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RAPORT DE ACTIVITATE 2007
Centrul de voluntariat ReşiŃa şi-a început activitatea în 2005 sub forma unui proiect derulat în
parteneriat cu: FundaŃia Activity pentru resurse umane şi dezvoltare durabilă ReşiŃa, Primăria
Municipiului ReşiŃa, DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin, AsociaŃia Cogito ReşiŃa,
AsociaŃia Bike Attack, AsociaŃia Egality, AsociaŃia Sf. VincenŃiu de Paul ReşiŃa. În octombrie
2006 centrul a obŃinut personalitatea juridică prin hotărârea judecătorească nr. 4415/290/2006,
având certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 52/A/ din 26.10.2006.
Centrul de Voluntariat ReşiŃa are pune la dispoziŃia organizaŃiilor reşiŃene o bază de date cu
voluntarii disponibili la nivelul comunităŃii locale. În acelaşi timp centrul susŃine recunoaşterea în
comunitate a valorii activităŃii de voluntariat, rolul acestuia în formarea unor cetăŃeni activi din
punct de vedere civic.

1. ACTIVITATE PERMANENTĂ
Activitatea permanentă a Centrului de voluntariat ReşiŃa constă în: selecŃia şi asigurarea
plasamentelor voluntarilor, asistarea şi consilierea acestora, informarea, evaluarea, motivarea
voluntarilor.
SelecŃia voluntarilor este realizată de centru ca un proces ce se desfăşoară în permanenŃă în
primul rând prin informarea tinerilor despre voluntariat ca alternativă de educaŃie nonformală. În
anul 2007 am organizat 4 campanii de informare în liceele din ReşiŃa în urma cărora am selectat
124 de noi voluntari. InformaŃiile cu privire la voluntari sunt organizate la centru într-o bază de
date ce conŃine informaŃii despre competenŃele lor, deprinderi, cunoştinŃe, aşteptări, hobby,
timpul posibil alocat acestei activităŃi. Avem o bază de date ce cuprinde în prezent în jur de 239
voluntari dintre care un procent de 65 % au fost cuprinşi deja în diferite proiecte cu activităŃi de
voluntariat.
Plasarea voluntarilor se organizează Ńinând cont de informaŃiile pe care le avem în baza de
date şi totodată de solicitările specifice venite de la organizaŃiile cu care colaborăm, prin
realizarea matching-ului dintre specificul activităŃii şi interesele şi disponibilitatea voluntarilor.
Astfel, în 2007 am asigurat plasamentul a 156 de tineri voluntari care şi-au adus aportul atât la
proiecte punctuale cât şi în proiecte de lungă durată, proiecte permanente.
Formarea voluntarilor se asigură de formatori profesionişti care prin metode interactive şi prin
conŃinutul cursurilor teoretice şi practice, studii de caz, workshop-uri şi activităŃi de teambuilding
fac eforturi să răspundă nevoilor înregistrate la nivelul voluntarilor activi. Cursurile şi-au propus
să dezvolte deprinderile voluntarilor în plasamentele în care urmează să fie plasaŃi dar şi
dezvoltarea personală şi interpersonală a acestora prin (managementul de proiect,
managementul resurselor, metode outdoor, utilizarea creativă a materialelor reciclabile)
Motivarea voluntarilor se face prin activităŃi de recunoaştere în comunitate a importanŃei
contribuŃiei pe ei care o au în plan social şi civic. Portrete de voluntari în presa locală, articole pe
site-uri web, acordarea de titluri de „voluntar al lunii”, menŃionarea voluntarilor de către
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organizaŃiile beneficiare, în activităŃi publice sunt câteva dintre tipurile de activităŃi de
recunoaştere a muncii voluntarilor pe care Centrul le susŃine. Totodată, recomandarea
voluntarilor se face şi în mod formal, prin scrisori, la solicitarea acestora, spre exemplu pentru
acceptarea în programe de burse, la studii în străinătate, cursuri de formare, şcoli de vară şi
altele.
Voluntar în oraşul meu
Scopul acestui proiect a fost promovarea voluntariatului ca acŃiune socială în rândul tinerilor din
Municipiul ReşiŃa. Proiectul s-a desfăşurat în perioada octombrie-noiembrie 2007 şi în perioada
februarie-martie 2007, periodic, de două ori pe an sub forma unor campanii de informare, de
recrutare şi de formare de noi voluntari în ReşiŃa.
Principalele rezultate ale proiectului au fost: un corp de tineri voluntari, formaŃi în diverse
domenii, şi cu abilităŃi şi cunoştinŃe transferabile în domenii de necesitate în ReşiŃa; o bază de
date cu tineri disponibili pentru activităŃi de voluntariat pe de o parte, şi cu organizaŃii şi proiecte
de voluntariat din comunitate pe de altă parte; minim 30 de plasamente de voluntari în
comunitate în fiecare lună; activitatea de voluntariat recunoscută pe plan local, prin acordarea
titlului de „Voluntarul lunii” de către Primăria Municipiului ReşiŃa, voluntarilor propuşi de
organizaŃiile neguvernamentale din ReşiŃa.
OrganizaŃia noastră a implementat proiectul în comunitate, în parteneriat cu Primăria
Municipiului ReşiŃa.

2. ACTIVITĂłI PUNCTUALE
PROIECTE LOCALE ŞI NAłIONALE
1 MARTIE Happening 2007
AcŃiune de animaŃie de stradă menită să marcheze într-un mod creativ şi inedit tradiŃionala sărbătoare
de 1 Martie. De 1 Martie am încercat să aducem un zâmbet pe feŃele trecătorilor reşiŃeni, organizând
un eveniment inedit prin care am marcat această sărbătoare tradiŃional românească. Pregătirile s-au
desfăşurat la Centrul de tineret Mansarda pe parcursul unei săptămâni, incluzând selectarea
voluntarilor, formarea echipei, realizarea recuzitei, repetiŃii. MărŃişorul nostru a fost „ 1 MARTIE
Happening ” o acŃiune de animaŃie de stradă desfăşurată în zonele ReşiŃei cu flux mare de cetăŃeni,
acŃiune ce a implicat două echipe de tineri, 20 de flori de carton viu colorate, 20 de arcuri, mult curaj şi
zâmbete sincere din partea trecătorilor surprinşi.

2

ReCYCLE – Ateliere Creative cu Materiale Reciclabile
Activitate în parteneriat cu DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin, desfăşurată de două ori
pe săptămână la Centrul de tineret Mansarda ReşiŃa, constând în realizarea unor obiecte utildecorative din materiale reciclabile. Obiectivul acestei activităŃi este atât cultural: stimularea
creativităŃii tinerilor, a capacităŃilor artistice ale acestora, dar şi ecologic: conştientizarea lor în ceea ce
priveşte reciclarea ca şi componentă a unei atitudini ecologice responsabile.

VIZITE LA CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENłĂ REŞIłA
Periodic voluntarii centrului se organizează în echipe vizitând bătrânii Centruli de Îngrijire şi AsistenŃă
ReşiŃa. De fiecare data sunt întâmpinaŃi cu entuziasm aducând o mică bucurie în sufletele bătrânilor.
Această activitate s-a desfăşurat lunar şi se va continua p parcursul anului 2008 cu frecvenŃa la două
săptămâni.

SCHIMB DE EXPERIENłĂ SIBIU-BRAŞOV –S
Centrul de Voluntariat ReşiŃa împreună cu DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin cu
sprijinul Primăriei Municipiului ReşiŃa a organizat în perioada 11 - 15 aprilie 2007 o vizită de studiu la
centrele de voluntariat din Sibiu şi Braşov. Totodată această vizită de studiu s-a organizat în contextul
în care Sibiul este Capitala Culturală a Europei în anul 2007. La acest proiect au participat 20 de tineri
din ReşiŃa, selecŃia participanŃilor s-a realizat pe baza unui formular de aplicaŃie.
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Prin această acŃiune s-a urmărit creşterea participării tinerilor la viaŃa societăŃii şi dezvoltarea şi
diversificarea acŃiunilor de timp liber. Timp de 5 zile s-a intermediat un schimb de experienŃă între
tinerii voluntari din ReşiŃa şi tinerii voluntari din judeŃele Braşov şi Sibiu.

EUROPA LA LICEU
În perioada 22 februarie – 23 martie Centrul de Voluntariat ReşiŃa împreună cu AsociaŃia Bike Attack
ReşiŃa au susŃinut sesiunilor de informare „Europa la liceu” în liceele din judeŃ. Proiectul naŃional iniŃiat
de ReprezentanŃa Comisiei Europene în România a fost o acŃiune care s-a dorit a fi o provocare
adresată tinerilor din licee de a purta dezbateri pe teme europene, de a dobândi cunoştinŃe despre
managementul de proiect şi de a participa la un concurs de filme cu tema: “România. Filmat în
Europa”.
În cadrul proiectului „Europa la liceu” s-au organizat sesiuni de dezbatere, de informare pe teme
europene cu tineri liceeni din judeŃ. Liceenii, în echipe de 3 persoane, s-au putut înscrie într-un
concurs ce a constat în propunerea unui filmuleŃ de 3 minute cu tema “România. Filmat în Europa”. La
concursul la nivel naŃional s-au înscris 24 de filmuleŃe. La nivel local Primăria Municipiului ReşiŃa a
organizat o festivitate de premiere a celor mai bune filme realizate de elevii reşiŃeni.

TRATAMENT DE ÎNFRUMUSEłARE PENTRU ORAŞUL MEU
Centrul de Voluntariat ReşiŃa, Primăria Municipiului ReşiŃa, Inspectoratul Şcolar al judeŃului CaraşSeverin şi DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin a organizat în perioada 23 – 30 aprilie
2007 un „Tratament de înfrumuseŃare pentru oraşul meu”.
Proiectul s-a încadrat într-un program de nivel internaŃional lansat de organizaŃia Youth Action for
Peace. AcŃiunile din acest proiect şi-au propus schimbarea aspectului oraşului prin plantarea de
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floarea soarelui în parcele de pământ nefolosite. ActivităŃile au fost realizate la şcoli şi locuri publice
din oraş, de către tineri voluntari din ReşiŃa împreună cu partenerii din proiect. Scopul proiectului a
fost creşterea participării tinerilor la viaŃa comunităŃii, sprijinirea de acŃiuni specifice de voluntariat,
conştientizarea faptului că prin paşi mici se pot face lucruri importante şi se pot produce schimbări.

BUCATA MEA DE EUROPA – Concurs de fotografie de
Centrul de Voluntariat, DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin şi Prefectura JudeŃului CaraşSeverin a organizat în perioada 1 aprilie – 9 mai 2007 un concurs de fotografie cu tema: „Bucata mea
de Europa”.
CondiŃiile de participare au impus ca prin fotografiile înscrise în concurs să fie redată o modalitate
creativă şi sugestivă prin care să fie surprinsă acea parte din Europa pe care tinerii o consideră „a lor”
şi pe care doresc să o împărtăşească şi celorlalŃi. La concurs au participat 54 de tineri cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 30 de ani din toată Ńara. Imaginile cele mai sugestive au fost premiate cu ocazia
zilei de 9 Mai, cele mai reuşite 40 de fotografii au fost expuse într-o expoziŃie deschisă publicului la
Centrul de tineret Mansarda.

1
IUNIE – ZIUA COPILULUI
Centrul de Voluntariat s-a alăturat Primăriei Municipiului ReşiŃa pentru organizarea evenimentului ce a
marcat Ziua Copilului, manifestare de amploare. De 1 Iunie zona Parcului Victoria din ReşiŃa a devenit
loc de joacă pentru copii de toate vârstele, de la -9 luni la cel puŃin 80 de ani.
Evenimentul a cuprins o serie de concursuri, ateliere, jocuri de animaŃie, spectacole şi multe surprize.
Au fost organizate concursuri de biciclete şi role, tenis de masă, dans, şah, copiii au avut ocazia să
participe la o serie de jocuri de animaŃie, precum şi ateliere interactive: olărit, origami, ateliere creative
din materiale reciclabile, face painting, figurine din baloane, pictură, ateliere coordonate de specialişti
în domeniu. În paralel, la Sala Lira s-a desfăşura Ziua Devoratorilor de Desene Animate, un maraton
de proiecŃii de filme de desene animate clasice şi moderne, desene pe asfalt, spectacol de teatru
pentru copii în aer liber.
Participarea la toate activităŃile a fost liberă, iar toŃi copiii participanŃi au primit gratuit baloane,
bomboane, cireşe, suc şi apă minerală. Programul evenimentului a fost gândit astfel încât să cuprindă
activităŃi inedite care să antreneze copiii şi să stimuleze participarea cetăŃenilor de toate vârstele.
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WHITE RIVER ROCK FESTIVAL
În perioada 15- 16 iunie 2007 la Râul Alb s-a desfăşurat cea de-a doua ediŃie a festivalului de muzică
rock White River. Şi de această dată voluntarii au fost alături de Primăria ReşiŃa la organizare. Putem
spune că festivalul a fost o reuşită pe plan local fiind organizat cu profesionalism. Au participat 17
trupe de rock din Bucureşti, Cluj, ConstanŃa, Oradea, Timişoara, dintree care amintim: Celelalte
Cuvinte, Trooper, Magica, Luna amară, Voodoo, Tiarra, Blind Spirits, Bio, Thunderstorm.

volunTARI- STAGIU DE FORMARE
În perioada 19-24 iunie 2007 Centrul de Voluntariat ReşiŃa cu sprijinul Primăriei ReşiŃa şi cu finanŃare
de la DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin a desfăşurat pe Muntele Semenic proiectul
volunTARI, un stagiu de formare ce a avut ca scop stimularea participării civice a tinerilor.
Acest proiect s-a adresat nevoii înregistrate la nivelul comunităŃii din ReşiŃa de a dezvolta la nivel
avansat cunoştinŃele şi abilităŃile unor tineri care vor constitui o bază importantă de resurse umane
pentru susŃinerea de proiecte in comunitate. Stagiul de formare a vizat pregătirea voluntarilor pentru a
putea face faŃă cu succes sarcinilor ce le revin la plasamente în activităŃile altor organizaŃii
neguvernamentale. ConŃinutul stagiului a fost adaptat la nevoile de învăŃare ale voluntarilor din ReşiŃa,
temele abordate fiind: participarea tinerilor, drepturi şi responsabilităŃi civice, team-building, dezvoltare
personală, orientare vocaŃională, managementul carierei, procesul de integrare în cultura unei
organizaŃii, psihodramă, jocuri de rol, legislaŃie în domeniul voluntariatului.
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SelecŃia celor 35 de participanŃi a fost făcută în rândul voluntarilor activi care au completat un formular
de aplicaŃie şi vor întocmi o scrisoare de motivaŃie. Proiectul este finanŃat de DirecŃia JudeŃeană
pentru Tineret Caraş-Severin.

REłEAUA NAłIONALĂ A CENTRELOR DE VOLUNTARIAT
Centrul de Voluntariat ReşiŃa face parte din ReŃeaua NaŃională a Centrelor de Voluntariat. Periodic au
loc întâlniri la nivel naŃional între voluntari reprezentanŃi ai centrelor din Ńară. Astfel în perioada 17-20
iulie, a avut loc la Eforie-nord o noua întâlnire a reŃelei centrelor de voluntariat. Au participat centrele
din Cluj, Bucureşti, Craiova, Slatina, Oradea, Iaşi, Constanta, Simeria, ReşiŃa si Vlădeşti. Centrele şiau prezentat proiectele actuale şi activităŃile derulate în ultimele luni. S-au abordat subiecte legate de
reprezentativitatea reŃelei, tipologia şi standardele minime pe care un centru de voluntariat membru
trebuie să le îndeplinească, proiecte actuale pe care le desfăşoară împreună cu reŃeaua, evenimente
comune.

INTERNATIONAL ROMANI ART FESTIVAL
În perioada 31 august – 6 septembrie 2007, 15 voluntari ai Centrului de Voluntariat ReşiŃa au
participat la acest eveniment organizat de AsociaŃia Culturală TURN, eveniment ce a adus la
Timişoara artişti romi de nivel internaŃional din toată lumea.
„International Romani Art Festival”, cu tema „So keres Europa?”, şi-a propus să ofere o nouă
perspectivă asupra unui subiect delicat şi de actualitate. Voluntarii centrului au organizat workshop-uri
în aer liber pe parcursul celor 7 zile, ateliere de împletit brăŃări, face painting, origami, balooning, etc.
De asemenea au asigurat accesul publicului la scenă au facilitat prin munca loc buna desfăşurare a
evenimentului, s-au facut remarcaŃi de organizatorii principali.
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ZIUA EUROPEANĂ FĂRĂ MAŞINI
În fiecare an in perioada 16-22 septembrie în întreaga Europa se sărbătoreşte Săptămâna MobilităŃii,
care culminează pe 22 septembrie cu Ziua Europeana fără Maşini, o sărbătoare promovata de
Uniunea Europeana. Daca in 1998 iniŃiativa s-a bucurat de succes doar in FranŃa, doi ani mai târziu
1005 oraşe au aderat la eveniment, pentru ca in 2002 succesul pe plan european sa ii fie atestat de
participarea a 1448 de oraşe din toate tarile membre si candidate la UE, printre care si ReşiŃa.
Încă din 2005 Centrul de Voluntariat a fost partenerul AsociaŃiei Bike Attack şi a Primăriei Municipiului
ReşiŃa în organizarea săptămânii mobilităŃii care a culminat în ziua de 22 cu "Ziua Europeană fără
Maşini". În aceasta săptămână voluntarii împreună cu membri Bike Attack au făcut campanii in liceele
din ReşiŃa pentru promovarea mijloacelor de transport in comun si a celor nepoluante, au organizat o
masa rotundă la care au participat tineri din licee si autorităŃile locale, au organizat activităŃi precum:
concursuri de role, biciclete, skate-board, ateliere creative din materiale reciclabile, vopsirea coşurilor
de gunoi, oprirea circulaŃiei maşinilor şi a mijloacelor de transport în comun pe arterele principale ale
oraşului.
Prin "Ziua Europeana fără Maşini" dorim să promovam utilizarea mijloacelor de transport in comun şi
a celor nepoluante, ce respecta principii de protecŃia mediului, cum ar fi mobilitatea durabila, calitatea
mediului, oraşe curate, conservarea resurselor naturale, biodiversitate etc. In acelaşi timp rolul
manifestării este si de a conştientiza membrii comunităŃii privind rolul pe care îl au în îmbunătăŃirea pe
termen lung a calităŃii vieŃii urbane.

NOAPTE ALBĂ
DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin, Primăria Municipiului
ReşiŃa şi Centrul de Voluntariat a organizat data de 26 spre 27 octombrie
2007 NOAPTE ALBĂ, eveniment ce se integrează în cadrul Programului
NaŃional de susŃinere a acŃiunilor de tineret.
NOAPTE ALBĂ a fost un eveniment ce s-a adresat tinerilor reşiŃeni,
voluntarilor implicaŃi în diverse organizaŃii de tineret, un eveniment ce a
urmărit creşterea gradului de participare a tinerilor la acŃiunile de tineret
din comunitate, implicarea lor într-un număr considerabil reprezentând
gradul de democratizare la care a ajuns oraşul nostru.
Astfel au la acŃiunile organizate simultan în această noapte au participat
peste 540 de persoane la Bazinul de înot din Lunca Bârzavei, 250 la
Cinema Dacia, 120 la Centrul de Tineret Mansarda la competiŃiile de tenis
de masă, 13 echipe de fotbal amatori la Sala 30 Decembrie, 75 de ciclişti la Marşul pe biciclete, 110 la
concursul de Karaoke, 25 de fotografi cu fotografiile lor la expoziŃia foto.
SALONUL NAłIONAL DE CREAłIE ŞI INVENTICĂ PENTRU TINERET EDIłIA 2007 2
În perioada 20-24 noiembrie 2007 Autoritatea NaŃională pentru Tineret a organizat la Bucureşti cea
de-a V-a ediŃie a Salonului NaŃional de CreaŃie şi Inventică pentru Tineret. În cadrul acestui eveniment
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de tradiŃie desfăşurat la Pavilionul ExpoziŃional Rom Expo, pe lângă deja cunoscuta secŃiune «ŞtiinŃă
aplicată» a fost organizată o secŃiune specială: «InovaŃii, invenŃii în design-ul tehnic». În cadrul primei
secŃiuni speciale, cea de design au participat cu creaŃiile lor patru tineri voluntari de la Centrul de
Voluntariat ReşiŃa: Andreea Iancu, Anamaria Ciocan, Oana Raluca Popa şi Dragoş Pîrvu.
Concomitent cu secŃiunile salonului au avut loc ateliere de lucru, conferinŃe pe diferite domenii ale
culturii, artei, ştiinŃei şi tehnologiei, expoziŃii de invenŃii şi idei, mese rotunde şi dezbateri, au avut loc
expoziŃii ale tinerilor colecŃionari, dar şi sesiuni demonstrative sub forma unor ateliere de creaŃie
neconvenŃională abordate de tineri.
Activitatea depusă de tinerii reşiŃeni prezenŃi la salon nu a trecut neobservată, fiind apreciată şi
premiată de organizatori.
ÎMPREUNĂ - STAGIU DE FORMARE ÎN PROGRAMUL YOUTH IN ACTION
În perioada 30 noiembrie - 2 decembrie 2007 Centrul de Voluntariat ReşiŃa în parteneriat cu DirecŃia
JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin şi Primăria Municipiului ReşiŃa a organizat la Vila Klauss un
stagiu de formare în Programul Youth in Action. Scopul a fost iniŃierea unei reŃele judeŃene de
formatori în vederea creşterii numărului de proiecte finanŃate în cadrul Programul Youth in Action al
Comisiei Europene 2007 - 2013. La stagiu au participat 25 de reprezentanŃi ai organizaŃiilor
neguvernamentale, ai autorităŃilor publice implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii, ai grupurilor informale
de tineri.
Formarea şi-a propus familiarizarea participanŃilor cu obiectivele, acŃiunile, priorităŃile, structura
Programului Youth in Action, cine implementează acest program, termene şi formulare de candidaturi,
criterii de eligibilitate, selecŃie, ajutorul disponibil, metode de lucru. Au fost abordate diverse teme:
management de proiect, scrierea propunerilor de finanŃare, raportare, teme legate de Serviciul
european de voluntariat, certificat YouthPass, cetăŃenie europeană, etc.

GREEN ATTACK - ECHIPA DE INTERVENłIE
Centrul de Voluntariat, AsociaŃia Bike Attack cu sprijinul Primăriei Municipiului ReşiŃa a organizat în
perioada 13 -16 decembrie 2007 la Vila Klauss un stagiu de educaŃie nonformală în scopul promovării
sporturilor montane, a stimulării dezvoltării personale prin programe de team building, a mişcării
pentru sănătate. În acest stagiu de formare participanŃii au beneficiat de instruire teoretică, de
familiarizare cu termeni, metode, tehnici, obiective de învăŃare; formare experimentală ce a presupus
aplicarea în practică a cunoştinŃelor şi abilităŃilor dobândite
În cadrul acestui proiect au fost selectaŃi un număr de 40 de tineri, elevi şi studenŃi din ReşiŃa,
metodele utilizate pe parcursul stagiului fiind specifice educaŃiei nonformale. Tinerii au participat la
sesiuni de instruire care vizează dezvoltarea abilităŃilor pentru a conştientiza rolul lor în echipă,
evidenŃiind calităŃile şi abilităŃile personale, capacitatea de determinare de a duce un lucru la bun
sfârşit atât individual cât şi în echipă. O componentă a programului a fost reprezentată de activităŃi
care se bazează pe ingeniozitatea şi puterea de decizie rapidă, de coordonarea şi stabilirea
priorităŃilor în organizarea rezolvării unor teme inedite. Serviciile de training sunt asigurate de personal
specializat desfăşurându-se în condiŃii de siguranŃă maximă.
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BALUL VOLUNTARILOR
Balul Voluntarilor s-a desfăşurat în data de 7 decembrie 2007 la Restaurantul Nera în organizarea
Primăriei Municipiului ReşiŃa cu sprijinul Centrului de Voluntariat.
Balul Voluntarilor s-a aflat în 2007 la cea de-a doua ediŃie şi s-a dorit a fi o recunoaştere a contribuŃiei
voluntarilor la dezvoltarea durabilă a comunităŃii locale. Evenimentul a avut ca scop promovarea
sectorului neguvernamental, care prin eforturile depuse contribuie la creşterea credibilităŃii şi
îmbunătăŃirea imaginii publice. Această reuniune şi-a propus să se constituie într-un mecanism de
dialog între actorii sociali din comunitate pentru a sărbători realizările de peste an ale voluntarilor din
organizaŃiile reşiŃene.
Programul este un instrument pentru promovarea conceptului, a practicii voluntariatului, a motivării şi
valorificării potenŃialului uman existent la nivelul fiecărei organizaŃii.

MOŞ CRĂCIUN EXISTĂ!
În data de 20 decembrie 2007 în centrul civic al municipiului a fost organizată de către Primăria
Municipiului ReşiŃa serbarea Moş Crăciun Există. Şi de această dată voluntarii au participat la
organizarea evenimentului prin organizarea unor jocuri de animaŃie: jonglerii, modeling cu baloane,
face painting, twister, clovni pe monociclu, personaje de basm şi de desene animate. Moş Crăciun a
împărŃit tuturor copiilor cadouri şi dulciuri.
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PROIECTE INTERNAłIONALE
MIXART
Proiect cultural internaŃional de tineret desfăşurat în Tamines, Belgia în perioada 21 - 30 mai 2007. În
cadrul proiectului MIXART tinerii voluntari romani au format alături de tinerii belgieni şi francezi
comando-ul Fresque Attack, participând la o serie de ateliere de pictură, stencil, pictograme, graffitty
şi auto-exprimare prin intermediul artei, ateliere coordonate de artistul plastic Jean Luc Urbain.
Punctul culminant al stagiului a fost realizarea unei picturi comune (internaŃionale) pe zidul centrului
de tineret Maison de Jeunes de Tamines în cadrul Festivalului de Arta MIXART ce s-a desfăşurat aici
in perioada mai sus amintită. S-a fructificat astfel spiritul de echipă construit de-a lungul stagiului şi
creativitatea colectivă („colective creation”) ca modalitate de exprimare şi comunicare, realizându-se
in acelaşi timp produse artistice valoroase.

THE CAMP OF TOLERANCE OF THE YOUTH FROM CITIES AND REGIONS OF THE DANUBE
BASIN
Schimb internaŃional de tineret finanŃat prin Programul Youth al Comisiei Europene, desfăşurat în
perioada 22 – 30 iulie 2007 în Bačka Topola/Topolya, Serbia. Proiectul, la care au participat peste
200 de tineri din toată Europa, care încurajează iniŃiativa de a dobândi noi cunoştinŃe, contacte si
prietenii, de a descoperi similarităŃi şi diferenŃe care conectează tinerii din Europa din culturi şi religii
diferite.
De la Centrul de Voluntariat ReşiŃa au fost selectaŃi 4 tineri care au avut ocazia să participe la
activităŃile şi workshop-urile desfăşurate în cadrul acestui proiect. Totodată tinerii centrului au avut
ocazia să-şi prezinte Ńara dar şi să cunoască cultura celorlalte Ńări participante.
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A KITCHEN ON EACH STREET
FinanŃat prin Programul Youth al Comisiei Europene şi desfăşurat în Ankara, Turcia în perioada 9 –
15 noiembrie 2007, proiectul intercultural a avut ca temă moştenirea gastronomică şi tradiŃiile, scopul
principal fiind interacŃiunea şi învăŃarea interculturală, cunoaşterea şi conservarea tradiŃiilor locale
precum şi schimbul de bune practici în ceea ce priveşte valorificarea de către tineri a moştenirii
culturale gastronomice.

ParticipanŃi au fost tineri din Turcia, Polonia, Bulgaria şi România. Timp de o săptămană tinerii şi-au
împărŃit o bucătărie unde au încercat să înveŃe unul de la celălalt diferite feluri de mâncare specifice
Ńărilor participante. Au gătit pe stradă şi au dat de mâncare trecătorilor, au vizitat centre de zi pentru
copii unde au făcut jocuri de animaŃie şi work-shopuri, în armonie cu tema proiectului. Fiecare Ńară a
avut ocazia să prezinte o parte din mâncărurile, dansurile, muzica, tradiŃiile şi obiceiurile naŃionale iar
Ńuica, mămăliga şi zacusca românească au avut un real succes. Totul a fost condimentat cu câte un
brâu bănăŃean şi bineînŃeles, hitul serii, „PeriniŃa”.
PUBLICAłII
Carte despre voluntariat
.
Echipa Centrului de Voluntariat a lansat în Ianuarie 2007 volumul
Carte despre voluntariat semnat Daniela Bosioc, Sorina Nihta,
Daniela Lupşan
„Cartea despre Voluntariat” pe care vi-o propunem a apărut ca
urmare a interesului echipei Centrului de Voluntariat din ReşiŃa de a
reuni informaŃii utile, interesante şi de actualitate. De aceea cartea
îşi doreşte a fi o reuniune de termeni, concepte, teorii, informaŃii,
experienŃe, menite a servi voluntarilor, organizaŃiilor care lucrează
cu voluntari, instituŃiilor şi în general oricăror persoane interesate de
această temă. Nu pretindem a deŃine adevărul absolut, nici a fi scris
un compendiu, ci a contribui pentru îmbogăŃirea cutiei de unelte
disponibile în limba română.
Autorii
Detalii despre activitatea Centrului de Voluntariat ReşiŃa pe
www.voluntariat-resita.ro
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