
 1 

 
 
 
 

 
 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 2008 

 
 
Centrul de voluntariat ReşiŃa este un proiect ce s-a concretizat în 2005 sub forma unui 
parteneriat public-privat, partenerii fiind 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 2006 Centrul a dobândit personalitatea juridică, devenind o organizaŃie 
neguvernamentală de sine stătătoare. 
 
Centrul de Voluntariat ReşiŃa are rolul de intermediar între nevoia de voluntari a organizaŃiilor 
reşiŃene şi disponibilitatea pentru voluntariat a tinerilor din comunitate. Totodată centrul va 
sprijini recunoaşterea în comunitate a valorii activităŃii de voluntariat. Obiectivele noastre sunt: 
promovarea educaŃiei nonformale a tinerilor prin voluntariat, sprijinirea dezvoltării capacităŃii 
organizaŃiilor neguvernamentale de a oferi servicii în comunitate. 
 
În 2008 Centrul de Voluntariat ReşiŃa a desfăşurat proiecte printr-o serie de programe de 
finanŃare ale Comisiei Europene, AutorităŃii NaŃionale pentru Tineret şi DirecŃiei JudeŃene pentru 
Tineret Caraş-Severin. 
 
 

1. ACTIVITATE PERMANENTĂ  
 

Activitatea permanentă a Centrului de voluntariat ReşiŃa 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 educaŃie nonformală. Periodic se fac campanii de 
recrutare în liceele reşiŃene, realizându-se prezentări, dezbateri despre posibilităŃile de 
voluntariat, beneficiile acestuia pentru individ şi comunitatea locală. Toate informaŃiile despre 
voluntari sunt organizate în fişe ale acestora ce includ informaŃii despre abilităŃi, competenŃe, 
cunoştinŃe, obiective şi aşteptări, domenii de interes, disponibilitate.  
 

Centrul de Voluntariat ReşiŃa 
320100 ReşiŃa, Str. Petru Maior bl. 800, cam. 220 

Tel-Fax: 0255 214063, 0255 224033, E-mail: contact@voluntariat-resita.ro 
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A fost creată în acest fel o bază de date ce cuprinde în prezent în jur de 300 de voluntari dintre 
care aproximativ 70% au participat în diferite activităŃi de voluntariat (având cel puŃin un 
plasament). 
 
Plasarea  voluntarilor  se realizează în funcŃie de nevoile exprimate de diferite organizaŃii, prin 
realizarea matching-ului dintre specificul activităŃii şi interesele şi disponibilitatea voluntarilor. 
Astfel, din 2005 până în prezent Centrul de Voluntariat ReşiŃa a plasat peste 245 de voluntari în 
diferite organizaŃii precum: Centrul de Îngrijire pentru AdulŃi ReşiŃa, FundaŃia Humanitas Pro Deo 
ReşiŃa, Centrul Primăvara ReşiŃa, AsociaŃia Bike Attack, AsociaŃia Sportul pentru ToŃi, AsociaŃia 
Culturală Turn, Primăria Municipiului ReşiŃa, AsociaŃia HandicapaŃilor Neuromotor din România 
– Filiala JudeŃeană Caraş-Severin, Radio ReşiŃa, AsociaŃia InocenŃă şi SperanŃă ReşiŃa, etc. Au 
fost de asemenea plasaŃi voluntari şi la evenimente de nivel naŃional precum Festivalul Stuff-
Stock Vama Veche 2007 Festivalul Fân-Fest 2007 şi festivalul de la Roşia Montană, 
preevenimentele Festivalului InternaŃional de Artă Roma EdiŃiile 2007 şi 2008. 
 

 

 
Training-ul voluntarilor  este realizat de specialişti printr-o combinaŃie de sesiuni teoretice, 
metode interactive, studii de caz, work-shopuri şi activităŃi de team-buiding. Sesiunile de training 
au ca obiectiv dezvoltarea abilităŃilor necesare 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) 

 
 
În ceea ce priveşte motivarea voluntarilor , încă din decembrie 2005 Centrul de voluntariat 
ReşiŃa a sprijinit iniŃiativa administraŃiei locale reprezentată de Primăria Municipiului ReşiŃa de a 
recunoaşte valoarea muncii de voluntariat si de a încuraja activitatea voluntarilor din comunitate. 
Aceasta s-a concretizat sub forma decernării titlului de „voluntarul lunii” unei persoane selectate 
din cele pe care instituŃii si organizaŃii din ReşiŃa le propun. În anul 2008 această iniŃiativă s-a 
aflat în stand-by, realizându-se demersuri pentru reluarea sa. 
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2. PROIECTE PUNCTUALE 
 

 
PROIECTE LOCALE ŞI NAłIONALE 
 
Campania Na Ńional ă pentru Promovarea Voluntariatului "E timpul s ă fim altfel!" 
 
În perioada noiembrie 2007 - aprilie 2008 s-a desfăşurat în toată Ńara Campania NaŃională pentru 
Promovarea Voluntariatului ”E timpul sa fim altfel!”. IniŃiatorul campaniei a fost Centrul NaŃional de 
Voluntariat Pro Vobis din Cluj. Centrul de Voluntariat ReşiŃa ca membru al ReŃelei NaŃionale a Centrelor 
de Voluntariat din România a sprijinit realizarea acestui proiect. 
 
”E timpul sa fim altfel! - Faptele nobile nu sunt pe bani” este sloganul sub care s-a desfăşurat campania 
de informare. Campania a fost un efort de comunicare pe canale multiple, orientat către categorii 
diverse de public şi susŃinut de o succesiune de evenimente de informare şi acŃiuni de voluntariat 
organizate în diferite locaŃii din România. Campania a fost sprijinită de Trust for Civil Society in Central 
and Eastern Europe şi FundaŃia Mott. 
 
 
 
 
 
 
 
ReŃeaua NaŃională a Centrelor de Voluntariat din România în care şi Centrul de Voluntariat ReşiŃa este 
membru, oferă membrilor oportunitatea schimbului de idei şi experienŃe în domeniul voluntariatului, dar 
şi abordarea voluntariatului din perspective conceptuale mai largi, izvorâte din evoluŃiile tematice de 
dată relativ recentă ale teoriilor din ştiinŃele sociale. O modalitate concretă de colaborare este 
organizarea de conferinŃe naŃionale cu privire la voluntariat, sesiuni deschise în cadrul cărora 
participanŃii au posibilitatea să contribuie cu idei şi propuneri la remodelarea conceptului de voluntariat 
în România. 
 
Una din activităŃile din cadrul Campaniei NaŃionale pentru Promovarea Voluntariatului s-a desfăşurat 
marŃi, 11 martie 2008, ora 17 la Centrul de Tineret Mansarda, activitate ce a fost susŃinută de Mirona 
Oreian, Coordonator programe în cadrul organizaŃiei Pro Vobis Cluj. 
 
 
MARTIE Happening 2008  
 
La fel ca în anii trecuŃi, am dorit să marcăm începutul lunii martie printr-o o scurtă acŃiune de animaŃie 
de stradă care speram că îi va surprinde pe reşiŃeni şi în special pe doamne într-un mod plăcut. 
Echipele de voluntari au acŃionat în 8 martie începând cu ora 12 într-o zonă cu flux mare de cetăŃeni: 
parcul Victoria, reuşind să provoace zâmbete în rândul trecătorilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
În perioada 7 – 8 martie 2008 între orele 11 şi 16 în zona Parcului Victoria din ReşiŃa tinerii voluntari ai 
centrului au organizat de asemenea un târg cu vânzarea a obiectelor decorative confecŃionate artizanal 
din materiale reciclabile. Totodată pentru ziua de 8 Martie voluntarii am încercat să aducem un zâmbet 
pe feŃele trecătorilor reşiŃeni, organizând un eveniment inedit prin care am marcat această sărbătoare 
tradiŃională: „8 MARTIE Happening” . 
 
Săptămâna NaŃional ă a Voluntariatului 2008 
 
În perioada 14 - 20 aprilie 2008 Centrul de Voluntariat ReşiŃa a organizat la ReşiŃa activităŃi de 
voluntariat pentru a marca la nivel local Săptămâna NaŃională a Voluntariatului (SNV). SNV este un 
eveniment dedicat voluntarilor activi din România implementat în fiecare an în colaborare cu ReŃeaua 
NaŃională a Centrelor de Voluntariat din România. Evenimentul se doreşte a fi un cadru pentru 
recunoaşterea şi aprecierea publică a voluntarilor şi a muncii voluntare, demonstrând importanŃa 
contribuŃiei acestora la soluŃionarea problemelor comunităŃii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNV a apărut din nevoia de a promova public voluntariatul ca modalitate de responsabilitate socială 
individuală şi ca mod de manifestare a cetăŃeniei active, de a obŃine recunoaşterea publică a valorii 
voluntariatului, de a facilita colaborarea între diferiŃi actori locali care pot soluŃiona probleme locale prin 
acŃiune comună. 2008 a fost al doilea an când la ReşiŃa s-a sărbătorit acest eveniment cu sprijinul 
DirecŃiei JudeŃene pentru Tineret Caraş-Severin şi al Primăriei Municipiului ReşiŃa. 
 
 
Vizita de studiu la Budapesta 
 
În perioada 23 - 27 aprilie 2008 DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin a organizat în 
colaborare cu Centrul de Voluntariat ReşiŃa şi cu sprijinul Primăriei Municipiului ReşiŃa o vizită de studiu 
la Centrul European de Tineret al Consiliului Europei şi la alte organizaŃii din Budapesta. 
 
Această acŃiune s-a adresat tinerilor voluntari care activează la Centrul de Voluntariat sau/şi la Centrul 
de tineret Mansarda, celor care sunt interesaŃi să dobândească şi să îşi dezvolte noi cunoştinŃe, noi 
abilităŃi. Proiectul a avut ca obiective specifice: optimizarea abilităŃilor de lucru în echipă a participanŃilor, 
dezvoltarea capacităŃii de a percepe la valoarea reală serviciile de care beneficiază în cadrul centrelor 
de tineret, stimularea interesului pentru a explora in mod activ si critic lumea înconjurătoare. 
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Abordarea pe care am propus-o a fost una experenŃială, am dorit să creăm situaŃii diferite în cadrul 
acestei vizite, să punem participanŃii în situaŃii inedite oferindu-le posibilitatea de a învăŃa în mod direct 
şi de a-si extrage experienŃe şi concluzii proprii. 
 
ActivităŃile pe care le-am desfăşurat pe parcursul celor 4 zile au inclus vizite, prezentări, workshop-uri la 
organizaŃiile: Centrul European de Tineret al Consiliului Europei, Demokratikus Ifjúságért Alapítványt 
(DIA), Biroul de voluntariat al Muzeului de Artă, Cseresznye Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda. 
Pentru le stimula interesul de a explora activ şi independent, precum şi de a funcŃiona ca o echipă, 
participanŃii au avut de realizat o serie de sarcini ce au inclus identificarea şi vizitarea unor obiective 
istorico-turistice, obŃinerea unor informaŃii legate de infrastructura oraşului, fotografierea unor detalii 
semnificative, interacŃiunea cu localnicii si turiştii. Pentru participanŃi a fost o bună oportunitate de 
dezvoltare prin interacŃiunea cu grupuri de tineri dintr-un oraş recunoscut ca având un bogat patrimoniu 
cultural-istoric, o importantă experienŃă a organizaŃiilor în ce priveşte activismul civic. Considerăm că 
tinerii reşiŃeni participanŃi la acest proiect au perceput valoarea reală a serviciilor de care beneficiază în 
cadrul centrului de tineret, au beneficiat de experienŃa altor tineri din medii diferite cu care au stabilit 
relaŃii de colaborare, li s-a stimulat interesul pentru cunoaştere în diverse domenii. Cei 24 de participanŃi 
la acest program au fost selectaŃi din rândul a 76 de tineri reşiŃeni care activează deja la Centrul de 
tineret Mansarda / Centrul de voluntariat ReşiŃa, tineri care au completat un formular de aplicaŃie, 
motivându-şi interesul de a dobândi noi cunoştinŃe, noi abilităŃi prin participarea la acesta vizită de 
studiu. 
 
 
2 Mai Ziua Tinere Ńii 
 
În 2 mai 2008 ReşiŃa s-a desfăşurat în ReşiŃa manifestarea Ziua TinereŃii, organizată de DirecŃia 
JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin în parteneriat cu Primăria Municipiului ReşiŃa, Casa de Cultură 
a StudenŃilor din ReşiŃa şi Centrul de Voluntariat. 
 

 
 
Ajunsă la cea de-a VIII-a ediŃie, această manifestare este deja reprezentativă pentru ReşiŃa, o 
sărbătoare-eveniment în viaŃa tinerilor, având ca obiective stimularea creativităŃii, a potenŃialului artistic 
şi sportiv, participarea civică. 
 
 
Challenge Day: Re şiŃa vs. Ra'Anana 
 
Challenge Day este o competiŃie mondială deschisă tuturor, care promovează importanŃa activităŃilor 
fizice de zi cu zi. Pe parcursul a 24 de ore, două oraşe cu număr aproximativ egal de locuitori se află în 
competiŃie în încercarea de a implica cel mai mare număr de membri ai comunităŃii în activităŃi fizice de 
orice gen. În 2008 printre cele patru oraşe din România înscrise în Challenge Day se numără şi ReşiŃa, 
aflată în competiŃie cu oraşul Ra’Anana din Israel. 
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Challenge Day are loc în fiecare an, în ultima zi de miercuri a lunii mai. Idea de bază este de a rupe 
rutina zilnică prin practicarea unei activităŃi fizice de orice natură timp de 15 minute consecutiv. 
CompetiŃia se doreşte de fapt a fi un pretext pentru stimularea participării. În această întrecere victoria 
este a acelora care pe la mişcare şi exerciŃii fizice, vor adăuga integrare socială, creativitate leadership, 
şi spirit civic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizată pentru prima dată în 1995 în Brazilia şi promovată pe continentul Sudamerican de organizaŃia 
SESC São Paulo din1998, a fost preluată de organizaŃia canadiană ParticipACTION şi mai apoi 
răspândită în toată lumea de German Trim & Fitness International Sport for All Association (TAFISA). 
 
În 28 mai 2008 ReşiŃa a concurat cu oraşul Ra’Anana din Israel. După o campanie asiduă de 
promovare a evenimentului şi de animare a cetăŃenilor realizată de Centrul de Voluntariat alături de 
Radio ReşiŃa, în ziua competiŃiei tinerii voluntari au stabilit în tot oraşul puncte de înregistrare. Aici 
fiecare cetăŃean ce a făcut 15 minute de activitate fizică în acea zi îşi trecea datele personale pe un 
buletin pe care îl introducea mai apoi într-o urnă sigilată. Diversitatea activităŃilor fizice fost 
surprinzătoare, acestea variind de la flotări la mers pe jos în loc de a utiliza autobuzul, la urcat şi 
coborât scările blocului timp de 15 minute cronometrate pe ceas sau plimbat cu bicicleta. La sfârşitul 
zilei buletinele au fost numărate iar datele transmise organizatorului care, centralizând toate informaŃiile 
a declarat ReşiŃa oraş câştigător cu un procent semnificativ din totalul populaŃiei. Felicităm deci cetăŃenii 
ReşiŃei pentru această victorie şi considerăm că este un exerciŃiu reuşit de participativitate pe care 
merită repetat. 
 
 
International Romani Art Festival 2008 – MI ŞTO 
 
În perioada 6 – 10 august 2008 20 de voluntari de la Centrul de Voluntariat ReşiŃa au oferit suport în 
cadrul celei de-a doua ediŃii a International Romani Art Festival – IRAF Mişto organizat la Timişoara de 
AsociaŃia Culturală Turn. 
 
Suportul oferit de voluntari a constat în organizarea unor evenimente şi activităŃi pentru copii - ateliere 
de reutilizare a materialelor reciclabile, animaŃie de stradă, face painting, ateliere de jonglerii - precum şi 
în implicarea în partea logistică, şi în sarcinile back-stage pe tot parcursul festivalului. 
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IRAF îşi propune să ofere o nouă perspectivă asupra unui subiect de actualitate pornind de la premisa 
că este momentul ca integrarea romilor in societate, renunŃarea la prejudecaŃi si la rasism sa devină o 
realitate şi nu doar o dezbatere. Astfel, IRAF oferă posibilitatea de interacŃiune, de cunoaştere a celuilalt 
diferit. 
 
Obiectivele festivalului sunt: 
• promovarea culturii rome si a artiştilor, la nivel naŃional si internaŃional, prin organizarea de 
evenimente de calitate 
• informarea populaŃiei majoritare vis-à-vis de istoria si tradiŃia roma. 
• promovarea interculturalităŃii. 
• implicarea instituŃiilor guvernamentale, neguvernamentale si a mass-mediei în lupta împotriva 
discriminării. 
• implicarea tinerilor in viata socio-culturala. 
• revitalizarea vietii culturale in Romania. 
 
IRAF 2008 s-a desfăşurat sub Egida Anului European al Dialogului Intercultural. 
 
 
Banat Mountain Bike Maraton 08 
 
În perioada 6 – 7 Septembrie 2008 AsociaŃia Bike Attack ReşiŃa a organizat cea de-a IV-a a Banat 
Mountain Bike Maraton, eveniment desfăşurat în zona Gărâna – Semenic ce se adresează sportivilor, 
amatorilor, profesioniştilor, cicliştilor din tara si de peste hotare. Voluntarii Centrului de voluntariat au 
oferit suport în buna desfăşurare a acestui eveniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banat Mountain Bike Maraton îşi propune: 
- Promovarea si mediatizarea atât a sportului Mountain Bike in Romania, cu toate ramurile sale, cât si a 
zonei Banatul Montan, zona favorabila traseelor de ciclism montan 
- Posibilitatea cunoaşterii zonelor cu potenŃial turistic 
- Încurajarea publicului pentru practicarea acestui sport 
- Recunoaşterea acestei competiŃii ca eveniment important caracteristic al zonei 
- Încurajarea publicului pentru practicarea sporturilor in natură, fiind o competiŃie deschisa atât 
sportivilor de performanŃă cât şi bicicliştilor "de weekend". 
 
 
Ziua European ă fără Maşini 2008 
 
În perioada 16-22 septembrie 2008 AsociaŃia Bike Attack ReşiŃa în parteneriat cu Centrul de     
Voluntariat ReşiŃa, Primăria Municipiului ReşiŃa şi DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin a 
sărbătorit la ReşiŃa Săptămâna MobilităŃii. Anul acesta a fost cel de-al VI-lea an când ReşiŃa, alături de 
alte oraşe din Ńară, s-a înscris în această manifestare internaŃională care a avut ca punct culminant data 
de 22 septembrie - Ziua Europeană Fără Maşini. 
 
Prin activităŃile pe care le-am organizat cu această ocazie am dorit să promovăm utilizarea mijloacelor 
de transport în comun şi a celor nepoluante ce respectă principii de protecŃia mediului, cum ar fi 
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obilitatea durabilă, calitatea mediului, oraşe curate, conservarea resurselor naturale, biodiversitate etc. 
În acelaşi timp rolul manifestării a fost acela de a conştientiza membrii comunităŃii asupra pericolului 
generat de poluarea datorată gazelor de eşapament şi a rolului pe care îl au în îmbunătăŃirea pe termen 
lung a calităŃii vieŃii urbane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Ziua Europeană Fără Maşini circulaŃia a fost închisă pe o arteră importantă a oraşului nostru iar 
cetăŃenii s-au putut bucura pe deplin de strada care a redevenit a lor, participând la concursuri de 
biciclete, role, skate-board, desene pe asfalt, şah, twister, face painting, pictare tomberoane, realizare 
stencil. 
 
Săptămâna MobilităŃii - Ziua Europeană fără Maşini a fost foarte bine primită în comunitate, fapt atestat 
de interesul beneficiarilor (la consursurile amicale şi atelierele organizate au participat peste 600 de 
copii, tineri şi adulŃi) şi participanŃilor la campania de informare, cât şi de feed-back-ul pozitiv dat de 
participanŃii la activităŃile din 22 septembrie (concursuri, jocuri, marş, expoziŃie etc.). Considerăm că 
această acŃiune are mult potenŃial pentru a fi organizată şi în anii următori, pentru a deveni un 
eveniment de referinŃă pentru tineret. De altfel foarte mulŃi tineri ne-au întrebat dacă “Ziua Europeană 
fără Maşini” se va organiza şi anul viitor, apreciind-o ca pe un eveniment care li se adresează. Pe lângă 
unicitatea şi specificul manifestării, ceea ce i-a impresionat pe cetăŃeni a fost faptul că şi în oraşul 
nostru se organizează evenimente europene, că şi în ReşiŃa se promovează aceleaşi principii de 
participare şi contribuŃie la calitatea vieŃii urbane ca şi în marile oraşe ale Europei. 
 
Considerăm ca atât în ReşiŃa cât şi în alte oraşe din Ńară sunt prea puŃine evenimente, manifestări 
adresate pe o scară largă tinerilor prin care aceştia să-şi poată pună în valoare spiritul civic, participativ, 
deschis şi activ indiferent de mediu din care provin şi de aceea acest proiect are va fi bine primit în 
comunitate. Cât mai multe evenimente de acest gen vor duce la înŃelegerea responsabilităŃilor ce revin 
în parte fiecărui membru al comunităŃii precum şi la stimularea iniŃiativelor tinerilor. 
 
 
ATIPIC 
 
ATIPIC - program de orientare profesională se încadrează într-un ciclu periodic de întâlniri între tinerii 
din ReşiŃa şi „personaje” din comunitatea locală, organizat la Centrul de tineret Mansarda de către 
Centrul de Voluntariat împreună cu direcŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin. 
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Este vorba despre întâlniri săptămânale prin care dorim să satisfacem nevoia de informare a tinerilor în 
diferitele domenii de interes pentru alegerea unei cariere. Considerăm că prea puŃini tineri la vârsta 
liceului au deja opŃiuni clare şi motivate pentru alegerea unei cariere. De aceea, prin aceste întâlniri, 
participanŃii au ocazia să-şi realizeze singuri un profil personalizat în funcŃie de abilităŃi şi deprinderi, să-
şi deseneze o traiectorie profesională, având un îndrumător, o legătură directă cu diverse meserii. 
Întâlnirile se desfăşoară într-o atmosferă informală în care nici o întrebare nu este interzisă, deplasată 
sau ridicolă, în care discuŃia se leagă firesc, uman, liber. Este pentru participanŃi o oportunitate de a se 
manifesta liber şi creativ în alegerea unei meserii iar pentru „personajele” invitate o oportunitate de a 
vorbi despre drumul pe care şi l+au ales în viaŃă, de a-i inspira pe ceilalŃi. În cadrul acŃiunilor de până 
acum tinerii au avut ocazia să se întâlnească cu un proiectant, un kinetoterapeut, un actor, un veteran 
iubitor de natură un psiholog, un preot, un poliŃist, un avocat. Întâlnirile vor continua şi pe parcursul 
anului 2009. 
 
 
Salonului Na Ńional de Crea Ńie şi Inventic ă pentru Tineret - edi Ńia 2008 
 
În perioada 21-25 noiembrie 2008 Autoritatea NaŃională pentru Tineret a organizat la Bucureşti cea de-
a VI-a ediŃie a Salonului NaŃional de CreaŃie şi Inventică pentru Tineret la care au participat şi 
reprezentanŃi ai Centrului de Voluntariat ReşiŃa. 
 
În cadrul acestui eveniment de tradiŃie desfăşurat la Pavilionul ExpoziŃional Rom Expo, pe lângă deja 
cunoscuta secŃiune «ŞtiinŃă aplicată» au fost organizate încă două secŃiuni speciale: «InovaŃii, invenŃii 
în design-ul tehnic», «Tinerii şi invenŃia în IT». În cadrul primei secŃiuni speciale, cea de design au 
participat cu creaŃiile lor, majoritatea realizate din materiale reciclabile, patru tineri voluntari de la ReşiŃa: 
Oana Popa, Eveline Varga, Andreea Racu 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. 
 
Salonul de Inventică organizat în acest an s-a bucurat de un real succes, o dovadă în acest sens este 
numărul mare de vizitatori atraşi de noutatea şi ineditul inventicii tinerei generaŃii: nu mai puŃin de 
96.000 de persoane în cele 5 zile de expoziŃie. 
 
 
Green Attack - Echipa de Interven Ńie 2008 
 
În perioada septembrie - decembrie 2008 Centrul de Voluntariat ReşiŃa în parteneriat cu DirecŃia 
JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin, AsociaŃia Sportul pentru ToŃi şi AsociaŃia Bike Attack ReşiŃa a 
desfăşurat în Centrul de Agrement Vila Klaus a IV-a ediŃie a proiectului outdoor de team-building Green 
Attack - Echipa de intervenŃie. 
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Acest proiect vine să răspundă nevoii înregistrate de a forma şi motiva tineri care să se implice direct în 
dezvoltarea acesteia prin iniŃierea şi derularea unor proiecte în comunitatea locală. Problema abordată 
nu este atât lipsa cunoştinŃelor cât deficienŃele apărute în procesul punerii acestora în practică, în 
procesul concretizării unei idei într-un proiect coerent, incapacitatea de a lucra în echipă şi de a 
gestiona resurse. Măsurile pe care le propunem pentru rezolvarea acestor probleme sunt legate de 
întărirea încrederii în sine şi în ceilalŃi, formarea abilităŃilor de comunicare şi lucru în echipă, a spiritului 
practic şi pragmatic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiectul s-a adresat unui grup de 45 de voluntari activi ai Centrului de Voluntariat care până în prezent 
au fost plasaŃi în proiecte diferite, neavând ocazia să lucreze efectiv ca o echipă într-un proiect comun, 
dar care, prin abilităŃile lor intelectuale şi socio-emoŃionale au potenŃialul de a forma o echipă eficientă. 
Activitatea efectivă a constat în două sesiuni de pregătire: o sesiune teoretică desfăşurată la Centrul de 
tineret Mansarda ReşiŃa şi un stagiu outdoor de team-building în Centrul de Agrement Vila Klauss. 
Sesiunile au vizat crearea unor echipe de voluntari, echipe competente pentru a derula un proiect din 
faza sa iniŃială până în faza de evaluare. 
 
Metodologia utilizată în proiect este cea specifică educaŃiei nonformale, realizându-se două stagii: unul 
teoretic şi unul experienŃial. Stagiul teoretic a avut ca scop conştientizarea voluntarilor asupra 
proceselor şi mecanismelor cognitive, sociale şi emoŃionale implicate în munca în echipă, cu accent 
asupra procesului de diviziune a responsabilităŃilor şi asupra tehnicilor de mediere a conflictului şi 
perceperea acestuia ca factor de dezvoltare. El a fost punctul de plecare pentru următorul stagiu, cel în 
care participanŃii au putut efectiv trăi şi identifica în propria persoană şi în propriul grup aceste 
mecanisme. Este vorba de facilitarea uni proces de învăŃare prin experienŃă prin crearea unui context 
sigur în care se poate experimenta. La acest nivel au fost realizate activităŃi outdoor ce au pus 
participanŃii în situaŃii ce i-au făcut dependenŃi unii de ceilalŃi, obligându-i astfel să muncească în echipă: 
parcurgerea unor trasee montane, escaladă, tehnici de supravieŃuire, jocuri outdoor de echipă, 
organizarea de activităŃi de acest gen pentru ceilalŃi participanŃi. ExerciŃiile au fost menite să reprezinte 
obstacole şi situaŃii inedite, prin care fiecare participant trebuie sa treacă ieşind din zona de confort şi 
depăşindu-şi limitele personale. 
 
 
ReCYCLE – Ateliere Creative cu Materiale Reciclabil e 
 
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 util-decorative 
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. 
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VIZITE LA CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTEN łĂ 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 
prin activităŃile organizate: jocuri de masă şi de societate (table, şah, remy), ateliere de manualitate, 
vizite în oraş, clubul de Bingo. Această activitate s-a desfăşurat pe tot parcursul anului 2008 o dată la 
două săptămâni şi se va continua pe parcursul anului 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ReŃeaua NaŃional ă 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 2008 au avut loc 
patru întâlniri a reŃelei centrelor de voluntariat. Au participat centrele din Cluj, Bucureşti, Craiova, 
Slatina, Oradea, Iaşi, Constanta, Simeria, ReşiŃa si Vlădeşti. Centrele şi-au 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, 
precum şi începerea demersurilor pentru modificarea legii cu privire la voluntariat în România. 
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BALUL VOLUNTARILOR   
 
Balul Voluntarilor s-a desfăşurat în 22 dembrie 2007 la Rock Cafe  ReşiŃa în organizarea Centrului de 
Voluntariat ReşiŃa în parteneriat cu DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Caraş-Severin. 
 
Balul Voluntarilor s-a aflat în 2008 la cea de-a treia 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PROIECTE INTERNAłIONALE  
 

 
 

Youth Cope with Used Batteries and Accumulators 
 
În perioada 4 – 9 aprilie 2008, s-a desfăşurat în Ankara, Turcia, proiectul internaŃional “Youth Cope with 
Used Batteries and Accumulators”. Centrul de Voluntariat ReşiŃa, partener în acest proiect, a delegat la 
această acŃiune 2 tineri voluntari: Bianca Cîrjaliu şi Flavius Srînca. 
 
Proiectul a fost un seminar internaŃional, la care au participat tineri din România, Turcia, Slovenia, 
Polonia, Lituania, Spania şi Italia. Seminarul a fost finanŃat de Comisia Europeană prin Programul 
Tineret în AcŃiune. Seminarul „Youth Cope with Used Batteries and Accumulators” a fost gestionat de 
organizaŃia Güzeltepe Lions Club Ankara. 
 
Timp de 6 zile participanŃii au participat la ateliere de lucru având ca teme conştiinŃa europeană şi 
ecologia, acestea înscriindu-se în politicile de tineret ale Uniunii Europene. Pornind de la pretextul 
“bateriilor” participanŃii au putut să parcurgă circuitul în natură al acestor obiecte extrem de necesare în 
viaŃa de zi cu zi. Au vizitat un institut de cercetare, universitatea de medicină, o fabrică de baterii, una 
de reciclare a deşeurilor, groapa de gunoi ecologică Mamak din Ankara, totul culminând cu vizita la o 
secŃie de oncologie pediatrică. Toate aceste, vizite, dezbateri, ateliere, seri interculturale au pus 
participanŃii în situaŃii inedite ce au avut drept obiectiv educaŃia ecologică a tinerilor pentru a înŃelege ce 
înseamnă dezvoltarea durabilă pentru sănătate şi natură curată. 
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New World, New Begining International Youth Exchang e 
 
În perioada 19 - 30 martie 2008, la schimbul internaŃional de tineret “The New World, New Beginning” 
desfăşurat în Peniche, Portugalia a participat o echipă de 6 tineri de la Centrul de Voluntariat ReşiŃa: 
Florina Bobar, Silviu Jivan, Alexandra Ardelean, Oana Raluca Popa,Mario Pătraşcu şi Claudiu Jivan. 
 
Proiectul, care adunat tineri din România, Italia, Marea Britanie, Slovacia şi Portugalia, a fost posibil 
datorită parteneriatului dintre Centrul de Voluntariat ReşiŃa şi organizaŃia Os Quatro Cantos Do Cisne 
din Portugalia, fiind finanŃat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în AcŃiune. Prin acest 
program se încurajează mobilitatea tinerilor din Europa, schimburile interculturale şi creativitatea ca 
modalitate de comunicare ce nu Ńine cont de frontiere, fie ele reale sau imaginare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În cadrul proiectului „The New World, New Beginning” tinerii noştri voluntari au participat alături de 
ceilalŃi tineri europeni la o serie de ateliere având ca temă de interes cultura Hip-hop ca modalitate de 
expresie. S-a lucrat intens pe parcursul a 10 zile pe ateliere de Muzică, Dans şi Multimedia, 
coordonarea şi regia fiind asigurate de producători şi artişti recunoscuŃi în Portugalia. Rezultatul va fi 
realizarea unei compilaŃii audio-video produsă de tinerii participanŃi. 
 
 
Reaching Diversity - Making Youth Exchanges Inclusi ve for all People 
 
Mergând pe direcŃia unei preocupări comune în ceea ce priveşte accesul tinerilor, şi în special a celor 
cu mai puŃine oportunităŃi (fie ele geografice, culturale, sociale, fizice sau economice), la programe de 
educaŃie şi mobilitate, 10 organizaŃii din Europa au hotărât să discute şi să dezvolte strategii şi 
metodologii pentru a face schimburile internaŃionale de tineret (realizate prin programul Tineret în 
AcŃiune al Comisiei Europene) inclusive pentru toŃi tinerii. 
 
Proiectul îşi propune să formeze şi impulsioneze lideri şi lucrători de tineret pentru a susŃine şi realiza 
schimburi internaŃionale de tineret în care diversitatea şi tinerii dezavantajaŃi să fie prezente şi integrate. 
Dorim de asemenea să atragem atenŃia asupra diversităŃii din societatea noastra, fie ea culturală, 
socială, economică, sexuală, religioasă, fizică sau de orice alt fel. 
 
Proiectul a fost implementat în diferite stagii pe parcursul anului 2008, sub forma a trei mari evenimente: 

• 29 mai – 4 iunie: How inclusive are we?, seminar – Almada, Portugalia 
• 29 august – 5 septembrie: Making International Youth Exchanges inclusive to all young people, 

training course – Mollina, Spania 
• 13 – 21 octombrie: Many Rivers – One Ocean International Youth Exchange – Almada, Alcoutim, 

Faro, Portugal  
 
 
 
 

 
 
 

 



 14 

A fost realizată o platforma web, precum şi o publicaŃie, incluzând un CD interactiv, ce cuprinde 
recomandări şi instrumente discutate şi dezvoltate pe parcursul activităŃilor din proiect. 
 
Utilizarea unei abordări specifice educaŃiei non-formale penntru includerea participanŃilor în procesul 
constant de reflecŃie, implementare şi evaluare atât ale propriilor acŃiuni cât şi ale activităŃilor la care iau 
parte a fost principala metodologie utilizată pentru atingerea acopului nostru. 
 
Obiectivele pe care ne-am propus să le îndeplinim prin implementarea acestui proiect sunt: 

• Dezvoltarea de aptitudini, cunoştinŃe şi abilităŃi ale participanŃilor cu scopul de a-i motiva şi 
impulsiona în a se implica în schimbarea socială prin realizarea de schimburi internaŃionale de 
tineret în care să fie incluşi şi tineri cu mai puŃine oportunităŃ; 

• Să împărtăşim bune practice şi experienŃa pe care diferiŃii parteneri o au în lucrul cu diferite 
grupuri Ńintă şi cu programul Tineret în AcŃiune pentru a dezvolta strategii prin care să se asigure 
diversitatea în schimburile internaŃionale de tineret; 

• Creşterea numărului şi a calităŃii schimburilor internaŃionale de tineret în care sunt incluşi tineri cu 
mai puŃine oportunităŃi; 

• Conştinetizarea tinerilor în ceea ce priveşte diversitatea ce există în societatea şi comunitatea lor; 
• Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea strategiilor de abordare şi atragere a tinerilor cu mai puŃine 

oportunităŃi în a participa în programul Tineret în AcŃiune şi în special în cadrul AcŃiunii 1.1 – 
Schimburi InternaŃionale de Tineret; 

• Promovarea metodologiei educaŃiei non-formale, a educaŃiei de la tânăr şa tânăr, precum şi 
învăŃarea continuă pe parcursul vieŃii. 
 

Detalii pe site-ul oficial al proiectului: www.reachingdiversity.com 
 
 
Balkan Tour - Sunshine Bus 
 
În perioada 4 – 18 iunie 2008, la proiectul internaŃional “ Balkan Tour – Sunshine Bus” ce s-a desfăşurat 
în CroaŃia, Bosnia-HerŃegovina şi Muntenegru a fost selectat ca participant şi Flavius Srînca, voluntar 
de la Centrul de Voluntariat ReşiŃa. 
 
Proiectul, s-a desfăşurat sub forma unui seminar mobil în trei Ńări, organizat de Youth Express Network, 
reŃea ce are sediul la Strasbourg. La acest seminar au participat 28 de lucrători de tineret care şi-au 
manifestat interesul de a promova dialogul intercultural (2008 fiind declarat Anul European al Dialogului 
Intercultural), educaŃia pentru drepturile omului şi participarea activă a tinerilor în comunităŃile locale de 
unde provin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Timp de 14 zile cei 28 de tineri selectaŃi de la organizaŃii din Europa au călătorit din loc în loc cu 
“Sunshine Bus” descoperind o parte a Balcanilor şi realizând diverse activităŃi în comunităŃi din CroaŃia, 
Bosnia-HerŃegovina şi Muntenegru. Seminarul a avut ca obiectiv promovarea unor experienŃe noi de 
învăŃare interculturală, a unor noi modalităŃi de analiză a realităŃilor locale în ceea ce priveşte sfera de 
acŃiune a tinerilor. De asemenea în fiecare localitate vizitată a fost generat un forum de discuŃii unde 
lucrătorii locali de tineret au putut schimba idei, experienŃe, o metodă de lucru inedită faŃă de seminarile 
la care vin experŃi de tineret în locaŃii fixe. În acelaşi timp călătoria realizată pe parcursul seminarului a 
fost pentru participanŃi o oportunitate de cunoaştere a stilului nomad de viaŃă, un mod de învăŃare prin 
experimentare. 
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Proiectul are continuitate prin stabilirea de noi parteneriate între organizaŃiile prezente, prin extinderea 
reŃelei europene Youth Express Network şi prin aderarea Centrului de Voluntariat ReşiŃa la această 
reŃea. 
 
 
Non Virtual Youth in a Virtual World 
 
Proiectul, susŃinut de programul Tineret în AcŃiune al Comisiei Europene, îşi propune dezvoltarea de noi 
metodologii de lucru cu tinerii pentru promovarea sensibilităŃii interculturale şi a cetăŃeniei europene în 
rândul acestora. Prin intermediul metodologiei Flow, definită de psihologul social M.Csikszentmihalyi, 
vom cerceta experienŃele optimale de educaŃie non-formală trăite de tinerii din cele partu Ńări partenere: 
Italia, Belgia, Spania şi România şi diseminând mai apoi rezultatele obŃinute, precum şi exemplele de 
bune-practici. 
 
Parteneri: Spazio Giovani, Italia, www.spaziogiovani.it, Maison de Jeunes de Tamines, Belgia, 
www.mjtamines.be, Asociacion Juvenil Intercambia, Spania, www.intercambia.org, Centrul de 
Voluntariat Resita, Romania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiectul este organizat pe următoarele direcŃii: 
Cercetare 
- trainingul lucrătorilor de tineret din cadrul organizaŃiilor partenere în ceea cea priveşte teoria Flow 
- work-shop-uri de educaŃie non-formală, centăŃenie activă şi participare pentru tinerii din organizaŃiile 
partenere, însoŃite de colecater a datelor (cu accent pe activităŃi organizate şi realizate pe platforme 
virtuale precum SecondLife, MySpace, etc) 
Elaborare 
- elaborarea datelor şi propunerea unei interpretări comune pentru toŃi cei 4 parteneri 
- programarea unor activităŃi pentru validarea ipotezelor interpretative în fiecare Ńară parteneră 
ExperienŃe optimale - work-shop-uri pentru tineri organizate în fiecare Ńară parteneră, precum şi pe 
platformele virtuale 
Diseminarea rezultatelor şi follow-up 
- Construirea unei baze ştiinŃifice pentru proiectarea şi realizarea unor experienŃe optime de educaŃie 
non-formală pentru tineri în vederea stimulării cetăŃeniei active şi a participativităŃii 
- Diseminarea de bune-practici între organizaŃiile partenere şi acordarea de suport organismelor active 
în domeniul educaŃiei non-formale 
- Promovarea particiipativităŃii şi a cetăŃeniei active în rândul tinerilor din zone suburbane sau 
nepriviligiate 
 
Până în acest moment s-a realizat un training pentru lucrătorii de tineret implicaŃi, precum şi primul 
work-shop pentru tineri având ca rezultat crearea unui radion on-line care poate fi ascultat pe site-ul 
oficial al proiectului: www.nonvirtualyouth.eu. 
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Culturefest International Youth Exchange 
 
În perioada 1 - 10 August 2008 7 tineri de la Centrul de Voluntariat ReşiŃa au participat la schimbul 
internaŃional de tineret Culturefest & 888 Fiesta organizat de Consiliul Local South Gloucestershire UK, 
Departamentul pentru Copii şi Tineret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenimentul, finanŃat prin programul Tineret în AcŃiune al Comisiei Europene, a fost unul de amploare 
adunând în Biblnis UK peste 100 de tineri din CroaŃia, Macedonia, Serbia, Muntenegru, Armenia, 
Bosnia, România, Spania, Malta, Italia, Albania, Tunisia, Israel şi Regatul Unit al Marii Britanii. Proiectul 
a avut ca obiectiv lupta contra rasismului, a xenofobiei precum şi crearea unui context în care 
participanŃii să îşi recunoască şi chestioneze propriile stereotipuri şi prejudecăŃi, în care să îşi exprime 
liber opiniile despre contextul politic internaŃional actual, în care să dezbată şi să celebreze diversitatea 
culturală. Tinerii au avut ocazia de a participa la o serie de ateliere de dans, arta dramatica, muzică, 
fotografie digitală, design de costume, pentru ca mai apoi să se specializeze în unul din acestea şi să 
pregătească o activitat în cadrul carnavalului 888Fiesta ce a avut loc în data de 08.08.2008 în oraşul 
Kingswood. 
 
 
CommonArt International Youth Exchange 
 
6 tineri de la Centrul de Voluntariat ReşiŃa au participat la în perioada 17 -24 august 2008 la schimbul 
internaŃional de tineret com'onART desfăşurat în Ungaria la Lacul Balaton. 
 
Proiectul finanŃat prin programul Tineret în AcŃiune al Comisiei Europene şi-a propus să exploreze 
probleme ale tinerilor precum lipsa de oportunităŃi egale, rasismul, corupŃia, sărăcia şi schimbarea 
climatică, încercând să aducă propuneri de soluŃii ce pot fi implementate atât la nivel global cât şi în 
comunităŃile locale. Grupul din România a fost responsabil de organizarea activităŃilor şi atelierelor 
despre schimbarea climatică şi încălzirea globală, punând accentul pe găsirea unor soluŃii simple, ce Ńin 
de fiecare individ în parte şi de comunitatea locală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul a fost gândit astfel încât tinerii să lucreze permanent în grupuri mixte internaŃionale menite 
să îi sensibilizeze faŃă de aceste subiecte prin intermediul artei văzută ca un limbaj comun ce 
stimulează libertatea de gândire şi expresie, creativitatea şi empatia, trăsături deosebit de importante 
într-o Europă care doreşte să se transforme din multiculturală în interculturală. 
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VoluntID - Volunteer Intercultural Dialogue 
 
Schimbul internaŃional de tineret VoluntID, desfăşurat în Alcoutim, o mică comunitate din Portugalia, 
în perioada 20 – 30 august 2008 a adus împreună tineri din Austria, Belgia, Cehia, Spania, Polonia, 
România, Estonia, Italia, Turcia, FranŃa, Ungaria şi Portugalia. Din România au participat 5 voluntari ai 
Centrului de Voluntariat ReşiŃa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinerii au avut ocazia de a participa la o serie de ateliere de pictură, muzică, teatru, dans, comunicare, 
coreografie şi animaŃie stradală, aplicând mai apoi ceea ce au învăŃat atât în comunitatea care a 
găzduit proiectul cât şi în comunităŃile lor de origine, odată întorşi acasă. 
 
 
Coolture International Youth Exchange 
 
În perioada 31 august – 8 septembrie 2008, la proiectul internaŃional COOLture ce s-a desfăşurat la 
Alentejo, Portugalia, au participat 5 tineri de la Centrul de Voluntariat ReşiŃa. La acest proiect, au 
participat 60 de tineri de la organizaŃii neguvernamentale din Portugalia, România, Turcia, Slovacia, 
Slovenia, Letonia, Malta şi Spania, organizator fiind Associação de Desenvolvimento Terras do 
Regadio din Portugalia în parteneriat cu Centrul de Voluntariat ReşiŃa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ideea acestui proiect a plecat de la necesitatea creşterii gradului de conştientizare a dezvoltării 
incluziunilor sociale in rândul tinerilor prin artă. Pe parcursul schimbului de tineret participanŃii au fost 
implicaŃi în cadrul unor workshop-uri de: dans, muzică, teatru, fotografie, pictură, bricolaj, improvizaŃii 
cu materiale reciclabile, fiecare dintre tineri contribuind cu elemente specifice culturii din Ńara din care 
provin. Punctul culminant al acestui schimb au fost ultimele trei zile, în care tinerii de la Centrul de 
voluntariat ReşiŃa participând la un important eveniment ce a avut loc în Cuba, Portugalia, unde au 
avut oportunitatea de a-şi pune în aplicare cunoştinŃele şi abilităŃile de animatori, dobândite în stagii, 
cursuri, evenimente la care au luat parte pe parcursul formării lor. Prin intermediul acestui schimb s-a 
dorit construirea unor legături între tinerii din diferite Ńări din Europa, legături care să ajute la păstrarea 
identităŃilor culturale ale diferitelor regiuni şi pe de altă parte promovarea cetăŃeniei active prin 
egalitate, toleranŃă şi respect. 
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This is not Pekin, we play futbolin! 
 
În perioada 30 august – 9 septembrie 2008, la proiectul internaŃional de tineret This is not Pekin, we 
play futbolín ce s-a desfăşurat la Lorca, Spania, au participat 7 tineri de la Centrul de Voluntariat: 
Anamaria Ciocan, Andreea Iancu, Roxana Afrăsiloaia, Anca Nichita, Liviu Gabrian, Bogdan Marinescu 
şi Alexandru Rîca. 
 
La acest schimb au participat tineri din Spania, România, Germania şi Polonia, proiectul fiind iniŃiat 
datorită parteneriatului dintre Centrul de Voluntariat ReşiŃa şi Asociación Cazalla Intercultural din 
Spania şi finanŃat prin Programul Tineret în AcŃiune al Comisiei Europene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ideile care i-au stat la bază sunt faptul că sportul este un fenomen supracultural, că zilnic milioane de 
europeni practică diferite genuri de sporturi, la nivel de amatori sau profesionişti în cluburi locale, sau 
în echipe naŃionale, că sportul „vorbeşte” toate limbile, că cetăŃenii europeni practică zilnic diferite 
sporturi indiferent de sex, vârstă, origine, statut social, cultură, Europa devenind în fiecare zi mai 
pluralistă şi cu din ce în ce mai puŃine frontiere între cetăŃenii ei. łinând seama de faptul că activităŃile 
sportive au un potenŃial enorm pentru politicile sociale orientate spre incluziune socială, organizatorii 
au încercat să folosească tema sportului ca pretext pentru a crea contextul adecvat unei autentice 
învăŃări interculturale, încurajarea practicării sportului ca instrument pentru crearea unui spaŃiu de 
dialog intercultural. 
 
 
The University of Youth and Development 
 
Universitatea pentru Tineret şi Dezvoltare este un proiect organizat de Centrul Nord - Sud (North - 
South Centre) al Consiliului Europei, Guvernul Spaniei (INJUVE), The European Youth Forum, 
Consiliul Tinerilor din Spania (CJE) în colaborare cu o serie de organizaŃii neguvernamentale 
internaŃionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Încă de la prima ediŃie din 2000 Universitatea are loc o data pe an, aducând împreună reprezentanŃi ai 
organizaŃiilor de tineret din întreaga lume ce se reunesc în CEULAJ (Centrul Euro-Latino-American de 
Tineret) pentru a discuta, dezbate, a forma şi a fi formaŃi, precum şi pentru a întreprinde acŃiuni 
politice în domeniul problemelor globale actuale. La cea de-a noua ediŃie ce s-a desfăşurat în 
CEULAJ, Mollina, Spania din 14 în 21 septembrie 2008, din partea Centrului de Voluntariat ReşiŃa a 
participat Flavius Srînca. 
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Universitatea pentru Tineret şi Dezvoltare 2008 s-a centrat în jurul Dialogului Intercultural. Întregul 
program, activităŃile de formare, seminarile şi discuŃiile au fost realizate de organizaŃii active în acest 
domeniu, fiind o contribuŃie a acestora la nivelul dialogului intercultural global. S-a dorit ca acest 
eveniment să sărbătorească şi în acelaşi timp să împrospăteze şi să întărească mişcarea de tineret în 
acest domeniu. Tema universităŃii a fost inspirată şi de Anul European al Dialogului Intercultural, de 
implementarea CărŃii Albe a Dialogului Intercultural a Consiliului Europei – „Living Together As Equals 
in Dignity” percum şi de procesul AlianŃei CivilizaŃiilor (Alliance of Civilizations). 
 
 
Theatre as a Tool for Social Change International T raining Course 
 
Patru tineri de la Centrul de tineret Mansarda au fost selectaŃi la nivel european pentru a participa la 
cursul de formare Teatrul - un instrument pentru schimbarea socială, la Poznan, Polonia în perioada 
13 – 20 septembrie 2008. 
 
Alături de Andrada Birău, Oana Popa, Alexandra Ardelean şi Andrei Iancu au fost selectaŃi tineri din 
Portugalia, Spania, Olanda, Slovacia, Cehia, Germania, Cipru, Italia, Turcia si Polonia. Acest proiect a 
fost organizat de Center for Youth Initiatives Polonia în parteneriat cu Centrul de Voluntariat ReşiŃa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IniŃiativa acestui curs s-a conturat din perspectiva folosirii teatrului ca instrument în educaŃia 
nonformală dar şi în educaŃia tinerilor europeni despre drepturile omului. În decursul cestei perioade 
tinerii participanŃi: 
• Au reflectat şi au formulat idei asupra rolului teatrului în educaŃia nonformală şi asupra importanŃei 
educaŃiei despre drepturile omului, 
• Au explorat diverse metode şi instrumente ale unor şcoli de actorie consacrate din Europa dar şi 
actoria ca un instrument în lucrul cu tinerii cu mai puŃine oportunităŃi, 
• Au fost formaŃi în animaŃie teatrală şi ca lucrători de tineret care vor folosi aceste metode în lucrul cu 
tinerii cu şanse reduse, 
• Au stabilit modele de bună practică a folosirii teatrului în educaŃia nonformală ce au fost incluse într-
un ghid european al lucrătorului de tineret. 
 
La sfârşitul cursului, participanŃii au fost supuşi unei testări în urma căreia evaluatorii le-au acordat un 
Certificat European ce le atestă calificarea de animator la nivel european. Cursul de formare „Teatrul - 
un instrument pentru schimbarea socială” a fost finanŃat de Comisia Europeană prin Programul Youth 
in Action, AcŃiunea 4.3. 
 
 
 
 
 

 
Detalii despre activitatea Centrului de Voluntariat ReşiŃa pe www.voluntariat-resita.ro 


