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RAPORT DE ACTIVITATE 2014
Centrul de Voluntariat Reşiţa este un proiect ce s-a concretizat în 2005 sub forma unui parteneriat
public-privat, partenerii fiind Fundaţia Activity pentru resurse umane şi dezvoltare durabilă Reşiţa,
Consiliul Local Reşiţa, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş-Severin, Asociaţia Cogito Reşiţa,
Asociaţia Bike Attack, Asociaţia Egality, Asociaţia Sf. Vincenţiu de Paul Reşiţa. În 2006 Centrul a
dobândit personalitatea juridică, devenind o organizaţie neguvernamentală de sine stătătoare.
Centrul de Voluntariat Reşiţa are rolul de intermediar între nevoia de voluntari a organizaţiilor
reşiţene şi disponibilitatea pentru voluntariat a tinerilor din comunitate. Totodată centrul sprijină
recunoaşterea în comunitate a valorii activităţii de voluntariat. Obiectivele noastre sunt:
promovarea educaţiei nonformale prin voluntariat, sprijinirea dezvoltării capacităţii organizaţiilor
neguvernamentale de a oferi servicii în comunitate.
În 2014 Centrul de Voluntariat Reşiţa a funcţionat şi şi-a desfăşurat activitatea prin resurse
dobândite din sponsorizări, campania 2% şi prin proiecte proprii şi în parteneriat printr-o serie de
programe de finanţare ale Comisiei Europene, Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret şi
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin.
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1. ACTIVITATE PERMANENTĂ
Activitatea permanentă a Centrului de Voluntariat Reşiţa constă în: recrutarea şi plasarea de
voluntari, asistarea şi consilierea acestora, informarea, evaluarea, motivarea şi recompensarea
voluntarilor.
RECRUTAREA VOLUNTARILOR este realizată de echipa centrului ca un proces continuu de
informare a tinerilor despre voluntariat ca alternativă de educaţie nonformală. Periodic se fac
campanii de recrutare în liceele reşiţene, realizându-se prezentări, dezbateri despre posibilităţile
de voluntariat, beneficiile acestuia pentru individ şi comunitatea locală. Toate informaţiile despre
voluntari sunt organizate în fişe ale acestora ce includ informaţii despre abilităţi, competenţe,
cunoştinţe, obiective şi aşteptări, domenii de interes, disponibilitate. A fost creată în acest fel o
bază de date ce cuprinde în prezent în jur de 400 de voluntari dintre care aproximativ 70% au
participat în diferite activităţi de voluntariat (având cel puţin un plasament).
 În 2014 in jur de 450 de tineri au fost informaţi cu privire la voluntariat în general, la
oportunităţile de voluntariat pe plan local, naţional şi internaţional şi la beneficiile
voluntariatului la nivelul comunităţii şi al individului.
PLASAREA VOLUNTARILOR se realizează în funcţie de nevoile exprimate de diferite organizaţii,
prin realizarea matching-ului dintre specificul activităţii şi interesele şi disponibilitatea voluntarilor.
 În 2014 am plasat voluntari în 19 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe
termen lung, cumulând un total de peste 230 de voluntari implicaţi în activităţi de
voluntariat şi în organizare de evenimente (Printre proiectele în care au fost implicaţi
amintim: campania 2%, cursuri de limba engleză la Centrul de tineret Mansarda, 8 Martie şi
1 Aprilie Happening, Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 1 Iunie – Ziua Copilăriei,
Plantare de copaci şi plante ornamentale în curtea şcolii, Atelierele și activități de educaţie
non-formală la Centrul de tineret Mansarda, METAL – primul concurs de Enduromountainbiking din România, Nocturna Bibliotecilor şi Haloween la Bibliotecă, Ziua porţilor
deschise la WW, etc)
TRAINING-UL VOLUNTARILOR este realizat de specialişti la nivel local şi internaţional printr-o
combinaţie de sesiuni teoretice, metode interactive, studii de caz, work-shopuri şi activităţi de
team-buiding. Sesiunile de training au ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor necesare voluntarilor în
plasamentele în care urmează să fie plasaţi dar şi dezvoltarea personală şi interpersonală a
acestora prin (managementul de proiect, managementul resurselor, metode outdoor, utilizarea
creativă a materialelor reciclabile).
 În 2014 am format voluntari în metode de educaţie nonformală, lucrul cu tinerii cu
oportunități reduse, educaţie peer-to-peer, mijloace de expresie multimedia, teatru de
improvizaţie, democraţie şi activism civic, competenţa emoţională, atragere de
fonduri din sectorul privat, atât prin evenimente locale, naţionale cât şi internaţionale.
În ceea ce priveşte MOTIVAREA şi RECUNOAŞTEREA VOLUNTARILOR, realizăm periodic
sesiuni de mentorat şi grupuri de reflexie în care voluntarii sunt încurajaţi să exploreze relaţia lor
personală cu voluntariatul, fiind facilitat un proces de identificare a motivaţiei interioare.
Participarea la evenimente internaţionale face parte din strategia noastră de recompensare a
voluntarilor activi şi implicaţi. Un eveniment important în procesul de recunoaştere a valorii muncii
de voluntariat în comunitate este BALUL VOLUNTARILOR, eveniment ajuns în 2014 la a IX-a
ediţie.
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI DE PROMOVARE A VOLUNTARIATULUI:
 Campanii de informare cu privire la voluntariat şi de promovare a voluntariatului. Scopul
acestui program este acela de a stimula interesul tinerilor despre voluntariat şi de motiva tinerii
pentru a se implica în rezolvarea unor probleme în comunitatea locală. Temele aduse în
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discuţie sunt: noţiuni generale despre voluntariat şi legislaţia în vigoare, voluntariatul ca mijloc
de educaţie nonformală, cum se face o campanie de recrutare de voluntari, responsabilităţile şi
beneficiile care rezultă din a fi voluntar pe termen lung, dezvoltare personală şi profesională,
activism civic. În 2014 au fost organizate astfel de campanii în cadrul Săptămânii Naţionale a
Voluntariatului, în cadrul săptămânii Şcoala Altfel, pe parcursul anului în cadrul Centrului de
tineret Mansarda Reşiţa.
Informare cu privire la voluntariat în general şi la oportunităţile de voluntariat din
comunitate (pe site-ul organizaţiei, pe pagina de Facebook, prin întâlniri periodice cu tinerii la
Centrul de tineret Mansarda Reşiţa)
Voluntariat hand-made - ateliere de confecţionare a unor obiecte decorative hand-made –
cercei, friendship bracelets, plase de pânză pictate manual, obiecte din materiale reciclabile,
măşti veneţiene, obiecte care pot fi utilizate mai apoi pentru alte campanii, activităţi şi
evenimente în folosul comunităţii
Evenimente de animaţie de stradă realizate de voluntari: 8 Martie Happening, 1 Aprilie
Happening

2. PROIECTE LOCALE ŞI NAŢIONALE












peste 230 de voluntari implicaţi în activităţi de voluntariat şi în organizare de evenimente
voluntari plasaţi în 19 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe termen lung
peste 450 de tineri informaţi cu privire la voluntariat şi la oportunităţile de voluntariat din Reşiţa
din 2006 membru al Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România:
http://voluntariat.ro/retea_centre_voluntariat.htm
din 2012 parte din Reţeaua de Educaţie Nonformală din România: www.nonformalii.ro
din 2014 membru în Federaţia VOLUM - Federația Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea
Voluntariatului în România: www.federatiavolum.ro
suport în gestionarea Centrului de tineret Mansarda Reşiţa: asigurarea permanenţei,
planificare şi implementare de activităţi de educaţie non-formală pentru tineri
Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2014
Suport în organizare de evenimente pentru organizaţii şi instituţii: Asociaţia Bike Attack Reşiţa,
Biblioteca Judeţeană Paul Iorgovici, WWF, ISU Caraş-Severin, Colegiul Naţional Traian
Lalescu, etc.
Lecţia de voluntariat – Campanie de promovare a voluntariatului
Balul Voluntarilor 2014 – Ediţia a IX-a

Suport în gestionarea Centrului de tineret Mansarda
Din 2006 Centrul de Voluntariat Reşiţa se află în echipa ce gestionează activităţile de la Centrul de
tineret Mansarda, oferind servicii tinerilor din comunitate. Mansarda este un proiect implementat de
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş-Severin in parteneriat cu organizaţii neguvernamentale
din Reşiţa si finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Primăria Municipiului Reşiţa. Pe
parcursul lui 2014 am organizat în cadrul centrului de tineret activităţi de educaţie non-formală şi
de timp liber pentru tineri, ateliere creative cu materiale reciclabile şi nu numai, evenimente, etc.
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Campania 2%
În 2014 voluntarii s-au implicat activ în această campanie realizând un filmuleţul şi promovându-l
atât în mediul on-line cât şi la televiziunea locală. Filmuleţul poate fi vizionat aici:
https://www.youtube.com/watch?v=EExRU4lU6kY

8 MARTIE Happening
21 de voluntari au surprins doamnele si domnişoarele din Reşiţa cu o activitate de animaţie de
stradă menită să le aducă zâmbetul pe buze. Este vorba despre 8 Martie Happening, o activitate
care implică flori, arcuri, creativitate, mult curaj şi energie pozitivă, o activitate care a devenit
tradiţie pentru primăvara reşiţeană.
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1 APRILIE Happening
Un eveniment cu tradiţie despre curaj, zâmbet şi păcăleli. Filmul de anul acesta aici:
https://www.facebook.com/video.php?v=763949370319158&pnref=story

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI
Recrează-te prin voluntariat!
SNV este un eveniment naţional anual menit sa mobilizeze cat mai multe organizaţii si cat mai
mulţi voluntari care sa contribuie împreuna la dezvoltarea comunităţilor lor si sa atragă sprijinul
celorlalţi pentru activitatea voluntarilor si recunoaşterea meritelor acestora. SNV se desfăşoară în
fiecare încă din 2004. În acest an SNV s-a desfăşurat în perioada 12 - 18 mai, iar în judeţul nostru
ne-am implicat în organizarea acestui eveniment prin organizarea a 6 activităţi, implicare a 42 de
voluntari a căror muncă de voluntariat a avut o valoare de 6300 lei.
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Autobuzul Copilăriei
Un autobuz animat care a circulat prin oraş pe tot parcursul zilei de 1 Iunie.

IA românească
La iniţiativa oamenilor de presă din judeţ, am promovat ia românească şi brâul bănăţean.

Tabăra de icoane pictate, măşti veneţiene si artă textilă
Tabara s-a desfăşurat în perioada 2 - 8 iulie 2014, fiind organizată de Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Caraş-Severin, Ministerul Tineretului şi Sportului și Centrul de Voluntariat Reșița.
Participanţi au fost 90 de tineri cu vârsta minimă de 14 ani selectaţi din toate colţurile ţării, care au
participat la atelierele creative de icoane pictate, măşti veneţiene şi artă textilă.
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Atelier14
Scoala de vara ATELIER14 s-a desfăşurat în perioada 11 – 17 august 2014, fiind organizată de
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, Ministerul Tineretului şi Sportului, Banat
Media, Studioul Regional Radio România Reşiţa și Centrul de Voluntariat Reșița. Participanţi au
fost 90 de tineri cu vârsta minimă de 14 ani selectaţi din toate colţurile ţării, care au participat la
unul din cele 3 ateliere de lucru: jurnalism, teatru de improvizaţie şi film de scurt metraj.

Nocturna bibliotecilor şi Haloween la bibliotecă
Am continuat şi anul acesta colaborarea cu Biblioteca Judeţeană Paul Iorgovici în cadrul unor
proiecte prin care biblioteca şi-a deschis porţile spre comunitate. Atelierele noastre de animaţie şi
face-paining i-au atras pe cei mici în lumea cărţilor, iar munca voluntarilor a fost apreciată şi
recunoscută prin cărţi şi diplome.

Lecţia de voluntariat
Lecţia de voluntariat – Campanie de promovare a voluntariatului a fost un proiect implementat de
în perioada 15 august – 5 decembrie 2014, avand ca obiectiv incurajarea si sprijinirea participarii
civice a tinerilor în viaţa comunităţii locale. Proiectul a informat tinerii asupra oportunităţilor pe care
le au practicând voluntariatul, asupra voluntariatului ca formă de educaţie non-formală, dezvoltare
personală şi de activism civic în comunitatea locală. În cadrul proiectului s-au desfăşurat activităţi
de recrutare şi informare a tinerilor liceeni si a fost organizat un concurs de grafică pentru tricouri
în care tinerii au fost provocaţi la o participare activă. Proiectul s-a incheiat cu un stagiu outdoor de
team-building pe parcursul a 4 zile in zona Semenic. Temele abordate au fost: participarea tinerilor
prin voluntariat, drepturi şi responsabilităţi civice, munca în echipă, dezvoltare personală, legislaţie
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în domeniul voluntariatului, oportunităţi de voluntariat şi de susţinere a activităţii de voluntariat. La
stagiu au participat un număr de 30 de tineri interesati sa devina voluntari pe termen lung in
comunitatea din care fac parte.

Metodologia utilizată în cadrul proiectului a fost aceea a învăţării experienţiale, care poate fi
definită ca procesul prin care oamenii acordă sens experienţelor trăite, iniţiind un proces de
învăţare prin reflectarea asupra a ceea ce facem. Astfel participantul experimentează efectiv şi
trăieşte ceea ce învaţă, iar noi îi cream oportunitatea de a se implica activ şi în mod voluntar în
proces, de a reflecta asupra a ceea ce experimentează, de a conceptualiza experienţa prin care a
trecut şi de a transfera noile concepte şi idei în realitate şi în noi contexte.
Proiectul s-a desfasurat cu sprijin financiar din partea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret
Caraş-Severin.
Schimb de experienta Resita – Craiova
Intre 21-23 noiembrie Centrul de tineret Mansarda Resita a fost gazda unui schimb de experienta
intre tineri din Craiova si din Resita. Din Craiova au participat voluntari dar si tineri talentati in
diferite domenii. DJST Dolj a sustinut financiar acest schimb ca o modalitate de premiere si de
motivatie pentru activitatea tinerilor. Ne-am bucurat ca Mansarda sa fie un centru luat ca exemplu
de buna practica, sursa de inspiratie pentru colegii din Craiova.

Atipic
In cadrul programului nostru de orientare vocationala am cunoscut impreuna cu tineri de liceu o
tanara resiteanca care si-a luat viata in maini pentru a-si indeplini visul si a devenit stewardesa.
Am discutat despre ce inseamna sa descoperi ce iti place, sa iti stabilesti un obiectiv profesional si
sa il urmezi, iar Simona Mara, jurnalista stewardesa din Resita ne-a impartasit din curajul si
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indrazneala ei cu spreanta ca ne va da si noua “aripi”. Activitatea face parte din seria Atipic –
intalniri ale tinerilor resiteni cu specialisti si profesionisti in diferite domenii care se desfasoara la
Centrul de tineret Mansarda avand drept scop orientarea vocationala si pentru cariera.

În cadrul aceleiaşi serii ne-am reîntâlnit cu fratii Rîca, doi foşti voluntari ai centrului aflaţi în plină
ascensiune profesională în domenii „exotice” pentru comunitatea noastră precum managementul
aviaţiei şi cercetarea genetică. Această întâlnire a prilejuit o discutie despre rolul pe care
activitatea lor ca voluntari in comunitate a avut-o in cresterea increderii in sine, in a-si descoperi si
urma calea profesionala. A fost insa mai mult decat atat, s-a dovedit a fi o intalnire emotionanta a
mai multor generatii de tineri voluntari ai Centrului care sunt tot atat de multe exemple de succes.
METAL- Banat Mountainbike Enduro
Ne-am implicat si in 2014 in evenimentul METAL Enduro, sustinand Asociatia Bike Attack Reşiţa in
managementul voluntarilor care au facut posibila cea de-a doua editie a primului concurs de
enduro mountainbiking din Romania. A fost un proiect realizat 100% prin muncă de voluntariat la
un standard de calitate foarte ridicat, primind numai laude din partea comunităţii de biciclişti din
România dar şi de peste hotare. Mai multe despre proiect aici: http://metal-enduro.blogspot.ro/
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Ziua porţilor deschise la WWF
În preajma Crăciunului am invitat reşiţenii la Târgul de brazi ecologici cu ocazia Zilei Porților
Deschise pentru WWF (World Wide Fund for Nature), momentul din an dedicat susținătorilor naturii,
entuziaștilor sălbăticiei, prietenilor şi curioşilor. Vizitatorii au putut să aleagă și să achiziționeze un
brad făcut de voluntarii Centrului de Voluntariat Reșița sau diferite obiecte decorative specifice
sărbătorilor de iarnă. Am realizat de asemenea și ateliere pentru cei care au dorit sa-și realizeze
propriul brad de Crăciun din materiale refolosite sau reciclate.
„Un pom în preajma Crăciunului ajunge sa decoreze o cameră de apartament pentru maxim o lună,
iar la final ajunge în tomberon. De ce să nu folosim decorațiuni din materiale pe care oricum nu le
mai utilizăm și să lăsăm pomii acolo unde le este locul, în pădure. Este unul din micile gesturi pe
care le poate face fiecare dintre noi pentru a proteja natura, sălbăticia și în final pe noi înșine.”
Sunt cuvintele lui Cătălin Garvila reprezentant WWF care ne-au motivat să ne implicăm în acest
proiect.

Balul Voluntarilor 2014
Cea de-a IX-a ediţie a Balului Voluntarilor a avut loc în preajma Zilei Internaţionale a Voluntariatului.
Balul Voluntarilor se doreşte a fi o recunoaştere pe care o aducem voluntarilor cu care noi,
organizaţiile din Reşiţa, lucrăm, pentru contribuţia pe care ei o aduc la dezvoltarea durabilă a
comunităţii locale. Este o modalitate nonformală si distractiva de a motiva oamenii din echipa
noastră şi a sărbători realizările de peste an.
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3. PROIECTE INTERNAŢIONALE







din 2009 membru al reţelei internaţionale Youth Express Network: http://www.y-e-n.net/en/
din 2011 membru asociat al Centrului European de Voluntariat, http://www.cev.be/memberorganisations/
5 parteneriate la nivel internaţional cu ONG-uri şi instituţii publice
derulare de proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programele Tineret în Acţiune,
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii – Grundtvig, Programul Erasmus+
16 voluntari reşiţeni implicaţi în activităţi şi mobilităţi internaţionale
6 parteneriate încheiate pentru realizarea de proiecte internaţionale în 2015

VAPE – Volunteering in Central, East and West Europe – A Pathway to Employment
În perioada 2012 - 2014 am derulat împreună cu alte 9 organizaţii şi instituţii din Europa proiectul
VAPE – Volunteering in Central, East and West Europe – A Pathway to Employment. Este vorba
despre un Parteneriat pentru învăţare finanţat de Comisia Europeană prin Programul Învăţare pe
tot parcursul vieţii – Grundtvig.
În urma evaluării raportului final în 2014, proiectul VAPE a fost considerat de către evaluatorii
Agenţiei Naţionale din România (ANPCDEFP) drept unul din cele 13 proiecte de buna practică la
nivel naţional (dintr-un total de 110 proiecte).
Obiectivele proiectului au fost:
o Creşterea nivelului de cunoaştere cu privire la identificarea şi validarea procesului de
învăţare informală şi nonformală din cadrul activităţilor de voluntariat ca unul din
instrumentele cheie în transferul rezultatelor învăţării către diferite domenii (piaţa muncii,
activităţi de voluntariat, service learning, Curriculum vitae al tinerilor adulţi)
o Creşterea calităţii sistemelor de suport şi a competenţelor personalului organizaţiilor şi
instituţiilor cu privire la educaţia nonformală şi învăţarea informală în Europa
o Analizarea diferitelor concepte şi înţelesuri ale
voluntariatului în Europa şi contextualizarea
acestora în realitatea istorică
o Promovarea activităţile de voluntariat la nivel
European ca metodă de educaţie nonformală şi
informală şi ca punte de legătură între educaţia
formală, activităţi vocaţionale şi viaţa de adult
integrat pe piaţa muncii pentru tineri adulţi cu mai
puţine oportunităţi.
o Crearea unui exemplu de bună practică şi schimb de experienţă între Europa Centrala, de
Vest şi de Est.
Pe parcursul anului 2014 s-au desfăşurat următoarele activităţi:
o Un seminar transnaţional în Jakobstadt, Finlanda în ianuarie 2014 la care au participat 4
reprezentanţi ai Centrului de Voluntariat Reşiţa. Agenda intalnirii a inclus discutii si ateliere
pe urmatoarele tematici: forme si metode de promovare a voluntariatului la nivel local,
national si international; voluntariatul in Finlanda (studii de caz pe clubul de fotbal din
Jacobstad si cafeneaua After Eight cu activitati culturale si de timp liber). De asemenea am
prezentat partenerilor din proiect rezultatele vizitei de studiu gazduite la Resita de
organizatia noastra in luna decembrie a anului 2013.
o Un workshop binaţional în Pitea, Suedia în martie 2014 la care au participat doi
reprezentanţi ai organizaţiei noastre care au învăţat despre sistemul de voluntariat în
Suedia, desprecum se sprijina integrarea pe piaţa muncii a tinerilor şi au făcut schimb de
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bune practici cu funcţionarii de la Primăria Pitea în ceea ce priveşte managementul
voluntarilor şi implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat.
Un seminar transnaţional în Nuremberg, Germania în iunie 2014 în cadrul căreia am
realizat evaluarea proiectului şi am stabilit planul de follow-up în cadrul reţelei de parteneri
create, precum şi rezultatele finale ale proiectului.

Mai multe despre proiect aici: http://voluntariat-resita.ro/2014/07/16/vape/ şi aici: http://vape.yesforum.eu
VIPS in ACTION!
In perioada ianuarie 2013 – iunie 2014 am desfăşurat proiectul internaţional VIPS in Action! Care a
avut ca obiectiv incluziunea si capacitarea tinerilor cu oportunităţi reduse în vederea integrării
acestora pe piaţa muncii. Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeana prin programul Tineret in
Acţiune, Centrul de Voluntariat Reşiţa fiind partenerul care reprezintă România. Proiectul a implicat
organizaţii din 6 ţări: Spania, Italia, Polonia, Slovenia, Bulgaria si România, care au format o reţea
de tineri de peer-to-peer education.
În cadrul proiectului, pe parcursul anului 2014 am realizat următoarele activităţi:
o activităţi peer-to-peer la nivel local derulate de participantii la curs pentru alti tineri din
comunitatea resiteana. In aceasta perioada au fost organizate la Resita 6 ateliere in care
au fost implicati in jur de 70 de tineri liceeni.
o un schimb de tineri internaţional desfasurat in Spania in aprilie 2014 la care au luat parte
cate 4 tineri din fiecare tara partenera in proiect, un schimb realizat de fapt de participanti
care au facilitat ateliere de invatare pentru colegii lor, peste 40 de participanti, tineri cu
oportunitati reduse.
o evaluare şi creare de instrumente pentru tinerii care îşi doresc să desfăşoare activităţi de
educaţie nonformală, diseminare a rezultatelor.
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Pe parcursul proiectului tinerii
o au transmis un mesaj catre alti tineri, comunitate, finantatori si alti actori implicati in
educatie despre procesul de invatare prin care au trecut si importanta acestuia VIPS
Magazine
o au creat un mic manual pentru tineri care doresc sa realizeze activitati pentru alti tineri,
manual care include metode eficiente, sfaturi si povesti inspirationale ale participantilor in
proiect: Tips for VIPS Agenda, disponibilă atât în limba română, cât şi în limba engleză.
Mai multe despre proiect, precum şi materialele produse, aici: http://voluntariatresita.ro/2014/07/08/vips-in-action/
It comes NATURally
O voluntară a Centrului de Voluntariat Reşiţa a participat în
perioada 15 – 23 martie la un trainingul It comes NATURally
organizat de South East European Youth Network şi
desfăşurat în Bosnia şi Hertegovina. Astfel ea şi-a dezvoltat
competenţele de leadership pentru coordonarea de activităţi
de voluntariat outdoor şi de proiecte care promovează un stil
de viaţă sănătos pentru tineri.

Emotion for Trainers
4 traineri implicaţi în activităţi pentru tineret au în perioada 4 – 10 mai la cursul Emotion for
Trainers, un curs deosebit care ne-a ajutat sa ne dezvoltam competenţa emotională pentru a putea
lucra ca formatori cu diverse grupuri în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Cursul
desfăşurat în Islanda, face parte dintr-un concept creat în 2010 de un grup de traineri activi la nivel
internaţional, care îşi propune dezvoltarea competenţei emoţionale pentru cei care lucrează cu
tineri în diferite contexte.

Young Europe – Rethinking Democracy
Pentru a marca 25 de ani de la caderea zidului Berlinului, a Cortinei de Fier şi a schimbărilor
majore survenite în acea perioadă în intreaga Europa, s-a desfăşurat in perioada 27 septembrie –
1 octombrie proiectul Young Europe – Rethinking Democracy. Astfel 120 de tineri din 28 de ţări au
călătorit cu trenul pe traseul Berlin-Viena-Praga-Berlin realizând activităţi de educaţie nonformală.
Echipa reşiţeană a fost formată din 6 voluntari activi care au împărtăşit la intoarcere cu alţi tineri
experienţele de învăţare prin care au trecut.
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Obiectivele proiectului au fost:
o Dezvoltarea constiinţei europene,
o Crearea unui context favorabil pentru dezbateri
constructive şi pentru dezvoltarea toleranţei faţă de opinii şi
culturi diferite
o Formarea unei gândiri democratice prin implicare activă
o Întărirea constiiţei politice prin familiarizarea tinerilor cu
lume apoliticii şi prin identificarea de soluţii pentru
încurajarea implicării acestei categorii în luarea deciziilor la
nivel politic.
Pe tot parcursul călătoriei au avut loc 14 Workshopuri pe teme legate de democraţie, grupul
voluntarilor din cadrul CVR susţinâd unul din ele: „Finding Mr. Right”, un atelier care a avut ca
obiectiv dezvoltarea gândirii critice şi utilizarea acesteia în selectarea candidatului potrivit în
procesul alegerilor. Printre metodele utilizate în cadrul activităţilor se află: radio, grafică, artă
stradală, file de scurt metraj, photovoice, etc. De asemenea au existat momente în care tinerii s-au
aflat faţă îin faţă cu politicieni, construindu-se un dialog de la egal la egal.
La finalul proiectului toţi participanţii au conceput şi semnat o declaraţie adresată Consiliului
Europei, Consiliului Uniunii Europene, Consiliul Ministerelor de Tineret din Uniunea Europeană,
statelor membre, Parlamentului European şi Comitetului Regiunilor. Declaraţia poate fi vizualizată
aici:
https://voluntariatresita.files.wordpress.com/2014/11/declaration_young-europe-rethinkingdemocracy.pdf

Pentru mai multe informaţii vă stăm la dispoziţie
şi vă invităm să vizitaţi pagina noastră web: www.voluntariat-resita.ro
Echipa Centrului de Voluntariat Reşiţa
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