a 
situaţiei dvs. şi gata de 
a acorda sprijin şi sfaturi 
personale.
S-ar putea, uneori să fie 
dificil dar cine a zis că va 
fi uşor?
Comunicarea aduce 
o înţelegere comună, 
în timp ce lipsa de 
comunicare duce 
la aşteptări false şi 
interpretări greşite. Aveţi 

grijă ca tu si partenerii 
tăi puneţi întrebările 
potrivite şi să aducă 
răspunsuri utile.
Toate întrebările ar 
trebui să fie adresate la 
organizaţiei de trimitere/ 
Gazdă/ Coordonatoare 
de proiect. Dacă aveţi 
nevoie de informaţii 
suplimentare, în 
funcţie de localizarea 
geografică a proiectului 
dumneavoastră, puteţi 
contacta Agenţia 
Naţională,  Agenţia 
Executivă, sau Centrele 
Regionale de Resurse 
SALTO pentru Europa de 
Est şi Caucaz, regiunea 
euro-mediteraneană, şi 
Europa de Sud-Est.
Şi, nu în ultimul rând ... 
Bucuraţi-vă de SEV !

Pentru alte informaţii despre SEV sau din proiecte 
SEV derulate de către ARDR vizitaţi paginile de 

internet:
www.yesforevs.eu

www.clickonevseu.
www.ardr.ro

Pentru a ne contacta folosiţi adresele de email:
office@ardr.ro

alexandru.diaconescu@ardr.ro
Sau pe facebook.

www.facebook.com/ardr.ro
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În prezent, ARDR ofera 
posibilitatea de a face SEV 
în : Europa, Caucaz, Africa 
(Camerun), America Latină 

(Argentina, Peru)
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SEV în Camerun 

YAOUNDÉ
Yaoundé este capitala  
Camerunului şi centrul 
administrativ al Provinciei 
Sud Centrale. Yaoundé 
este una dintre capitalele 
cele mai liniştite de pe 
continentul african. Oraşul 
este situat aproape în 
întregime de-a lungul 
străzii principale, Avenue 
Kennedy, şi dealurile 
învecinate. Astăzi, 
înregistrează aproximativ 
un million şi jumătate de 
locuitori, este principalul 
oraş. Provinciile de Centru, 
Sud, Est sunt caracterizate 
prin pădure deasă tropicală.
Munca de voluntar
Ca şi calendar de activităţi, 
voluntarii vor lucra o 
parte din  zi şi vizită de 
teren în regiune - 5 zile 
pe săptămână (ziua 6 de 
întâlnire) şi o zi liberă, 
agendă  flexibilă. Întâlnirile 
vor avea loc la Yaounde, la 
organizaţia  AJVC pentru 
evaluare şi planificare.

Principalele domenii în care 
voluntarii sunt necesari 
în această regiune sunt 
următoarele:
• Renovare urbană sau de 
restaurarea a habitatelor 
rurale;
• Activităţi interculturale 
pentru promovarea 
integrării şi lupta împotriva 
tribalismului şi conflictelor;
• Ei pot dezvolta materiale 
promoţionale; caută 

sponsori şi parteneri 
pentru grupul local şi de 
organizaţia de tineret la 
nivel local şi de regiune, 
care va sprijini de asociatia 
pe plan strategic pentru o 
dezvoltare durabilă.
• Ajutor în crearea unei baze 
de date a categoriilor de 
organizaţii pentru tineri, 
activităţi ale acestora, 
precum şi nevoile pe care 
le au pentru a gestiona mai 
bine organizaţiile lor.
• Sprijinirea organizaţiei 
şi reţeaua obiectivelor  în 
regiune şi oraş.         
• Învăţaţi elemente de bază 
de comunicare.
• Educaţie  pentru  mediu şi  
sănătate în şcoli, cu cluburi 
de tineri şi în centrele de 
tineret.
• Lucrează cu familii sărace 
in fermele lor, pentru a ajuta  
bunicii şi părinţii de la sate.
• Ajutaţi la instituirea unor 
cluburi şi asociaţii de 
tineret.
• Lucraţi cu cu grupuri 
existente de tineri.
• Elaborarea strategiilor 
privind formarea şi accesul 
la resurse, în şcoli şi 
universităţi.
• Ajutaţi la realizarea unor  
instrumente de comunicare  
pentru ale  introduce pe 
platforma electronică.
• Ajutaţi  la promovarea 
activităţilor  tinerilor.
• Activităţile de sensibilizare 
interculturală.

 TIMP LIBER ŞI 
CULTURĂ
Yaoundé a devenit celebru 
pentru numeroasele 
evenimente culturale 
şi festivaluri, în special,  
"luni", dedicate pentru 
dans, teatru, muzica, jazz, 
muzică corală, modă, 
pictură, edituri, biblioteci, 
librării şi galerii de artă. Pe 
rafturile de cărţi  operele  
literare  "vechi", cum ar fi 
Ferdinand Leopold Oyono, 
Rene Philombe, Francis 
Bebey sunt afişate alături 
de cele ale scriitorilor 
post-independenţă. 
Partea Centrală  şi de Sud 
sunt dominate de către 
popoarele Beti, care includ 
Ewondo, Eton, şi Bulu, şi 
sunt lingvistic şi cultural 
legate de Fang din Gabon. 
Ele sunt patrilineal, cresc 
culturi rădăcinoase şi 
alune pentru consumul 
lor propriu, şi culturi de 
cacao pentru vânzare. 
Poporul Ewondo au fost 
printre primii convertiţi 
la catolicism. Actualul 
preşedinte este Bulu, şi 
mulţi autori cunoscuţi  
sunt Beti. Popoarele din 
Est includ MAKA şi Gbaya, 
ambele cu forme relativ 
egalitare de organizare 
socială.
Regiunea acoperă Centrul 
Camerunului, provinciile de 
Sud şi Est aparţinând  sferei 
culturale Bantu. Grupul care 
se distinge prin virtutea de 

puterea lor numerică este 
Beti-Fang a cărei tradiţii 
abundă cu poveşti narative 
mitice ale migraţiei lor din 
trecut, poveşti, legende, 
epopei şi fabule, care sunt 
susţinute într-un cadru de 
muzică epică extrem de 
emoţională la standard 
artistic înalt.
DOUALA
Douala este cel mai mare 
oraş din Camerun, cu peste  
două milioane de locuitori 
şi capitala provinciei Litoral 
Camerun.  Casa celui mare 
mare port al Camerunului 
şi aeroportul  internaţional, 
Aeroportul Douala, aceasta 
este capitala comercială a 
ţării. Prin urmare, se ocupă 
de cele mai multe din 
exporturile ţării, cum ar fi 
uleiul, cacao, cafea, lemn, 
metale şi fructe.Orasul este 
situat pe malurile râului 
Wouri, cele două părţi 
legate de Bonaberi Bridge. 
MUNCA DE VOLUNTAR 
Ca un calendar de activităţi, 
voluntarii vor lucra o 
parte din  zi şi vizită de 
teren în regiune - 5 zile 
pe săptămână (ziua 6 de 
întâlnire) şi o zi liberă, 
agendă  flexibilă. Întâlnirile 
vor avea loc la Yaounde, la 
organizaţia  AJVC pentru 
evaluare şi planificare.

Principalele domenii în care 
voluntarii sunt necesari 
în această regiune sunt 
următoarele:
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• Asistenţă pentru vârstnici, 
bolnavi sau persoane cu 
dizabilităţi. 
• Educaţiei de mediu şi 
sănătate în şcoli, cluburi 
de tineret şi în centrele de 
tineri.
•  Proiecte de mediu pentru 
a instala sobe de gătit.
•  Lucrul cu reţeaua de 
puncte noastre focale 
referitoare la activităţile 
tinerilor.
• Suport pentru vânzătorii 
din pieţe.
• Lucrul  în pieţele publice, 
locuri publice.
• Lucrul cu unele familii 
sărace în fermele lor, pentru 
a ajuta bunicii şi părinţii de 
la sate.
• Ajutaţi la instituirea unor 
cluburi şi asociaţii de 
tineret.
• Lucrul cu grupuri de 
tineri existente privind 
agricultura, precum şi 
sprijin educaţional pentru 
familiile mari.
• Elaborarea strategiilor 
privind formarea şi accesul 
la resurse, în şcoli şi 
universităţi.

TIMP LIBER ŞI 
CULTURĂ
Oraşul este împărţit în 
sferturi, Akwa şi Bonanjo 
fiind cel mai importante. 
Akwa este centrul vietii 
de noapte a lui Douala 
Bonanjo şi centrul său de 
comerţ şi de administrare. 
De-a lungul arterei 
principale a oraşului se află 
unele dintre cele mai bune 
restaurante Camerunului, 
cafenele în stil francez,  
patiserii, de-a lungul 
malului mării, pot fi găsite 

multe baruri si bistrouri, 
locații in care se vede 
peisajul Golfului Guineea 
şi mlaştini  de mangrove 
în apropiere. Multe dintre 
acestea sunt frecventate 
de către  populaţia oraşului 
expatriată, în principal, 
franceză sau libanez.
Cultura Sawa face parte 
din această regiune. Istoria, 
tradiţiile şi vederea asupra 
lumii a oamenilor Sawa 
sunt prezente prin măşti, 
fotografii şi opere de artă 
găsite în muzee şi galeriile 
de artă din Douala, Buea 
sau Limbe. În prezent, 
cultura Sawa se confruntă 
cu o revitalizare noua prin 
prezentarea de spectacole 
(muzică, teatru, dansuri 
şi spectacole de balet si 
prezentari coregrafice), în 
lung și în lat pe regiunea de 
coastă. Douala a câştigat 
un renume artistic ca 
bastionul incontestabil a 
makossa: noua generaţie de 
muzicieni makossa lucrează 
din greu pentru a menţine 
standardele muzicale 
ridicate lăsate moștenire de 
bătrânii lor iluștri. În fiecare 
an, în timpul sezonului 
uscat, Douala este gazdă 
pentru Festivalul Ngondo, o 
mare întâlnire a persoanelor 
Sawa, cu istoria şi tradiţia 
lor.
BAMENDA, BAMILÉKÉ, 
ŞI MAMBILLA 
HIGHLANDS
Aceste locaţii aparţin 
regiunilor vest şi sud-vest. 
Această zonă de pădure 
tropicală a fost clasificată de 
către World Wildlife Fund 
ca eco-regiune pădurile 
de ținuturi muntoase 

cameruniene cu muntele 
Camerun considerat 
separat, deoarece ca vulcan 
activ are un mediu diferit de 
alţi munţi.
MUNCA VOLUNTARĂ
Ca și calendar de activităţi, 
voluntarii vor lucra part-
time şi de asemenea vizite 
pe teren în regiune - 5 
zile pe săptămână (ziua 6 
pentru întâlniri) şi o zi 
liberă, agendă flexibilă. 
Întâlnirile pentru evaluare 
si planificare vor avea loc în 
Yaounde, la sediul  AJVC.

Principalele domenii în care 
voluntarii sunt necesari 
în această regiune sunt 
următoarele:
• Ajutor la proiectarea de 
instrumente de comunicare 
pe platforma electronică de 
AJVC / REJEFAC.
• Lucrul cu comunitatea 
pentru a rezolva proiecte 
locale.
• Lucrul pe teme de 
cercetare la nivel rural.
• Crearea unui centru de 
zi pentru tineri şi cei cu 
dizabilități dintr-un oraș sau 
regiune.
• Crearea de spaţii verzi la 
nivel rural cu comunitatea.
• Dezvoltarea de facilităţi 
locale (drumeții. ..)
• Să transforme o bucată 
de deşert într-o grădină 
publică
TIMP LIBER ŞI 
CULTURA
Voluntarii vor avea 
posibilitatea de a alege 
între oraşele şi satele din 
regiunile de vest, foarte 
diverse. Acestea  sunt:
Foumban este un oraş 
în partea centrală din 

Camerun, unul din cele 
mai bune centre de 
agrement din ţară şi un 
centru important al artelor 
tradiţionale.
Bafoussam este capitala 
provinciei de vest a 
Camerunului, în Munţii 
Bamboutos. Iar oraşul este 
centrul regiunii de comerţ. 
Oamenii sunt agricultori 
care cultiva cafea, tutun 
şi ceai. Orasul are, de 
asemenea, o instalaţie de 
prelucrare de cafea şi bere. 
Acesta este principalul oraş 
al oamenilor Bamiléké şi 
este casa a palatului șefului. 
Are două pieţe principale 
(Piața A şi Piața B), mai 
multe cafenele internet, 
restaurante şi supermarket-
uri şi un teatru de film. 
Cele mai multe centre de 
viaţa de noapte Bafoussam 
sunt în zona numita Akwa 
(este numit așa în onoarea 
unui cartier din Douala). 
Akwa are mai multe 
baruri, magazine, locul de 
desfăşurare pentru muzică 
live, împreună cu vânzători 
de soia (frigărui), peşte la 
grătar, şi alte mâncăruri.
Zona Batcham - Bamenda 
are depozite mari de săruri 
de origine vulcanica, cu 
o compozitie unica care 
conţine aproape fiecare 
element urmă cunoscute 
şi în viitor, ar putea deveni 
una dintre cele mai bune 
statiuni balneare din Africa.
ADAMOUA, NORD SI 
NORDUL EXTREM
Adamoua, Nord, si Extreme 
de Nord sunt cele trei 
provincii din zona de 
Nord. Întinzându-se peste 
Camerun din zona de vest, 
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Adamaoua formează o 
barieră între nord şi sud.
MUNCA VOLUNTARĂ
Ca și calendar de activităţi, 
voluntarii vor lucra part-
time şi de asemenea vizite 
pe teren în regiune - 5 
zile pe săptămână (ziua 6 
pentru întâlniri) şi o zi 
liberă, agendă flexibilă. 
Întâlnirile pentru evaluare 
şi planificare vor avea loc în 
Yaounde, la sediul  AJVC.

Principalele domenii în care 
voluntarii sunt necesari 
în această regiune sunt 
următoarele:
• Educație pe mediu de 
sănătate în şcoli; colectare 
pentru reciclarea deşeurilor 
şi reîmpădurire,
• Lucrul cu reţeaua de 
puncte focale cu privire la 
activităţile tinerilor
• Lucrări publice în locurile 
pe pieţe
• Lucrul cu unele familii 
sărace la fermele lor, pentru 
a ajuta la sate bunici şi 
părinţi
• Ajutor pentru crearea 
de cluburi de tineret şi 
asociaţiilor de tineret
• Lucrul cu grupurile 
existente de tineri
• Elaborarea strategiilor 
privind formarea şi accesul 
la resurse, în şcoli şi 
universităţi
• Proiectarea instrumentelor 
de comunicare pentru 

platforma electronică
• Campanii de mediu şi 
organizarea de vizite în 
parcuri şi grădini zoologice
• Sprijin pentru tinerii 
analfabeţi şi clase de limba 
engleză în şcoli
• Cercetare, munca de teren, 
pentru a sprijini tinerii și 
vârstnicii vulnerabili
TIMP LIBER ȘI 
CULTURĂ
De la jihadul condus de 
un cleric islamic în 1804, 
regiunea de nord a fost 
dominată de către cultura 
Fulani. Fulani urbane sunt 
renumiți ca și clerici în 

ramura Islamului sunnit. 
Cei mai mulți Fulani sunt 
crescători de bovine. 
Principalele culturi în acest 
domeniu includ bumbacul 
şi meiul.
Parcul National Waza, 
situat in nordul îndepărtat 
al Camerunului, este de 
mare interes pentru cei 
care sunt interesaţi de flora 
si fauna din Africa. În ceea 
ce priveşte specificitatea 
provinciei Adamawa, 
scrisă şi verbală, sunt 
mărturie că acesta este 
considerat ca fiind punctul 
de convergenţă, întâlnire 

şi dispersarea tradiţiilor 
noastre culturale Bantu 
şi Sudano-Sahelian. În 
sfârşit, în ceea ce priveşte 
oraşele mari şi oraşe ale " 
Marele Nord ", fiecare dintre 
ele organizează un mare 
festival anual, în special în 
timpul sezonului turistic 
care se desfăşoară din 
noiembrie până în mai. 
Astfel de festivaluri oferă 
o ocazie potrivită pentru 
expuneri extinse, culturale 
şi artistice, accentuate de o 
mie şi una de atracţii foarte 
colorate şi diversificate.
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SEV în Argentina

BUENOS AIRES
Buenos Aires este capitala 
Argentinei, este situat în 
emisfera sudică. Oraşul se 
întinde pe o câmpie şi are o 
suprafață de 202 kilometri 
pătraţi (78,3 mile²). 
Aproximativ 3 milioane 
de oameni trăiesc în acest 
oraş, dar dacă e să includem 
și zona metropolitană, 
populaţia totală a Buenos 
Aires este mai mare de 
zece milioane de oameni, 
făcându-l unul dintre cele 
10 centre urbane cele mai 
populate din lume.
Climatul Buenos Aires este 
blănd tot timpul anului. 
Temperatura medie anuala 
este de 18 ° C.
Buenos Aires a fost 
întotdeauna un oraş 
deschis. Locuitorii săi se 
numesc "porteños", care 
face trimitere la faptul că 
oraşul este un port. Locuitor 
din provincia Buenos Aires 
se numeste "bonaerense".
Porteños sunt calzi și 
prietenoși: invită, de obicei, 
turiştii pentru masa de 
prânz sau cină în casele 
lor şi pregătesc mâncăruri 
tradiționale.
MUNCA VOLUNTARĂ
Voluntarul va lucra 
permanent cu alţi voluntari 
tineri din OAJNU sau 
instituţiile conexe. Locurile 
de muncă vor varia. Un 
loc permanent va fi biroul 

OAJNU, în zona centrală a 
oraşului Buenos Aires, apoi 
în şcoli private sau publice 
din zonele rezidenţiale sau 
din zonele suburbane.
Intervenţia voluntarului 
va fi îndreptată către, în 
general, tinerii cu vârste 
între 14 - 25 din şcolile 
publice şi private ale 
oraşului şi provincia Buenos 
Aires. Integrarea muncii în 
echipă a proiectelor sociale 
OAJNU.
Ei vor avea sansa de a lucra 
astfel:
• Să învețe elevii de liceu 
despre drepturile omului, 
implicarea tinerilor, a 
democraţiei şi proiecte 
sociale. 
• Proiect: ,, cetăţenia 
copilăriei ".
• Să ofere ajutor şi să 
monitorizeze elevii în 
procesul de construire şi 
implementarea proiectelor 
lor
• Modelul Naţiunilor Unite 
privind sistemul Naţiunilor 
Unite, participanţii 
reprezintă ţările lor, prin 
negocieri şi subiecte de pe 
agenda globală.
• Va lucra complet la 
dezvoltarea proiectului,, 
Modelul International al 
Natiunilor Unite ", în Buenos 
Aires şi alte orase din 
Argentina în care OAJNU 
implementează acest 
proiect.

• Va lucra în campania 
internaţională,, Stand Up 
împotriva sărăciei ".
• Lucrul în Concurentei 
de Film de scurt metraj să 
promoveze Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului.
• Va lucra complet la 
dezvoltarea proiectului,, 
Modelul International al 
Natiunilor Unite” pentru 
studenţi, în Buenos Aires.
• Colaborarea în prezentări 
instituţionale şi activităţi de 
strângere de fonduri pentru 
a obţine sprijin extern 
pentru proiectele în care 
lucrează voluntar.
• Scrie o memorie cu 
experienţa de lucru și 
de viata a fiecăruia din 
proiectul a OAJNU în 
Argentina.
• Participa la proiecte, în 
care OAJNU colaborează cu 
alte instituţii ale societăţii 
civile
Partenerii care vor lucra 
cu OAJNU şi va sprijini 
activităţile de voluntari sunt 
următorii:
• 50 de şcoli în care OAJNU 
dezvolta proiectele lor.
• Centrul de Informare 
ONU pentru Argentina şi 
Uruguay
• Asociaţia civilă "Jóvenes 
Latinoamericanos Unidos" 
(,,Tinerii latino-americani 
uniti")
• Fundaţia "FUNDAMIND"
• Asociaţia civilă "Un Techo 

para mi Pais." (,, Un acoperis 
pentru ţara mea ")
• Asociaţia civilă 
"GreenCross"
• Asociaţia civilă "Idealistas"
• Peace Child Argentina.
• Ashoka.
TIMP LIBER SI 
CULTURA
Oraşul oferă excursii 
tradiţionale şi locuri secrete.
Teatrul Colón şi teatre mici 
experimentale, anticariate 
şi centre culturale noi. Mai 
mult de o sută de muzee. 
Târguri de artizanat şi 
centre comerciale moderne. 
Cafenele vechi, tango, 
milonga, parcuri şi baruri să 
te bucuri de prima şi ultima 
băutură a nopţii.
Cele mai vizitate destinaţii 
din frumosul oraş includ 
Piaţa San Telmo, cartierul 
La Boca, Costanera Sur, 
centrul orasului, cu obelisc 
şi Delta Tigre, la câţiva 
kilometri distanţă de 
centrul urban. Tururi şi 
excursii care denotă spiritul 
cosmopolit puternic din 
Buenos Aires sunt Caminito, 
Recoleta, stadionul 
Boca, Piaţa Matadorului, 
Gradina Botanica, Gradina 
Zoologica, Gradina 
Japoneza şi Ţara Sfântă, 
primele parcuri tematice 
religioase din lume.
Alte site-uri remarcabile 
de interes istoric şi 
cultural sunt Cabildo, Casa 
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Guvernului, Catedrala, 
Primăria, Obeliscul, Teatrul 
Colon, La Manzana de las 
Luces (bloc de lumini), 
şi Planetariul, un site 
emblematic în memoria 
tuturor copiilor din Buenos 
Aires.
Seara, "oraşul care nu 
doarme niciodată" este 
deschis la concerte, 
spectacole, teatre, 
cinematografe, cazinouri, 
discoteci, cafenele şi pub-
uri care fac ca vizitatorii să 
stea până la ore târzii.
Pentru toate aceste motive, 
Buenos Aires se deschide la 
o gamă largă de opţiuni de 
divertisment.

CORDOBA
Córdoba (pronunţia 
spaniolă: [korðoβa]) este 
un oraş situat în apropiere 
de centrul geografic al 
Argentinei, la poalele 
Sierras Chicas de pe râul 
Suquía, aproximativ 700 
km (435 mi) nord-vest de 
Buenos Aires. Este capitala 
provinciei Córdoba. 
Cordoba este al doilea oras 
ca marime din Argentina, 
după Buenos Aires, cu 
aproximativ 1,3 milioane 
de locuitori, conform 
recensământului din 2001.
MUNCA VOLUNTARĂ
Voluntarii pot fi găzduiţi 
pentru perioade lungi 
de timp, pe tot parcursul 
anului.
• Să învețe elevii de liceu 
despre drepturile omului, 
implicarea tinerilor, a 
democraţiei şi proiecte 
sociale. Proiect:,, cetăţenia 
copilăriei ".
• Să ofere ajutor şi să 
monitorizeze elevii în 

procesul de construire şi 
implementarea proiectelor 
lor
• Modelul Naţiunilor Unite 
privind sistemul Naţiunilor 
Unite, participanţii 
reprezintă ţările lor, prin 
negocieri şi subiecte de pe 
agenda globală.
• Va lucra complet la 
dezvoltarea proiectului,, 
Modelul International 
al Natiunilor Unite ", în 
Córdoba şi alte orase din 
Argentina în care OAJNU 
implementează acest 
proiect.
• Va lucra cu tineri, 
participanţi în proiectul 
„Programul tehnologie 
pentru schimbare”: 
ajutarea lor în folosirea 
instrumentelor IT şi 
dezvoltarea de acţiuni 
de întărire comunitară şi 
implicarea tineretului. Toate 
astea în oraşul Rosario del 
Saladillo, un oraş mic din 
provincia Córdoba.
• Va lucra cu tinerii 
vulnerabili imigranţi în 
comunităţile din sudul 
Cordoba, în scopul de a crea 
spaţii de integrare cu nativii
• Activităţi de strângere de 
fonduri pentru a obţine 
sprijin extern pentru 
proiectele în care lucrează 
voluntarul
• Participa la proiecte, în 
care OAJNU colaborează cu 
alte instituţii care aparţin 
societăţii civile
TIMP LIBER SI 
CULTURA
Oraşul conţine multe 
monumente istorice 
conservate din 
colonialismului spaniol, în 
special ale Bisericii Romano-
Catolice. Mai uşor de 

recunoscut este, probabil, 
Blocul iezuit (spaniolă: 
Manzana Jesuítica),  
declarat în 2000 Patrimoniu 
Mondial de către UNESCO, 
care constă dintr-un grup 
de clădiri datând din secolul 
al 17-lea, inclusiv Scoala 
Montserrat şi campusul 
universitar colonial (astăzi 
Muzeul de Istorie din 
Universidad Nacional de 
Córdoba).
Există, de asemenea, o 
ofertă relevantă a Muzeelor: 
Palacio Ferreyra - Muzeul 
Evita, Muzeul de Ştiinţe ale 
Naturii, Muzeul Caraffa, 
Paseo del Buen Pastor.
În Cordoba este, de 
asemenea, o gamă largă 
de activităţi pentru tineri, 
educative, culturale şi de 
recreere. De fapt, Córdoba 
are mai mult de 100 de 
cluburi sportive, sute de săli 
de sport, mai mult de 25 
de centre de limbi străine, 
sute de profesori de limbi 
străine, mai multe instituţii 
axate pe educaţia informală 
şi de sprijin pentru studenţi, 
multe institute de arta 
(muzica, diferite stiluri de 
dans, pictura, sculptura), 
bare cibernetice cu 
conexiune la internet, şi 
o ofertă largă în ceea ce 
priveşte viaţa de noapte.

MENDOZA
Mendoza este situat în 
partea de nord-centru a 
provinciei. Mendoza era un 
deşert, dar acum este un 
loc frumos plin de copaci şi 
plante. Mendoza este bine 
cunoscut datorită munţilor 
săi uriaşi şi, în special pentru 
Muntele Aconcagua (cel 
mai înalt din America). În 

2001, populaţia Mendoza 
era de 110993 locuitori. 
În zona metropolitană 
populaţia a fost 848,660 
în 2001, ceea ce face Mai 
Marele Mendoza a patra 
zonă metropolitană cea mai 
numeroasă la recensământ, 
din ţară.
MUNCA VOLUNTARĂ
Tinerii pentru Dezvoltare 
din Mendoza este o 
iniţiativă cu scopul de a 
include voluntari europeni 
în intervenţii sociale, care se 
ocupă cu crearea de condiţii 
de echitate în accesul la 
oportunităţi, apărarea 
drepturilor minorităţilor, şi 
de a promova un rol activ 
în societate a tinerilor în 
procesul de dezvoltare 
comunitară, ca mod de a da 
durabilitate acestor acţiuni.
Intervenţia voluntarului 
va fi îndreptată către, în 
general, tinerii cu vârste 
între 14 - 25 din şcolile 
publice şi private ale 
oraşului şi provincia Buenos 
Aires. Integrarea muncii în 
echipă a proiectelor sociale 
OAJNU.
Ei vor avea sansa de a lucra 
astfel:
• Să învețe elevii de liceu 
despre drepturile omului, 
implicarea tinerilor, a 
democraţiei şi proiecte 
sociale. Proiect:,, cetăţenia 
copilăriei ".
• Să ofere ajutor şi să 
monitorizeze elevii în 
procesul de construire şi 
implementarea proiectelor 
lor
• Modelul Naţiunilor Unite 
privind sistemul Naţiunilor 
Unite, participanţii 
reprezintă ţările lor, prin 
negocieri şi subiecte de pe 
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agenda globală.
• Va lucra complet la 
dezvoltarea proiectului,, 
Modelul International al 
Natiunilor Unite ", în Buenos 
Aires şi alte orase din 
Argentina în care OAJNU 
implementează acest 
proiect.
• Colaborarea în prezentări 
instituţionale şi activităţi de 
strângere de fonduri pentru 
a obţine sprijin extern 
pentru proiectele în care 
lucrează voluntar.
• Scrie o memorie cu 
experienţa de lucru și 
de viata a fiecăruia din 
proiectul a OAJNU în 
Argentina.
• Participa la proiecte, în 
care OAJNU colaborează cu 
alte instituţii ale societăţii 
civile
• Va lucra cu tinerii 
vulnerabili imigranţi în 
comunităţile din sudul 
oraşului Mendoya, în scopul 
de a crea spaţii de integrare 
cu nativii
Partenerii care vor lucra 
cu OAJNU şi va sprijini 
activităţile de voluntari sunt 
următorii:
• ONG OIKOS roşu Ambient 
(organizaţie bine cunoscută 
ce lucrează pe problemele 
de mediu)
• în sectorul public. 
(Comunele, Secretariatul de 
Tineret, Legislatura, etc)
• 80 de şcoli în care OAJNU 
dezvoltă proiectele lor.
• Secretarul de educaţie din 
provincia Mendoza.
• Peace Child Argentina.
• Ashoka.
• Universitatea Naţională 
Cuyo 
• Crycit Y Conicet (cel mai 
mare centru de cercetare 

profesională din Argentina)
IMD (Institutul de 
multidisciplinară, 
Universitatea Naţională 
Cuyo)
PROTECA:
 Va lucra cu tineri, 
participanţi în proiectul 
„Programul tehnologie 
pentru schimbare”: 
ajutarea lor în folosirea 
instrumentelor IT şi 
dezvoltarea de acţiuni 
de întărire comunitară şi 
implicarea tineretului. Toate 
astea în oraşul Cepillo, un 
oraş mic din mediul rural în 
districtul Lavalle, situat la 
25km de oraş.
TIMP LIBER ŞI 
CULTURĂ
La 2 martie 1561, Pedro del 
Castillo a fondat oraşul şi l-a 
numit "Ciudad de Mendoza 
del Valle Nuevo de La Rioja". 
Dar, după ce un puternic 
cutremur care a afectat 
provincia în 1861, şi a ucis 
cel puţin 5.000 de persoane, 
Mendoza a trebuit să fie 
reconstruit. Acum este unul 
dintre cele mai noi orase 
din Argentina. Din faptul 
că, centrul a trebuit să fie 
complet remodelat. Putine 
ruine a rămas în cazul în 
care centrul orasului a fost. 
Aceasta zona este numita 
zonă Fundaţiei.
Mendoza este unul din 
cele mai importante orase 
din lume, dacă luăm în 
considerare producţia de 
vin. Are una dintre cele 
mai mari producţii de vin 
din America de Sud. De 
fapt, este a 8-a Capitală 
Mondială a Vinului. Ea are 
în jur de 700 de fabrici de 
vin, fiind provincia cu cea 
mai mare producţie de vin 

în Argentina (70%). Din 
aceasta cauza, Mendoza, 
primeşte în mod constant 
turiști din întreaga lume. 
Un alt factor care face 
Mendoza, o atracție 
turistică este marea 
diversitate a peisajului şi a 
ecosistemelor. Munţi mari, 
cum ar fi Aconcagua (6962 
m), rezervaţii naturale, 
cum ar fi Lacul Llancanelo, 
râuri lungi, cum ar fi râul 
Mendoza, barajul Potrerillo, 
sunt unele dintre cele mai 
frumoase locuri pe care le 
puteţi vizita aici.
În aceste locuri sunt mai 
multe activităţi vă puteţi 
bucura de astfel de surf, 
canotaj, caiac, rafting, 4x4, 
, rapel, top rock, etc. În 
Mendoza sunt monumente 
importante şi frumoase şi 
atracţii, cum ar fi Armata  
Anzilor, Cerro de la Gloria, 
Fântâna continent în parcul 
Generalul San Martin, o 
mulţime de muzee, centru 
civic, ruinele catedrale, 
printre altele, etc. În plus, 
puteţi găsi la doar câteva 
minute departe de centrul 
orasului grădina zoologică. 
Acesta este situat într-un 
loc minunat plin de o mare 
varietate de vegetatie, 
care simuleaza o junglă. 
Mendoza primeşte anual un 
număr mare de tineri din 
toată ţara care vin pentru 
a-şi începe studiile lor 
universitare. Universitatea 
Națională Cuyo este cea 
mai mare universitate din 
provincie, având în jurul de 
37,900 de studenţi. Oferta 
educaţională în Mendoza 
este una dintre cele mai 
mari din Argentina, care 
permite locuitorilor săi 

să studieze o mulţime 
de oportunități pentru 
o carieră, fără a se muta 
din provincia lor. Viata 
de noapte din Mendoza 
oferă opţiuni pentru toate 
vârstele. Aristides Villanueva 
Street, situat în secţiunea a 
cincea de lux, oferă tinerilor 
o serie de baruri şi discoteci. 
Este o stradă plină de viaţă 
în cazul în care tinerii au 
o băutură şi se bucură de 
noapte înainte de a merge 
să danseze cluburi.

ROSARIO
Orasul Rosario este situat 
pe malul râului Parana, în 
zona de sud a provinciei 
Santa Fe, Argentina. Acesta 
este plasat într-o poziţie 
geostrategică în raport cu 
Mercosur, în partea de sud a 
continentului american. 
În 2009, se estima că acest 
oraş a ajuns la 1.023.158 de 
locuitori. Este centrul zonei 
metropolitane a "Gran 
Rosario", si este situat la 300 
km. de Buenos Aires.
MUNCA VOLUNTARĂ
De-a lungul anilor, Rosario a 
dezvoltat o societate civilă 
puternic organizată. Există 
numeroase organizaţii ale 
societăţii civile, organizaţii 
neguvernamentale şi 
mişcările sociale, formate de 
către numeroase persoane 
voluntare. În provincie, 
munca necesara a fi 
îndeplinita de către aceste 
organizaţii a fost trasată; în 
consecinţă, guvernul Santa 
Fe a lansat programe de 
întărire pentru societatea 
civilă, pentru a îmbunătăţi 
funcţionarea şi impactul 
acestor organizaţii, precum 
şi activitatea voluntară 
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a provinciei Santa fe 
"Adding Wills", încurajarea 
participării societăţii civile 
la îmbunătăţirea realităţii 
sociale.
Intervenţia voluntarului 
va fi îndreptată către, în 
general, tinerii cu vârste 
între 14 - 25 din şcolile 
publice şi private ale 
oraşului şi provincia Buenos 
Aires. Integrarea muncii în 
echipă a proiectelor sociale 
OAJNU.
Ei vor avea sansa de a lucra 
astfel:
• Va participa la un training 
intensiv pentru a putea 
să dezvolte activităţile 
atribuite.
• Participa la toate 
reuniunile de lucru in 
echipa de proiect.
* Să învețe elevii de liceu 
despre drepturile omului, 
implicarea tinerilor, a 
democraţiei şi proiecte 
sociale. Proiect:,, cetăţenia 
copilăriei ".
• proiecte de mostenitor
• Modelul Naţiunilor Unite 
privind sistemul Naţiunilor 
Unite, participanţii 
reprezintă ţările lor, prin 
negocieri şi subiecte de pe 
agenda globală.
• Va lucra complet la 
dezvoltarea proiectului,, 
Modelul International al 
Natiunilor Unite ", în Buenos 
Aires şi alte orase din 
Argentina în care OAJNU 
implementează acest 
proiect.
• Va lucra cu tinerii 
vulnerabili imigranţi în 
comunităţile din sudul 
oraşului Rosario, în scopul 
de a crea spaţii de integrare 
cu nativii
• Colaborarea în prezentări 
instituţionale şi activităţi de 

strângere de fonduri pentru 
a obţine sprijin extern 
pentru proiectele în care 
lucrează voluntar.
• Scrie o memorie cu 
experienţa de lucru și 
de viata a fiecăruia din 
proiectul a OAJNU în 
Argentina.
• Participa la proiecte, în 
care OAJNU colaborează cu 
alte instituţii ale societăţii 
civile.
• Ajutor şi monitorizează 
elevii în procesul de 
construire şi implementare 
a proiectelor lor
Parteneri OAJNU în Rosario:
• Vice-Guvernul din 
provincia Santa Fe
• Biroul Provincial de Politici 
de Tineret. Cabinetul de 
tineret. Guvernul de la 
Santa Fe
• Ministerul Educaţiei din 
provincia Santa Fe.
• Ministerul de Inovare şi 
Cultură din provincia Santa 
Fe.
• Primăria Guvernului.
• 20 de şcoli în care OAJNU 
dezvolta proiectele lor.
• Contacte cu 15 institute de 
asociere civilă, ONG-uri.
• Universitatea Naţională 
din Rosario. Inter-American 
University Abierta. 
Universitatea Austral. 
Centrul Universitar Latino-
american educativ.
• Contacte cu aproximativ 
10 întreprinderi şi companii.
• Peace Child Argentina.
TIMP LIBER ȘI 
CULTURĂ
Rosario este cunoscut 
de nivelul său ridicat în 
educaţie pentru tineri. 
Universitatea Nationala 
Rosario, cu cele 12 şcoli, 
este una dintre cele 

mai importante centre 
universitare şi calificate 
din Argentina. 85.000 
de studenţi din diferite 
provincii argentiniene şi 
oameni din întreaga lume 
(datorită programelor de 
schimb şi de cooperare), 
vin să urmeze cursuri de 
la această instituţie de 
prestigiu. Universitatea 
Nationala tehnologică 
este una publică, precum 
şi, cu standarde ridicate în 
domeniul ştiinţelor exacte. 
Există, de asemenea, 
universităţile private, care 
sunt:  Institutul Universitar 
de Aeronautica, Institutul 
Universitatea italiană, 
Universitea Inter-Americană 
Abierta, Universitatea 
Austral, Universitatea 
Catolică argentiniană, 
Universitatea Catolică 
argentiniană din La Plata, 
Universitatea Concepción 
del Uruguay, Centrul 
Universitar latino-american 
educativ, Universitatea din 
Salvador, Universitatea 
Belgrano, Universitatea 
FASTA şi Universitatea 
Naţională Spania Educatie 
la Distanta.
Rosario are, de asemenea, 
în jur de 70 instituţii 
superioare de învăţământ, 
cu o mare varietate pentru 
a alege.
În acest context, sunt multe 
posibilități de agrement şi 
activităţi recreative pentru 
studenţi. În Rosario, tinerii 
pot găsi o mulţime de 
parcuri, cluburi, plaje şi 
pieţe artizanat. Noaptea, 
studenţii pot merge 
la baruri, pub-uri, club 
de noapte şi discoteci 
specializate pentru ei. 
Rosario este caracterizat 

de o mare varietate şi nivel 
foarte ridicat de activităţi 
culturale care au loc in 
centrul orasului, care il 
fac un loc cultural unic în 
ţară. In acest oras, putem 
gasi numeroase cladiri 
istorice şi comemorative, 
cel mai important este 
Monumentul Drapelul 
Naţional, care evocă 
prima ridicare de pavilion 
argentinian realizat la 
începutul secolului al 19-
lea. Din acest motiv, Rosario 
este cunoscut sub numele 
de "CUNA de la Bandera 
(Leagănul Steagului)".
Există, de asemenea, mai 
mult de 20 de teatre în oraş, 
cu o gamă larga de piese 
de teatru. Teatrul Círculo 
dispune de o arhitectură 
fantastica, deschis 
să-l viziteze în fiecare 
săptămână. 
O mulţime de 
Cinematografe sunt 
disponibile la diferite tipuri 
de public, cu un stil diferit 
de filme.
Există, de asemenea, o 
ofertă corespunzătoare de 
centre culturale şi muzee 
Festival şi evenimente, 
exemple de acestea sunt: 
Muzeul de memorie, Piaţa 
Civică, Muzeul Municipal 
de Arte Frumoase"Juan 
B. Castagnigno", Muzeul 
de Arta Contemporana 
Rosario, “Dr. Juan Gallardo” 
Muzeul de Stiinte Naturale, 
"Bernardino Rivadavia ", 
Centrul Cultural, Festivalul 
Naţional a colectivităţilor, 
etc 

SALTA
Provincia Salta este situată 
în regiunea de nord-vest a 
Argentinei.  Se învecinează 
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cu trei ţări: Chile, Bolivia şi 
Paraguay, şi şase provincii 
argentiniene: Jujuy, 
Formosa, Chaco, Santiago 
del Estero, Tucumán şi 
Catamarca.
Salta iese în evidenţă 
pentru eterogenitatea sa 
geografică şi climatică, de 
la deşert la frigul din Anzi şi 
Puna la căldură subtropical 
din junglă, cu văi fertile reci, 
munţi şi râuri.
MUNCA VOLUNTARĂ
Voluntarul va lucra 
permanent cu alţi voluntari 
tineri din OAJNU sau 
instituţiile conexe. Locurile 
de muncă vor varia. Un 
loc permanent va fi biroul 
OAJNU, în zona centrală a 
oraşului Buenos Aires, apoi 
în şcoli private sau publice 
din zonele rezidenţiale sau 
din zonele suburbane.
Intervenţia voluntarului 
va fi îndreptată către, în 
general, tinerii cu vârste 
între 14 - 25 din şcolile 
publice şi private ale 
oraşului şi provincia Buenos 
Aires. Integrarea muncii în 
echipă a proiectelor sociale 
OAJNU.
Ei vor avea sansa de a lucra 
astfel
• Să învețe elevii de liceu 
despre drepturile omului, 
implicarea tinerilor, a 
democraţiei şi proiecte 
sociale. Proiect:,, cetăţenia 
copilăriei ".
• Să ofere ajutor şi să 
monitorizeze elevii în 
procesul de construire şi 
implementarea proiectelor 
lor
• Modelul Naţiunilor Unite 
privind sistemul Naţiunilor 
Unite, participanţii 
reprezintă ţările lor, prin 
negocieri şi subiecte de pe 

agenda globală.
• Va lucra complet la 
dezvoltarea proiectului,, 
Modelul International al 
Natiunilor Unite ", în Buenos 
Aires şi alte orase din 
Argentina în care OAJNU 
implementează acest 
proiect.
• Va lucra în campania 
internaţională,, Stand Up 
împotriva sărăciei ".
• Lucrul în Concurentei 
de Film de scurt metraj să 
promoveze Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului.
• Va lucra complet la 
dezvoltarea proiectului,, 
Modelul International al 
Natiunilor Unite” pentru 
studenţi, în Buenos Aires.
• Colaborarea în prezentări 
instituţionale şi activităţi de 
strângere de fonduri pentru 
a obţine sprijin extern 
pentru proiectele în care 
lucrează voluntar.
• Scrie o memorie cu 
experienţa de lucru și 
de viata a fiecăruia din 
proiectul a OAJNU în 
Argentina.
• Participa la proiecte, în 
care OAJNU colaborează cu 
alte instituţii ale societăţii 
civile
Partenerii care vor lucra 
cu OAJNU şi va sprijini 
activităţile de voluntari sunt 
următorii:
• 50 de şcoli în care OAJNU 
dezvolta proiectele lor.
• Centrul de Informare 
ONU pentru Argentina şi 
Uruguay
• Asociaţia civilă "Jóvenes 
Latinoamericanos Unidos" 
(,,Tinerii latino-americani 
uniti")
• Fundaţia "FUNDAMIND"
• Asociaţia civilă "Un Techo 
para mi Pais." (,, Un acoperis 

pentru ţara mea ")
• Asociaţia civilă 
"GreenCross"
• Asociaţia civilă "Idealistas"
• Peace Child Argentina.
• Ashoka.
Red de Escuelas 
Sutentables este un 
proiect educaţional şi de 
mediu, pentru studenţii 
cu vârste între 12 şi 18 
ani din şcolile din mediul 
rural din provincia Salta. 
Noi încurajăm participarea 
tinerilor şi conştientizarea 
deplină de protecţie a 
mediului.
Prin cursuri de formare şi 
de participare din zonele în 
care tinerii se simt agenti de 
schimbare reală, noi oferim 
instrumente şi cunoştinţe 
necesare, pe tema Mediului 
şi Dezvoltării Durabile, 
pentru a avertizarea şi 
depistarea situaţiilor 
problematice, şi reprezintă 
posibile soluţii care vizează 
rezolvarea sau ameliorarea 
aspectele de bază ale viaţa 
lor de zi cu zi.
TIMP LIBER ŞI 
CULTURĂ 
Orasul ofera excursii 
tradiţionale şi locuri secrete.
Teatrul Colón şi teatre mici 
experimentale. Anticariate 
şi centre culturale noi. Mai 
mult de o sută de muzee. 
Târguri de artizanat şi 
centre comerciale moderne. 
Cafenele vechi, tango, 
milonga, parcuri şi baruri să 
te bucuri de prima şi ultima 
băutură a nopţii.
Cele mai vizitate destinaţii 
din frumosul oraş includ 
Piata San Telmo, cartierul 
La Boca, Costanera Sur, 
centrul orasului, cu obelisc 
şi Delta Tigre, la câţiva 

kilometri distanţă de 
centrul urban. Tururi şi 
excursii care denota spiritul 
cosmopolit puternic din 
Buenos Aires sunt Caminito, 
Recoleta, stadionul 
Boca, Piaţa Matadorului, 
Gradina Botanica, Gradina 
Zoologica, Gradina 
Japoneza şi Ţara Sfântă, 
primele parcuri tematice 
religioase din lume.
Alte site-uri remarcabile 
de interes istoric şi 
cultural sunt Cabildo, Casa 
Guvernului, Catedrala, 
Primăria, Obeliscul, Teatrul 
Colon, La Manzana de las 
Luces (bloc de lumini), 
şi Planetariul, un site 
emblematic în memoria 
tuturor copiilor din Buenos 
Aires.
Seara, "oraşul care nu 
doarme niciodată" este 
deschis la concerte, 
spectacole, teatre, 
cinematografe, cazinouri, 
discoteci, cafenele şi pub-
uri care fac ca vizitatorii să 
stea până la ore târzii.
Pentru toate aceste motive, 
Buenos Aires se deschide la 
o gamă largă de opţiuni de 
divertisment.
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SEV in Peru

VENTANILLA
Districtul Ventanilla este 
situat în cea mai mare 
provincie constituţională, 
Callao,  al doilea ca 
populaţie. Districtul a 
trecut printr-un proces 
de schimbări economice, 
sociale, culturale, politice, 
urbane, etc multe dintre 
ele planificate. Teritorial, 
este incoerent, neîngrijit, 
cu un nivel îngrijorător 
de poluare a mediului şi 
a crescut cu ritmuri care 
a depăşit capacitatea 
managementului local. 
Acesta este situat la 34 de 
kilometri vest de Lima - cel 
mai mare oras din Peru - şi 
18 de kilometri nord de 
Callao, cu o populaţie de 
277,685 de locuitori.
MUNCA VOLUNTARĂ
Este recomandată o ședere 
în proiect de minim 2 
luni, în vederea atingerii 
obiectivelor propuse şi 
pentru a asigura fluiditatea 
în alte proiecte.
Pentru voluntarii care 
vin pentru un an întreg, 
vacanta poate dura trei 
săptămâni, separate prin 
perioade. Prima se poate 
face în luna martie, a 
doua în august şi a treia 
în luna decembrie. Pentru 
voluntari care vin pentru o 
perioadă mai scurtă de un 
an şi care doresc să meargă 
în concediu,  ar trebui 

să se consulte direct cu 
coordonatorul de proiect.
Programul de voluntariat 
de lucru va fi de 6 zile pe 
săptămână, de luni până 
sâmbătă şi 6 ore pe zi. 
Programul este flexibil, de 
obicei.
Voluntarii vor avea şansa de 
a se implica în activitatea 
socială. Lucrul cu copiii 
şi tinerii defavorizaţi, 
care conduc riscului de 
excluziune socială din 
cauza sărăciei, fie pentru că 
acestea provin din familii 
destrămate.
Voluntarii pot alege să 
lucreze pe:
• activităţi de petrecere 
a timpului liber şi buna 
utilizare a timpului liber, cu 
copii şi adolescenţi
• oferi asistenţă altor 
voluntari şi coordonatorilor 
asociaţiei
• pentru a stimula şi de 
a mobiliza comunitatea, 
în general, şi tinerii, în 
special, să ia iniţiative, prin 
organizarea de campanii, 
creşterea gradului de 
conştientizare cu privire la 
problemele care afectează 
tinerii
• de a stimula implicarea 
autorităţilor locale, prin 
promovarea şi publicitatea 
de organizaţii şi muncă de 
voluntariat
• de a contribui la 
dezvoltarea comunităţii 

prin educaţie
• promovare a 
voluntariatului în rândul 
tinerilor din comunitate, 
care nu percep încă 
avantajele de a fi un 
voluntar.
Unul dintre programele 
pe care organizaţia le-a 
înfiinţat şi pentru care 
are nevoie de voluntari 
străini care vor să răspundă 
nevoilor locale, aducând, 
de asemenea, o valoare 
adăugată se numeşte,, 
Aprender en Verano'' 
(,,învăţarea de vară ").
Programul apare din lipsa 
de oportunităţi privind 
participarea şi buna utilizare 
a timpului liber în timpul 
sezonului de vacanta de 
vara atunci când este 
evident nevoie de copiii 
din comunitate pentru a-și 
ocupa timpul lor liber in 
aceasta perioada a anului. 
Odată ce copiii termina 
anul şcolar, nu au spatiu 
sau un set de activităţi 
adecvate şi activităţile 
existente nu urmează un 
program compatibil cu 
orele de lucru ale părinţilor. 
Pe lângă aceste condiţii, 
există probleme economice 
şi accesul dificil la acest tip 
de activităţi, care, uneori, 
nu poate fi găsit în zona de 
reşedinţă.
Programul,, Studiu de vară ", 
este conceput pentru a oferi 

un spatiu de agrement, 
bazat pe activităţile 
culturale, sportive, jocuri, 
activitati in aer liber, 
traininguri. Programul are 
scopul de a oferi copiilor 
posibilitatea de dezvoltare 
personală şi de dezvoltare a 
abilităţilor sociale.
Activităţile obişnuite 
desfăşurate cu voluntari 
pentru orarul de vara sunt: 
sport (fotbal, baschet, ping-
pong), reabilitarea şcolii, 
activităţi artistice, expozitii 
culturale, concursuri pe 
teme culturale sau sportive; 
clase de limbi străine, 
plimbari pe plaja.
Prin urmare, voluntarii ar 
trebui să aibă competenţe 
în organizarea de 
activităţi recreative, de 
asemenea, ar trebui să 
aibă competenţe în canto, 
dans, pictura, sport, etc 
Așteptările de la voluntari 
sunt de a ajuta copiii sa 
dezvolte un sentiment 
de responsabilitate, de a 
dezvolta abilităţile artistice 
ale copiilor, de a dezvolta 
copiilor abilităţile sociale.
Organizaţia va elabora 
scheme de lucru pentru 
toate comunităţile în 
care intervin, fiecare în 
funcţie de comunităţi şi 
posibilităţile voluntarilor.




