Centrul de Voluntariat Re i a
320100 Re i a, Str. Petru Maior nr.2, cam. 220
Telefax: +40 255 224033, E-mail: voluntariat_resita@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE 2010
Centrul de Voluntariat Re i a este un proiect ce s-a concretizat în 2005 sub forma unui
parteneriat public-privat, partenerii fiind Funda ia Activity pentru resurse umane i dezvoltare
durabil Re i a, Consiliul Local Re i a, Direc ia Jude ean pentru Tineret Cara -Severin,
Asocia ia Cogito Re i a, Asocia ia Bike Attack, Asocia ia Egality, Asocia ia Sf. Vincen iu de Paul
Re i a. În 2006 Centrul a dobândit personalitatea juridic , devenind o organiza ie
neguvernamental de sine st t toare.
Centrul de Voluntariat Re i a are rolul de intermediar între nevoia de voluntari a organiza iilor
re i ene i disponibilitatea pentru voluntariat a tinerilor din comunitate. Totodat centrul sprijinin
recunoa terea în comunitate a valorii activit ii de voluntariat. Obiectivele noastre sunt:
promovarea educa iei nonformale a tinerilor prin voluntariat, sprijinirea dezvolt rii capacit ii
organiza iilor neguvernamentale de a oferi servicii în comunitate.
În 2010 Centrul de Voluntariat Re i a a atras i investit în tinerii din Re i a i în activitatea de
voluntariat 35.000 de euro prin sponsoriz ri, campania 2% i prin proiecte proprii i în
parteneriat cu finan are printr-o serie de programe de finan are ale Comisiei Europene, Autorit ii
Na ionale pentru Sport i Tineret i Direc iei Jude ene pentru Sport i Tineret Cara -Severin i
cu sprijin financiar din partea Prim riei Municipiului Re i a.

1. ACTIVITATE PERMANENT
Activitatea permanent a Centrului de Voluntariat Re i a const în: recrutarea i plasarea de
voluntari, asistarea i consilierea acestora, informarea, evaluarea, motivarea i recompensarea
voluntarilor.
RECRUTAREA VOLUNTARILOR este realizat de echipa centrului ca un proces continuu de
informare a tinerilor despre voluntariat ca alternativ de educa ie nonformal . Periodic se fac
campanii de recrutare în liceele re i ene, realizându-se prezent ri, dezbateri despre posibilit ile
de voluntariat, beneficiile acestuia pentru individ i comunitatea local . Toate informa iile despre
voluntari sunt organizate în fi e ale acestora ce includ informa ii despre abilit i, competen e,
cuno tin e, obiective i a tept ri, domenii de interes, disponibilitate.
A fost creat în acest fel o baz de date ce cuprinde în prezent în jur de 300 de voluntari dintre
care aproximativ 70% au participat în diferite activit i de voluntariat (având cel pu in un
plasament).
În 2010 peste 2000 de tineri au fost informa i cu privire la voluntariat în general, la
oportunit ile de voluntariat pe plan local, na ional i interna ional i la beneficiile
voluntariatului la nivelul comunit ii i al individului.
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PLASAREA VOLUNTARILOR se realizeaz în func ie de nevoile exprimate de diferite
organiza ii, prin realizarea matching-ului dintre specificul activit ii i interesele i disponibilitatea
voluntarilor. Astfel, din 2005 pân în prezent Centrul de Voluntariat Re i a a plasat peste 500 de
voluntari în diferite organiza ii precum: Centrul de Îngrijire pentru Adul i Re i a, Funda ia
Humanitas Pro Deo Re i a, Centrul Prim vara Re i a, Asocia ia Bike Attack, Asocia ia Sportul
pentru To i, Asocia ia Cultural Turn, Prim ria Municipiului Re i a, Asocia ia Handicapa ilor
Neuromotor din România – Filiala Jude ean Cara -Severin, Radio Re i a, Asocia ia Inocen
i
Speran Re i a, etc. Au fost de asemenea plasa i voluntari i la evenimente de nivel na ional
precum Festivalul Stuff-Stock Vama Veche, Festivalul Fân-Fest, i festivalul de la Ro ia
Montan , Festivalul Interna ional de Art Roma IRAF, S pt mâna Na ional a Voluntariatului, 1
Iunie – Ziua Copilului, Banat Mountain Bike Maraton.
În 2010 am plasat voluntari în 11 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe
termen lung, cumulând un total de peste 200 de voluntari implica i în activit i de
voluntariat i în organizare de evenimente
TRAINING-UL VOLUNTARILOR este realizat de speciali ti la nivel local i interna ional printr-o
combina ie de sesiuni teoretice, metode interactive, studii de caz, work-shopuri i activit i de
team-buiding. Sesiunile de training au ca obiectiv dezvoltarea abilit ilor necesare voluntarilor în
plasamentele în care urmeaz s fie plasa i dar i dezvoltarea personal i interpersonal a
acestora prin (managementul de proiect, managementul resurselor, metode outdoor, utilizarea
creativ a materialelor reciclabile).
În 2010 am format voluntari în anima ie de strad , teatru social, management de proiect,
munca cu tineri cu mai pu ine oportunit i, democra ie participativ , educa ia în domeniul
protec iei mediului i metode alternative de educa ie în munca cu tinerii (dans, muzic ,
gr din rit, arta culinar )

În ceea ce prive te MOTIVAREA VOLUNTARILOR, se realizeaz periodic sesiuni de mentorat
i grupuri de reflexie în care voluntarii sunt încuraja i s exploreze rela ia lor personal cu
voluntariatul, fiind facilitat un proces de identificare a motiva iei interioare. De asemenea cei mai
reprezentativi voluntari sunt nominaliza i pentru publicarea pove tii lor de voluntariat în cadrul
catalogului na ional „Portret de voluntar”. Un eveniment important în procesul de recunoa tere a
valorii muncii de voluntariat în comunitate este BALUL VOLUNTARILOR, eveniment ajuns la a
V-a edi ie care a reunit în 2010 120 de invita i, voluntari în cadrul organiza iilor i institu iilor
re i ene
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2. PROIECTE PUNCTUALE
PROIECTE LOCALE I NA IONALE
-

peste 230 de voluntari implica i în activit i de voluntariat i în organizare de
evenimente
voluntari plasa i în 11 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe termen
lung
peste 2000 de tineri informa i cu privire la voluntariat i la oportunit ile de
voluntariat din Re i a
din 2006 membru al Re elei Na ionale a Centrelor de Voluntariat din România
participare la nivel na ional la focus grupul „Identificarea nevoilor de înv are a
membrilor RNCVR” în cadrul proiectului Grundtvig – Q.u.i.L.T
demersuri pentru aderarea la Federa ia VOLUM – Federa ia Organiza iilor care
Sprijin Dezvoltarea Voluntariatului în România
demersuri preg titoare pentru 2011 – Anul European al Voluntariatului
acreditare ca organiza ie de g zduire, coordonare i trimitere de voluntari la nivel
interna ional i g zduirea primului voluntar European Voluntary Service (19 sept
2010 –19 sept 20111) - Volunteering and non-formal education for youth

Suport în gestionarea Centrului de tineret Mansarda
Din 2006 Centrul de Voluntariat Re i a se afl în echipa ce gestioneaz activit ile de la Centrul
de tineret Mansarda, oferind servicii tinerilor din comunitate. Mansarda este un proiect
implementat de Direc ia Jude ean pentru Tineret Cara -Severin in parteneriat cu organiza ii
neguvernamentale din Re i a si finan at de Ministerul Tineretului i Sportului i Prim ria
Municipiului Re i a.

Serviciile oferite si activit ile desf urate in acest context pe parcursul acestui an au fost:
- reCYCLE i ARTernativ– ateliere de creativitate cu materiale reciclabile
- Sunt în mi care deci exist – ateliere de escalad indoor, tenis de mas , darts, biliard, jonglerii
cu mingi, popice, poi
- Cursuri de conversa ie în limba englez , de scriere de proiecte, fotografie, acordare de prim
ajutor.
Vizite periodice la Centrul de Îngrijire pentru Adul i Re i a
Înc din 2008, în fiecare lun voluntarii Centrului de Voluntariat Re i a se organizeaz în echipe
i viziteaz b trânii asista i de la C minul pentru Persoane Vârstnice. Activit ile propuse sunt:
jocuri de mas i de societate (table, ah, remmy), ateliere de manualitate, vizite în ora atunci
când vremea este frumoasa, clubul de Bingo.
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Am avut de asemenea onoarea sa fim invita i in 1 octombrie la celebrarea Zilei Interna ionale a
Persoanelor Vârstnice. Obiectivul general al acestei zile este recunoa terea persoanelor
vârstnice ca o for in procesul de dezvoltare prin împ rt irea experien ei i cuno tin elor
acestora i prin cre terea particip rii lor la via a activa. În acela i timp, este un prilej de atragere
a aten iei asupra consecin elor fenomenului demografic al îmb trânirii popula iei. În cadrul
acestui eveniment am realizat spectacole de jonglerii si anima ie pentru reziden ii Centrului i
am participat la petrecerea de aniversare, context foarte potrivit pentru conversa ii interesante,
schimb de experien si încurajarea persoanelor vârstnice spre participare.
Free Ocico
Free Ocico este un eveniment social cu scop social în care tinerii sunt invita i s aduc haine
care nu le mai plac/trebuie, care le-au ramas mici sau mari, dar care ar putea fi folosite de al i
tineri, mai dezavantaja i. Participan ii la Free Ocico pot apoi s plece acas cu câteva piese pe
care al ii le-au adus i care li se potrivesc, iar hainele colectate sunt donate organiza iilor care au
beneficiari c rora le sunt utile.
Activitatea a fost gândit atât ca eveniment de socializare pentru tinerii din Re i a, dar mai ales
ca activitate de con tientizare cu privire la situa ia tinerilor cu mai pu ine oportunit i, de
încurajare a consumului responsabil i dezbatere cu privire la consumism i cantitatea de lucruri
(inclusiv haine) pe care le folosim pentru scurt timp pentru a le arunca mai apoi doar pentru c
nu mai sunt „la mod ”. Este un prilej de asemenea de a aborda prin metode alternative
problematica identit ii tinerilor, a ponderii identit ii vestimentare în cadrul acesteia, i a
influen elor sociale i mass-media la care adolescen ii i tinerii sunt expu i în procesul de g sire
a identit ii.

Re eaua Na ional Centrelor de Voluntariat din România
Centrul de Voluntariat Re i a face parte din Re eaua Na ional a Centrelor de Voluntariat din
2006. Periodic au loc întâlniri la nivel na ional între reprezentan i ai centrelor din ar , acestea
prezentându- i proiectele actuale i activit ile derulate în ultimele luni. S-au abordat subiecte
legate de reprezentativitatea re elei, tipologia i standardele minime pe care un centru de
voluntariat membru trebuie s le îndeplineasc , proiecte actuale pe care le desf oar împreun
cu re eaua, evenimente comune, legea cu privire la voluntariat în România.

4

RNCVR ofer membrilor oportunitatea schimbului de idei i experien e în domeniul
voluntariatului, dar i abordarea voluntariatului din perspective conceptuale mai largi, izvorâte
din evolu iile tematice de dat relativ recent ale teoriilor din tiin ele sociale. O modalitate
concret de colaborare este organizarea de conferin e na ionale cu privire la voluntariat, sesiuni
deschise în cadrul c rora participan ii au posibilitatea s contribuie cu idei i propuneri la
remodelarea conceptului de voluntariat în România.
ÎS pt mâna Na ional a Voluntariatului 2010

2010 a fost cel de-al patrulea an în care la Re i a, Centrul de Voluntariat a marcat acest
eveniment pentru a promova conceptul i practica voluntariatului, a crea un cadru pentru
recunoa terea i aprecierea public a voluntarilor i a muncii voluntare, a cre te vizibilitatea
voluntarilor în comunitate i a valorifica poten ialului uman existent la nivelul comunit ii locale.
SNV este un eveniment dedicat voluntarilor activi din România implementat în fiecare an în
colaborare cu Re eaua Na ional a Centrelor de Voluntariat din România. Evenimentul se
dore te a fi un cadru pentru recunoa terea i aprecierea public a voluntarilor i a muncii
voluntare, demonstrând importan a contribu iei acestora la solu ionarea problemelor comunit ii.
SNV a ap rut din nevoia de a promova public voluntariatul ca modalitate de responsabilitate
social individual
i ca mod de manifestare a cet eniei active, de a ob ine recunoa terea
public a valorii voluntariatului, de a facilita colaborarea între diferi i actori locali care pot
solu iona probleme locale prin ac iune comun .
Marcarea traseelor pedestre din jurul Re i ei
Am sprijinit cu voluntari proiectul de marcare si amenajare a traseelor pedestre din împrejurimile
Re i ei pe care Asocia ia Bike Attack l-a implementat în parteneriat cu Prim ria Municipiului
Re i a. Proiectul i-a propus marcarea i semnalizarea a 5 trasee pedestre de promenad în
împrejurimile Re i ei i a implicat mai multe etape: identificarea traseelor, marcare prin GPS,
confec ionarea manuala a pl cu elor informative i de semnalizare, ecologizarea traseelor i
marcarea prin pl cu e informative i de orientare din lemn. Este vorba de trasee cu un grad de
dificultate sc zut sau mediu care se pot parcurge împreun cu familia, cu copiii sau cu prietenii
în condi ii de siguran
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Educa ia – O ans pentru viitor
In perioada mai – octombrie 2010 voluntarii Centrului de Voluntariat Re i a au fost implica i în
proiectul Educa ia – O ans pentru viitor realizat de Asocia ia Nevo Parudimos, proiect ce a
urm rit cre terea gradul de informare a tinerilor romi din jude ul Caras Severin si a p rin ilor
acestora în leg tura cu importan a educa iei si facilit ile de care dispun elevii i studen ii
apar inând minorit ii rome. Activit ile proiectului au cuprins trei campanii de informare în
leg tura cu urm toarele aspecte: locurile speciale i admiterea elevilor de etnie rom la licee i
facult i, facilit ile de care pot beneficia elevii si studen ii (burse si programe de sprijin ale ONGurilor si ale guvernului) si importan a educa iei
Banat Mountain Bike Maraton 2010
Competi ie de mountainbiking organizat de Asocia ia Bike Attack Re i a pe 8 august 2010, la
G râna, eveniment organizat 100% prin munc voluntar de mas ce se adreseaz cicli tilor
amatori din ara i de peste hotare i care devenit deja tradi ie, ajungând anul acesta la a 6-a
edi ie. Voluntarii Centrului de voluntariat au oferit suport în buna desf urare a acestui
eveniment.
- aproximativ 320 de concuren i
- 3 trasee diferite ca lungime i dificultate: 80 de km, 50 de km, 30 de km – diferen total de
altitudine peste 3000m
- sarcini voluntari – organizare, gestionare puncte de control i alimentare, înscriere concuren i,
distribuire numere, premii, tricouri, g tit.

VolunTARI – Volunteering and Non-formal Education for Youth
Proiectul VolunTARI se desf oar în Re i a între septembrie 2010 i noiembrie 2011, implicând
dou
ri partenere, România i Spania, i un voluntar ce desf oar activit i pe tema educa iei
non-formale, con tiin ei europene i voluntariatului. Proiectul propus izvor te dintr-o nevoie
real înregistrat la nivelul comunit ii i din natura activit ii Centrului de Voluntariat Re i a,
aceea de a oferi tinerilor oportunit i de formare i dezvoltare personal prin voluntariat i alte
forme de educa ie non-formal .

Astfel, Beatriz Vicente, voluntarul EVS contribuie prin activitatea desf urat la sensibilizarea
tinerilor i a comunit ii locale cu privire la valoarea i beneficiile muncii de voluntariat;
informarea tinerilor cu privire la oportunit ile de voluntariat existente pe plan local, na ional i
interna ional; la diversificarea ofertei de educa ie non-formal în comunitate i completarea
procesului educa ional al tinerilor cu abilit i, atitudini i cuno tin e dobândite prin intermediul
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educa iei non-formale; la crearea unui context de înv are intercultural pentru tinerii din
comunitate; i la sprijinirea procesului de construire a unei identit i europene la nivelul tinerilor
din comunitate. Metodologia utilizat este una participativ , flexibil , adaptat în permanen
grupului int , dinamic i experien ial .
Reabilitarea Sec iei de pediatrie a Spitalului Jude ean Cara -Severin
Centrul de Voluntariat Re i a a sus inut Asocia ia Nevo Parudimos în proiectul de reabilitare a
Sec iei de pediatrie prin implicarea a 13 voluntari care au cur at, îndreptat, gletuit, zugr vit i
pictat 5 dintre saloanele vizate.

Actor pentru comunitate
Proiectul finan at de Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Cara -Severin i desf urat în
perioada septembrie – decembrie 2010 a avut urm toarele obiective: cre terea gradului de
informare a minim 750 de tineri cu privire la voluntariat ca oportunitate de educa ie non-formal ,
i formarea în metodologia teatrului social a unui grup de 40 de tineri care s constituie o echip
de interven ie în comunitatea local .
Proiectul a inclus o campanie de recrutare de voluntari desf urat în 4 licee din Municipiul
Re i a, voluntari dintre care s-a selec ionat un grup de 40 de tineri care au participat la un stagiu
de formare care s-a desf urat pe parcursul unei s pt mâni la Centrul de tineret Mansarda
Re i a.
Stagiul de formare a vizat preg tirea voluntarilor pentru a putea face fa cu succes sarcinilor ce
le revin la plasamente în activit ile proiectelor din comunitate dar mai ales formarea lor într-o
metodologie de interven ie social creativ i inovativ , aceea a teatrului social. Cursul a fost
sus inut de personal specializat în voluntariat i în teatru social, printr-o combina ie optim de
expunere teoretic
i metode interactive, întreg stagiul de formare fiind gândit în jurul
metodologiei înv rii experien iale i holistice (incluzând cuno tin e, abilit i i atitudini). Toate
instrumentele folosite au fost alese astfel încât s îi fac pe participan i s se implice, s -i fac
interesa i i activi pentru a se sim i parte din echip . Feed-back-ul dat de participan i pe
parcursul proiectului atât la nivel verbal cât i non verbal, atât explicit cât i implicit a fost folosit
pentru a ajusta con inutul sesiunilor de formare la nevoile i interesele acestora. Structura
sesiunilor a fost urm toarea: activit i de contact i comunicare, înc lzire, activitatea principal ,
relaxare – ie ire din activitate, feed-back i evaluare. S-au realizat dinamici i activit i de teatru
imagine, teatru forum i „theatre of the opressed” dezvoltate de Augusto Boal i Guglielmo
Schininà. Participan ii au fost încuraja i s identifice o problem în comunitate pe care doresc s
o semnaleze, i pornind de aici s-a construi împreun cu ei un performance care a fost pus în
scen la sfâr itul stagiului.
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Diversitate la microfon
Diversitate la microfon este un proiect finan at de comisia European prin programul tineret în
Ac iune ce se desf oar în Re i a timp de 6 luni între septembrie 2010 i martie 2011,
implicând 48 de tineri romi i neromi din comunitate. Tema proiectului este stimularea
creativit ii i capacit ii de inovare a tinerilor prin abordarea unor metode noi de înv are
folosind ca unelte internetul ca o surs enorm de informa ii i comunicare i noile tehnologii
informatice i de comunicare. În acela i timp se urm re te promovarea toleran ei i în elegerii
între tineri apar inând unor etnii diferite,con tientizarea stereotipurilor i a prejudec ilor ca
metode de categorisire a lumii i diminuarea efectelor lor negative.

Obiectivele proiectului sunt:
* Crearea unui spa iu sigur de exprimare culturala, de comunicare si înv are intercultural
pentru tineri români i de etnie rom .
* Dezvoltarea abilit ilor de comunicare, a abilit ilor tehnice i de utilizare a tehnologiilor
informatice pentru tinerii din Re i a, printr-un proces de înv are experien ial .
* Stimularea creativit ii i capacit ii de inovare a tinerilor de etnie rom i nerom pentru a
face fa impactului pe care dinamica transform rilor din societate o are asupra dezvolt rii
personalit ii lor i integr rii lor sociale
* Oferirea unui model pozitiv de munc într-o echip intercultural pentru tinerii din jude ul
Cara -Severin, cre terea cuno tin elor tinerilor apar inând majorit ii etnice române cu privire la
cultura rom i viceversa.
Pe parcursul proiectului facilit m procesul de înv are al tinerilor în domeniul media i al
comunic rii, precum i al noilor tehnologii utilizate în posturile de radio on-line, i cre m un radio
on-line local pe teme interculturale: De la noi de prin ograd .
Mai multe informa ii pe: http://radio.voluntariat-resita.ro
Ziua European f r Ma ini 2010
ZEFM face parte din S pt mâna Mobilit ii (www.mobilityweek.eu), o ini iativ european care
se adreseaz autorit ilor locale i locuitorilor din centrele urbane de pe întreg continentul
european, fiind menit s –i motiveze o dat în plus s descopere o nou calitate a vie ii în
mediul urban i sa proteja mediul înconjur tor. “În ora ul meu o zi f r ma in ” e provocarea i
evenimentul de vârf al acestei manifest ri, o ini iativ menit a promova utilizarea mijloacelor de
transport alternative, ce respect principii de protec ia mediului, cum ar fi mobilitatea durabil ,
calitatea mediului, ora e curate, conservarea resurselor naturale, biodiversitate etc. Anul
acestaa fost cel de-al IX-lea an când Re i a, al turi de alte ora e din ar , se înscrie în aceast
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manifestare interna ional în organizarea Asocia iei Bike Attack
Centrului de voluntariat Re i a.

i cu sprijinul voluntarilor

Activit ile au inclus
- Concursuri de biciclete i diferite ateliere de confec ionat obiecte decorative din materiale
reciclabile, facepainting i modelaj din baloane pe stadionul de atletism din zona Intim
- Mar ul bicicli tilor pe traseul Stadionul de atletism Intim - Kaufland – Intim – Triaj – Centrul
Civic – Muncitoresc si retur.
Lecturi Urbane
Lecturi Urbane este un proiect de implicare social ce are drept obiectiv principal încurajarea
lecturii în spa iile publice i crearea unui nou model de a contribui la dezvoltarea comunit ii.
Ini iativa a pornit în 2009 în metroul din Bucure ti i în ultimii doi ani a fost implementat în peste
15 ora e din ar . În 2010 Centrul de voluntariat a organizat prima edi ie la Re i a, o edi ie pilot
care a reunit peste 100 de cititori i pe care ne dorim s o replic m pe parcursul urm torului an.

BALUL VOLUNTARILOR
Balul Voluntarilor s-a desf urat în 22 decembrie 2010 la Rock Cafe Re i a în organizarea
Centrului de Voluntariat Re i a i cu sprijinul Prim riei municipiului Re i a sub sloganul
„Voluntari cu firm ”
Balul Voluntarilor s-a aflat în 2010 la cea de-a V-a edi ie i s-a dorit a fi o recunoa tere a
contribu iei voluntarilor la dezvoltarea durabil a comunit ii locale. Evenimentul a avut ca scop
promovarea sectorului neguvernamental, care prin eforturile depuse contribuie la cre terea
credibilit ii i îmbun t irea imaginii publice. Aceast reuniune i-a propus s se constituie întrun mecanism de dialog între actorii sociali din comunitate pentru a s rb tori realiz rile de peste
an ale voluntarilor din organiza iile re i ene.
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PROIECTE INTERNA IONALE
-

-

din 2009 membru al re elei interna ionale Youth Express Network
9 parteneriate la nivel interna ional cu ONG-uri i institu ii publice
partener în 2 proiecte pentru democra ie pe termen lung în cadrul
programului Tineret în Ac iune al Comisiei Europene
1 training prin Programul de Înv are pe parcursul Vie ii - Grundtvig
peste 35 de voluntari re i eni implica i în activit i
i mobilit i
interna ionale
acreditare ca organiza ie de g zduire, coordonare i trimitere de voluntari la
nivel interna ional i g zduirea primului voluntar European Voluntary
Service (19 sept 2010 - 19 sept 20111) - Volunteering and non-formal
education for youth
6 parteneriate încheiate pentru realizarea de proiecte interna ionale în 2011

D-constructing D-mocrazy
D-constructing D-mocrazy un proiect pentru democra ie de 12 luni sprijinit de Comisia
Europeana prin programul Tineret in Actiune Ac iunea 1.3. si dezvoltat in 2010 de un parteneriat
european intre 5 tari (Fran a, Polonia, România, Spania si Ungaria) ce i-a propus colectarea
ideilor, experien elor si metodologilor din proiectele sau activit i la nivel local, regional, na ional
sau interna ional, in vederea îmbun t irii gradului de participare al tinerilor. S-a creat astfel o
re ea de tineri activi la nivel local in comunit ile lor, Alter Democrazy Youth Network, si s-a
facilitat schimbul si diseminarea de bune practici in domeniul particip rii tinerilor.

Fazele proiectului au fost:
• Februarie 2010, Lorca, Spania – Seminar de preg tire, Spania, eveniment la care au participat
4 tineri de la Centrul de Voluntariat Re i a
• Martie – Iulie 2010 – Activit i locale în comunit ile organiza iilor partenere – Breaking the
routine – la Re i a s-au realizat dou activit i de anima ie de strad cu ocazia zilelor de 1 Martie
i 1 Aprilie:
http://www.youtube.com/watch?v=Aw4UeiTr8Bc&feature=player_embedded
• Mai 2010, Re i a, România – întâlnire de evaluare intermediar g zduit de Centrul de
voluntariat la Re i a
• Iulie 2010 – Eveniment final – Breaking the routine internationally, Spania, eveniment la care
au participat 4 voluntari de la CVR
• Iulie – Decembrie 2010 – Evaluare si Follow-up
Mai multe informatii pe:
http://www.breakingtheroutine.com/
http://www.breaking-the-routine.blogspot.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=332425581288
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Street Animation – A Tool for Local Actions
Proiect interna ional de lunga durata (ianuarie – octombrie 2010) ce i-a propus utilizarea
anima iei stradale pentru implicarea tinerilor in viata comunit ii si pentru abordarea diverselor
probleme cu care ace tia se confrunta.
Fazele proiectului:
• Aprilie 2010 – training interna ional de formare de animatori stradali în Portugalia Amarante –
au participat 4 voluntari de la CVR
• Aprilie - August 2010 - activit i la nivel local desf urate in toate cele 5 tari partenere
• 1- 20 August – InterActiveTrain – Get in and gain, o caravana interna ionala de anima ie de
strada ce a trecut prin Italia, România (Re i a), Polonia, Lituania, Portugalia - au participat 5
voluntari de la CVR
• 1 – 4 octombrie, Roma, Italia – întâlnire de evaluare
Mai multe informatii pe blogul proiectului: www.yeuinteractivetrain2010.blogspot.com

Learning Odyssey or Learning to Learn
Un atelier interna ional despre competen e de comunicare, sociale, civice, interculturale i
learning to learn destinat persoanelor active care din cauza vârstei sau a lipsei de cuno tin e
lingvistice nu au acces la programe Europene de formare. Atelierul a fost gândit in jurul
conceptelor cheie de înv are experien ial , participare, combinare a metodelor, spa iu sigur de
înv are si educa ie non-formal si reunind in Centrul Mittelwihr din Fran a 24 de lucr tori de
tineret din 11 tari. Proiectul a fost organizat in perioada 13 – 21 martie 2010 in cadrul re elei
Youth Express Network cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene prin Programul de
Înv are Permanenta Grudtvig.
General Assembly of the Youth Express Network

Din mai 2009 Centrul de Voluntariat Re i a este membru observator al re elei Youth Express
Network iar din martie 2010 membru cu drepturi depline. Youth Express Network este o re ea
european non guvernamentala de tineret i lucr tori de tineret care lucreaz la nivel local,
na ional si interna ional cu tineri ce tr iesc in medii dezavantajate. În prezent este alc tuita de 29
de organiza ii din 17 ri. La Adunarea General desf urat în iulie 2010 în Rogla, Slovenia, a
participat pre edintele Centrului de Voluntariat Re i a.

11

Young Rangers
8 voluntari de la Centrul de Voluntariat Re i a au fost timp de dou s pt mâni rangeri montani în
Serbia în zona mun ilor Vâr e . Experien a a fost posibil datorit parteneriatului dintre Centrul
de Voluntariat i organiza ia Ecological Centre Habitat in cadrul proiectului interna ional Young
Rangers finan at de Comisia Europeana prin programul Tineret în Ac iune. Proiectul desf urat
în perioada 5 – 19 iulie 2010 a reunit 32 de tineri din Bosnia i Her egovina, România, Serbia i
Suedia i a avut ca scop con tientizarea tinerilor i a popula iei generale cu privire la importan a
conserv rii mediului înconjur tor li a resurselor naturale.

EcoPics
Un schimb interna ional de tieneret desf urat în Finlanda în luna august a acestui an. În cadrul
proiectului tinerii participan i cu vârste cuprinse între 16 i 30 de ani, printre care i 5 voluntari de
la Centrul de Voluntariat Re i a, au abordat probleme legate de ap ca surs de via a, dar i ca
punct de plecare pentru explorarea problemelor de mediu cu care se confrunt planeta. Ei au
preg tit o expozi ie de fotografie ce reune te imagini imortalizate de tinerii din Finlanda,
Norvegia, Suedia, Georgia, Armenia, Rusia i România (5 tineri de la Centrul de Voluntariat
Re i a).
A rezultat expozi ia itinerant de fotografie EcoPics, care, dup ce a trecut prin Finlanda, Suedia
i Georgia, a poposit i în România, la Re i a, fiind deschis vizitatorilor la Centrul de tineret
Mansarda Re i a. Tema este APA i trei întreb ri deschise adresate privitorilor:
O Ce probleme de mediu exist în comunitatea ta?
O Ce solu ii exist pentru ameliorarea sau rezolvarea acestor probleme?
O Care sunt aspectele din valoare din mediul t u înconjur tor?
Europe believes in You(th)
Europe believes in you(th) - Berlin – 12 – 19 septn – 5 voluntari de la CVR
Un schimb de tineri interna ional desf urat la Berlin în perioada 12 – 19 septembrie a.c., care a
avut ca obiectiv încurajarea tinerilor în a prelua ini iativa, în a crea i implementa activit i de
timp liber i educa ie non formal pentru ei în i i i pentru al i tineri. Un proiect care a valorizat
identitatea individual , abilit ile i cuno tin ele fiec rui participant în parte, pentru ca mai apoi
s creeze un produs de grup. Tinerii participan i, printre care i 5 voluntari ai Centrului de
voluntariat Re i a au avut ocazia s participe la ateliere de teatru, dans, gr din rit, art culinar ,
i multimedia, realizând la finalul proiectului un spectacol complet pentru tinerii din Berlin. Întor i
în comunitatea lor, ace tia au devenit modele i lideri de opinie pentru al i tineri, implementând
în activit ile locale aceast metodologie alternativ .
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We want to create
Proiectul s-a desf urat în Puntas de Calnegre, Spania, o localitate cunoscut pentru num rul
ridicat de imigran i din zona Nord-africana i sub-sahariana, precum i din America de Sud. A
reunit în perioada 12 – 19 august 2010 tineri din 8 ri partenere (Spania, România, Germania,
Polonia, Cehia, Germania, Fran a i Italia) pentru a discuta probleme legate de fenomenul
migra iei i de metode creative de abordare a acestuia.

Schimul de tineret i-a propus con tientizarea atât a participan ilor cât i a comunit ii locale cu
privire la fenomenul migra iei i a importan ei sale în contextul socio-economic actual. Proiectul
a fost organizat în parteneriat cu Asociacion Cazalla Intercultural din Spania, o organiza ie
neguvernamental cu o experien de peste 10 ani în domeniul Drepturilor omului, al înv rii
interculturale i al fenomenului migra iei, implicând din partea Centrului de Voluntariat Re i a un
trainer i 5 voluntari.
Opportunities for Equality, Promotion of Equality Trainig Course

Un stagiu interna ional de formare desf urat în Macedonia în perioada 10 – 16 noiembrie a.c.
la care au participat al turi de lucr tori de tineret din 5 ri europene, i 3 voluntari ai Centrului
de voluntariat Re i a. Obiectivele proiectului au inclus: schimbul de experien în ceea ce
prive te includerea tinerilor cu mai pu ine oportunit i i a celor apar inând minorit ilor în
proiectele de tineret; dezvoltarea unor competen e de creare i implementare de activit i de
educa ie non-formal bazate pe cet enie activ ; promovarea incluziunii i a particip rii active a
tuturor tinerilor; i crearea unei re ele de schimb de bune practici în domeniul lucrului cu tinerii.

Pentru mai multe informa ii v st m la dispozi ie
Echipa Centrului de Voluntariat Re i a
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