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JOB SHADOWING, LAINICI, GORJ
Perioda/locatie: 3 – 10 februarie 2002
Organizator: Tineri fara Frontiere, UFCV France
Proiectul international “Job Shadowing” a fost realizat in parteneriat cu
organizatia UFCV din Franta, partenerul francez exprimandu-si dorinta de a
dezvolta impreuna un proiect care sa vizeze formarea unui grup de tineri cu
varsta cuprinsa intre 17 si 24 de ani pentru meseria de animator.Tinerii
formatori francezi au avut ca scop observarea si analiza metodelor de lucru in
cadrul organizatiei noastre precum si impartasirea experientei lucratorilor in
domeniul tineretului in dezvoltarea de activitati extrascolare.
Scopul acestui proiect a fost acela de a oferi tinerilor din Romania noi
perspective in vederea dezvoltarii personalitatii lor ca viitori animatori.De
asemenea s-a urmarit selectarea a cinci dintre participanti care sa urmeze o a
doua faza de pregatire si anume obtinerea unui certificat BAFA (Brevet in
Folosul Animatorului) in Franta.
Rezultatele proiectului
1. practice, imediate : transferul de know-how in domeniul activitatilor de
tineret ce vizeaza varsta de 3–16 ani;
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2. formarea unui sistem individual al valorilor: comunicare interpersonala,
descoperirea propriilor capacitati, munca in achipa;
Impactul la nivel local: acest proiect a fost perceput ca ceva inedit si ca o
modalitate de promovare a programelor de tineret si de implicare a tinerilor in
viata activa a societatii civile.
Impactul la nivel: in urma unor discutii avute la nivel de departament de
programe nationale in cadrul Directiei Judetene de Tineret si Sport Gorj si la
nivelul Ministerului Tineretului si Sportului se va incerca o mai buna
sincronizare in dezvoltarea actiunilor de tineret ce vizeaza implicit
parteneriatele ONG si APL.
Impactul la nivel international: partenerii francezi au fost convinsi ca Asociatia
„Tineri fara Frontiere” reprezinta un partener de nadejde.
Sursele de finantare ale proiectului: Agentia ANSIT si PARTENER.
[top]
STAGIU DE PREGATIRE PENTRU PROIECTUL “ALL DIFFERENT, ALL
EQUAL”
Perioda/locatie: 1 – 3 martie 2002, SACELU, GORJ
Stagiul de pregatire pentru proiectul “All different, all equal” a avut ca grup
tinta 8 tineri cu varsta cuprinsa intre 15 si 20 de ani, din mediul rural, tineri
defavorizati din punct de vedere social. Acest proiect a fost realizat de
organizatia „Tineri fara Frontiere” si a avut ca scop pregatirea tinerilor pentru
intampinarea unei noi culturi, pentru invatarea a ceea ce inseamna viata in
colectiv, fiindu-le de asemenea furnizate informatiile necesare despre
desfasurarea proiectului la care urmau sa participe.
Rezultatele proiectului
Rezultatele acestui stagiu au putut fi observate in cadrul proiectului la care au
participat acesti tineri, ei fiind deja familiarizati cu munca in echipa iar limba
engleza nu a mai constituit o bariera prea mare in exprimare datorita
notiunilor de baza ale limbii engleze asimilate pe parcursul pregatirii lor.
Sursele de finantare ale proiectului: Agentia EUROTIN.
[top]
“ALL DIFFERENT, ALL EQUAL”
Perioda/locatie: 28 martie – 3 aprilie 2002 LAINICI
Organizator: Tineri fara Frontiere, Aura Belgia
Proiectul bilateral “All different, all equal” a fost realizat printr-un parteneriat
intre asociatia noastra si organizatia “Aura” din Belgia si s-a desfasurat in
localitatea Lainici din judetul Gorj.
Grupul tinta au fost tineri cu varsta cuprinsa intre 15 su 20 de ani cu
posibilitati reduse, proveniti din mediul rural si din institutii de stat pentru tinerii
cu probleme.
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Scopul acestui proiect a fost ajutarea tinerilor dezavantajati din punct de
vedere social de a se integra in societatea civila, oferindu-le prin activitatile
desfasurate urmatoarele oportunitati:
- posibilitatea de a se exprima intr-un mod mai clar;
- cresterea increderii in propria persoana;
- depasirea temerilor si cresterea dorintei de a se implica in activitatile de
tineret.
Rezultatul acestui proiect a fost implicarea unui numar de tineri cu posibilitati
reduse mai mare in activitatile de tineret in urma relatarilor exprimate cu
ajutorul pozelor, casetelor video de catre tinerii care au participat la acest
proiect.Tinerii participanti vor fi mai mult implicati in comunitatea locala si isi
vor aduce contributia schimband mentalitatea altor tineri care se confrunta cu
aceleasi probleme.
Impact la nivel local:unul din efectele acestui proiect la nivel local a fost
constientizarea oamenilor ca este o mare nevoie sa ajutam acesti tineri sa se
integreze in societatea civila.Autoritatile locale si organizatiile de tineret
trebuie sa constientizeze necesitatea elaborarii unor astfel de proiecte pentru
acesti tineri dezavantajati.
Follow-up-ul acestui stagiu a constat intr-un proiect asemanator in Belgia la
care au participat cei 8 tineri romani.
Sursele de finantare ale proiectului: Agentia EUROTIN.
[top]
SHORT STUDY VISIT
Perioda/locatie: MARSEILLE, FRANTA, 24 – 31 martie 2002
Anca Frunzaru, membru al asociatiei „Tineri fara Frontiere” a participat in
aceasta perioada la o scurta vizita de lucru in Franta, pe tema “Discrimination
and identity search through the art”( Discriminare si cautarea identitatii cu
ajutorul artei)
Acest seminar a constat in prezentarea asociatiei de catre fiecare participant
in parte si a activitatilor intreprinse de aceasta, discutii cu sociologi pe teme
de discriminare dar si teme culturale (muzica, graffiti), vizite, ateliere.
Participantii au vizitat centre sociale din Marseille si au purtat discutii cu
angajatii de acolo pentru o mai buna intelegere a sistemului.
Scopul acestui proiect a fost stabilirea de contacte intre organizatiile
participante dar si largirea orizonturilor lucratorilor in domeniul de tineret.
Participanti: au fost prezente organizatii din Lituania, Estonia, Anglia, Ungaria,
Polonia, Italia, Noevegia, Franta si Spania.
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Rezultatul acestei vizite de lucru a constat in stabilirea unor legaturi de
cooperare cu tari precum Spania, Franta si Italia pentru elaborarea de
proiecte avand ca tema principala arta.
Toate costurile acestui proiect au fost suportate de organizatia gazda,
participantilor fiindu-le platit inclusiv transportul.
[top]
SCHIMB INTERNATIONAL DE TINERET ROMANIA
Perioda/locatie: BELGIA Kortreijk, Belgia, 23 – 3 mai 2002
Acest schimb de tineret a reprezentat o continuare a proiectului din Romania
din perioada 28 – 3 martie si a avut loc in orasul Kortreijk din Belgia.Tinerii
implicati in acest proiect nu au avut sansa sa experimenteze si alte aspecte
ale vietii din cauza posibilitatilor financiare reduse, tinerii romani provenind din
mediul rural iar tinerii belgieni din institutii de stat , confruntandu-se cu
probleme legate de abuz, violenta, alcool si droguri. De asemenea multi dintre
tinerii care provin din mediul rural se confrunta cu problema neputintei
continuarii studiilor sau chiar renuntarea la acestea datorita situatiei materiale
precare.
Activitatile desfasurate au constat in discutii pe teme legate de problemele cu
care se confrunta acest grup de tineri, ateliere de lucru, jocuri culturale si
vizite. Tinerii romani au avut oportunitatea sa viziteze institutiile de stat in care
erau plasati tinerii cu probleme, orase precum: Bruxelles, Brugge, Ieper si
cele mai importante puncte turistice.
In timpul atelierelor tinerii si-au prezentat obiceiurile si traditiile si au avut
posibilitatea sa descopere ceea ce inseamna munca in echipa.
Rezultatul acestui proiect
La finalul acestui schimb de tineret au fost puse in discutie posibile proiecte
realizate la nivel multinational intre asociatia noastra si organizatia Aura care
sa aiba ca grup tinta tineri dezavantajati, cu posibilitati reduse si nu numai.
Deoarece numarul de tineri cu probleme sociale este in crestere consideram
ca este nevoie sa se elaboreze asemenea proiecte care sa vizeze aceste
probleme cu scopul ca tinerii sa experimenteze cultura, obiceiurile, limba,
mediul natural si social si sa fie determinati sa activeze dincolo de propriile
limite, oferindu-le noi situatii si activitati.
Acest schimb international i-a ajutat pe tineri sa constientizeze importanta
cooperarii intre statele membre ale Uniunii Europene si alte tari din Europa si
din lume.
Surse de finantare:
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Organizatia „Aura” a suportat toate cheltuielile exceptand transportul pentru
care au fost obtinute fonduri de la Societatea Comerciala „ARTEGO” si
„Solidarity Fund for Youth Mobility”,Directorate of Youth and Sport Strasbourg.
[top]
THE POWER OF GAMES
Perioda/locatie: 9 – 16 iunie 2002 – EYC Budapesta
Sesiunea “ The Power of games” a avut loc in perioada 9 – 16 iunie in
Budapesta, proiectul fiind realizat.de catre Youth European Network in
cooperare cu Centrul European din Budapesta.
Seminarul a reunit 26 de participanti din Europa si le-a oferit oportunitatea de
a experimenta diferite feluri de jocuri si metodologia care se ascunde in
spatele acestor jocuri. Reprezentantul asociatiei noastre a fost Cristina
Smarandache, director Departamentul Relatii Internationale.
Scopul principal a fost acela de a intelege si de a fi capabil sa planifici si sa
folosesti “jocul” in diferite contexte.
Rezultatul acestei sesiuni a constat in aprofundarea metodologiei si
modalitatii de a utiliza jocul in diverse contexte, aceste cunostinte fiind puse in
practica si impartasite si cu ceilalti membrii ai organizatiei.
Surse de finantare: Toate cheltuielile au fost suportate de organizatorii acestei
sesiuni.
[top]
SEMINARUL PENTRU FORMATORI IN DOMENIUL PREVENIRII
TRAFICULUI DE FIINTE UMANE
Perioda/locatie: 10 – 15 iunie 2002 – CHISINAU
Beatrice Aradi, membru al asociatiei „Tineri fara Frontiere” a participat la
„Seminarul pentru Formatori in Domeniul Prevenirii Traficului de Fiinte
Umane” care a avut loc la Chisinau.
Seminarul a constat in discutii si dezbateri pe tema “Exista trafic de fiinte
umane?” si s-a incercat gasirea unor posibilitati de a combate si preveni
traficul de fiinte umane.
Discutiile au fost intretinute de psihologi si au avut ca scop informarea
participantilor asupra consecintelor si prevenirii acestui fenomen.
Un alt obiectv al seminarului a fost facilitarea comunicarii, schimbul de idei si
prietenia intre doua grupuri de tineri care vorbesc aceasi limba, au aceleasi
idealuri dar traiesc in doua tari diferite.

6

In urma participarii la acest seminar, domnisoara Beatrice Aradi a stabilit
parteneriate cu organizatiile de tineret din Republica Moldova.Informatiile
asimilate de la acest seminar au fost impartasite atat celorlati membrii ai
organizatiei cat si tinerilor din comunitatea locala prin realizarea unor
seminarii cu aceeasi tema: prevenirea traficului de fiinte umane: Cine sunt
posibilele victime?, Metode de recrutare, De la recrutare la exploatare,
Transportul victimelor, Trecerea frontierei si Metode pentru combaterea
acestui fenomen.
Surse de finantare: toate cheltuielile au fost suportate de organizatori:
ORGANIZATIA INTERNATIONALA PENTRU MIGRATIE.
[top]
JOB SHADOWING II
Perioda/locatie: 1 iulie – 1 septembrie 2002 – Bordeaux, Franta
In aceasta perioada cei cinci tineri selectati in prima faza a acestui proiect
care a avut loc in Romania si a constat in invatarea tehnicilor si metodelor de
animatie, au avut posibilitatea sa-si puna in practica cunostintele asimilate, ei
lucrand pentru o perioada de doua luni de zile in Centrele de Vacanta din
regiunea AQUITAINE.
Organizatorii acestui eveniment au fost organizatia UFCV( Uniunea Franceza
a Centrelor de Vacanta) din Franta si au avut ca obiectiv formarea celor cinci
tineri in domeniul animatiei cu scopul de a deveni animatori.
Programul desfasurat a constat in:
- stagiu de teorie in perioada 2 iulie- 10 iulie
- stagiu de practica in perioada 12 iulie – 14 august
- stagiu de perfectionare in perioada 14 august – 30 august
Rezultatul acestui proiect a constat in obtinerea din partea fiecarui participant
a unui brevet BAFA (Brevet in folosul Animatorului).Tinerii vor putea realiza
proiecte de animatie in Romania si vor continua colaborarea cu UFCV-ul.In
vara anului 2003 acestia vor putea merge in Franta pentru a lucra ca
animatori in Centrele de Vacanta de acolo.
Cu ocazia sfintelor sarbatori, pentru a-si demonstra abilitatile de animatori cei
cinci tineri impreuna cu alti membrii ai organizatiei noastre si in parteneriat cu
alte organizatii de tineret vor realiza un program de Craciun dedicat tuturor
tinerilor gorjeni si in special copiilor si tinerilor dezavantajati din punct de
vedere social.
[top]
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ACADEMIA EUROPEANA DE VARA
Perioda/locatie: Sonnenberg, Germania, 29 iunie - 6 iulie 2002
Bogdan Piciorusi si Cristian Dobreanu au participat in aceasta perioada la
„Academia de Vara” in Sonnenberg ca delegati ai asociatiei.
Academia Europeana de Vara a avut ca tema “Educatia în si pentru Europa”,
dezbatand probleme legate de limba, educatie politica, cultura , muzica si
identitate europeana.Conferintele cu profil international pe diferite teme
privind educatia in Europa au permis participantilor insusirea de noi cunostinte
si accentuarea unor calitati.
Participand la aceasta sesiune tinerii au avut posibilitatea sa afle lucruri noi,
sa schimbe idei si pareri cu participanti din diferite tari, stabilind totodata
contacte pentru viitoare proiecte.
Temele conferintei au fost urmatoarele: „Educatia în si pentru Europa”,
„Muzica – reflectii asupra mostenirii europene comune”, „Educatia pentru
Europa în si afara scolii”, „Educatia bilingva”, „Cultura in Marea Britanie”,
„Cultura in Cehia”, „Extinderea spre Est a Uniunii Europene”, „Europa în si
pentru regiune”.
Tarile participante au fost: Danemarca, Cehia, Marea Britanie, Ungaria,
Finlanda, Iugoslavia, Statele Unite,Turcia.
Organizatorii acestui eveniment au fost „International House of Sonnenberg”,
partenerul asociatiei „Tineri fara Frontiere”.
[top]
YOUTH 2002
Perioda/locatie: 30 iunie - 13 iulie 2002 – Danemarca
Cu ocazia preluarii presedintiei Uniunii Europene de catre Danemarca timp de
6 luni de zile, in perioada 30 iunie – 13 iulie a avut loc unul dintre cele mai
ample proiecte internationale de tineret.
Proiectul a fost realizat prin cooperarea a 13 scoli populare din Danemarca si
a reunit 1000 de tineri din 33 de state europene.
Principalul scop a fost acela de a oferi tinerilor din toata Europa posibilitatea
de a-si exprima opiniile si ideile cu privire la procesul de largire al Uniunii
Europene, de a le da libertatea sa se exprime si sa fie auziti de o lume
intreaga.
Programul a constat in prima saptamana in lecturing-uri sustinute de profesori
universitari de renume urmate de discutii cu toti cei prezenti.In cea de-a doua
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saptamana s-au desfasurat ateliere iar la sfarsit s-a realizat o Constitutie
Europeana in viziunea tinerilor prezenti.
Tema de discutie a acestui proiect a fost: „Daca ar trebui sa existe Constitutie
Europeana si daca da, ce anume sa contina”. Toate cele 13 licee au trebuit sa
vina cu o propunere de constitutie pentru UE.
Rezultatul acestui proiect
Doi delegati din fiecare scoala au creat impreuna o constitutie care a cuprins
cele 13 propuneri venite din partea celor 13 licee.Aceasta constitutie va fi
tradusa in toate limbile tarilor participante si distibuita unui numar cat mai
mare de tineri.Aceasta propunere va fi inaintata membrilor Consiliului Europei
si Parlamentului European pentru a se face cunoscuta si auzita vocea tinerilor
Cristina Smarandache, reprezentant al asociatiei Tineri fara Frontiere a stabilit
relatii de cooperare cu state precum Malta, Grecia, Spania, Danemarca.Un
contact foarte strans s-a realizat cu o organizatie din Malta urmand intr-un
viitor apropiat sa realizam un schimb de tineret.
[top]
MY CULTURE, YOUR CULTURE, OUR CULTURE
Perioda/locatie: LAINICI 16 – 27 iulie 2002
Organizator: Tineri fara Frontiere, Suedia
Aducand impreuna doua grupuri de tineri cu doua culturi diferite asociatia
noastra a incercat sa creeze un context perfect pentru a discuta problemele
legate de rasism, xenofobie si abuzul de droguri.
Grupul tinta al acestui schimb international de tineret realizat intre Romania si
Suedia a vizat tineri cu varsta cuprinsa intre 15 si 25 de ani .
Scopul acestui proiect a fost acela de a promova responsabilitatea impotriva
prejudiciilor si discriminarii prin constientizarea si intelegerea folosirii
metodelor educationale interactive.
Participand la discutii tinerii au avut ocazia sa analizeze si sa reflecte pe tema
discriminarii si xenofobiei, avand posibilitatea sa invete lucruri noi rezultate din
diferitele puncte de vedere ale celor doua tari,sa aiba noi experiente si sa
gaseasca solutii la aceste probleme.
Activitatile au mai cuprins pe langa discutiile la masa rotunda si lecturing-uri,
jocuri culturale si de rol, activitati sportive, vizite.
Rezultatul acestui proiect
Impactul la nivel local: autoritatile locale ar trebui sa realizeze necesitatea
dezvoltarii unor astfel de proiecte pe tema discriminarii si a rasismului si ar
trebui sa acorde sprijin financiar pentru acestea.
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Faza a II-a a acestui proiect va avea loc in Suedia in anul 2003.
Centrul Guvernamental de tineret din Göteborg este unul din partenerii de
nadejde pe viitor al organizatiei noastre.
Surse de finantare: Agentia ANSIT si PARTENER.
[top]
INTALNIREA COMITETULUI EXECUTIV
Perioda/locatie: STASBOURG, FRANTA, 5 – 10 septembrie 2002
In urma invitatiei primita din partea organizatiei internationale Youth Express
Network de a participa la intalnirea trimestriala a Comitetul Executiv, Cristina
Smarandache, membru al organizatiei T.F.F s-a deplasat pe data de 5
septembrie in Strasbourg.
Motivul prezentei sale acolo a fost in primul rand prezentarea raportului
realizat pentru proiectul “Power of games” care a avut loc in perioada 9 -16
iunie 2002 in Budapesta.
De asemenea Cristina Smarandache a fost prezenta si pentru a promova
imaginea asociatiei si pentru a face cunoscute proiectele desfasurate de
asociatia noastra in eventualitatea unei cooperari cu aceasta retea
internationala Youth Express Network.
Intalnirea Comitetului executiv a durat doua zile si a avut loc la biroul
organizatiei din Strasbourg.Punctele care s-au discutat din agenda intalnirii au
fost: adunarea generala din octombrie 2002, prezentarea rapoartelor de la
ultimele proiecte desfasurate de YEN sau de organizatiile partenere,
aniversarea a 10 ani, activitatile pentru anul 2002, structura
organizatiei(situatia financiara, angajati, sediu, informati generale) si proiecte
vIitoare.
In urma intalnirii s-au hotarat activitatile viitoare si echipele care se vor ocupa
cu desfasurarea acestora, astfel in 2004 va avea loc partea a doua a
proiectului “The power of games”.
Reprezentanta tineri fara Frontiere a fost invitata si la Adunarea Generala a
organizatiilor partenere YEN ce va avea loc intre 10 – 15 octombrie in
Reykjavk, Islanda.
[top]
OF MICE AND MEN
Perioda/locatie: SONNENBERG, GERMANIA, 8 – 15 septembrie 2002
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In aceasta perioada patru tineri, membrii T.F.F au participat la conferinta de la
Sonnenberg pe tema de medicina “Inginerie genetica, reproducere si
transplant”.
Tinerii au putut sa-si insuseasca noi cunostinte sis a-si accentueze unele
calitati participand la aceasta conferinta internationala la care au fost
participante si alte tari precum Grecia si Italia.
Organizatorii acestui eveniment au fost : International House of Sonnenberg.
[top]
TAGIU DE INFORMARE SI PREGATIRE "INFO DAYS"
Perioda/locatie: 12 octombrie – 16 noiembrie 2002 – Comuna Musetesti,
judetul Gorj
Proiectul „Stagiu de infomare si pregatire Info Days” a fost realizat de
asociatia „Tineri fara Frontiere” in comuna Musetesti, la Scoala Generala Nr.
1 si a avut ca principal scop in informarea tinerilor din mediul rural despre
modalitatile de implicare i societatea civila.Au fost prezentate materiale
referitoare la toate posibilitatile de implicare, inclusiv prin prezentarea unor
activitati concrete, pentru oferirea de sanse egale tuturor tinerilor indiferent de
mediul de provenienta.
Obiectivele acestui proiect au fost: facilitarea accesului la informatie a tinerilor
din mediul rural, dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor tinerilor, cresterea
nivelului de informare, transparenta corecta si actual cu privire la cativitatile
adresate tinerilor.
Participanti la acest eveniment au fost tinerii din Comuna Musetesti si din
satele alaturate dar si tineri din orasul Tg-Jiu.
Tinerii au fost informati despre: APL- suport si cadru, notiunea de ONG,
managamentul proiectului, tehnici de conducere, tehnici de comunicare.
Parteneri la acest proiect au fost: „Liga Studentilor din Universitatea C-tin
Brancusi”, ESVA Danemarca, Scoala Generala Nr.1 Musetesti si Transforum
Craiova care au oferit suport logistic la aceasta actiune.
Finantatorul acestui proiect a fost Directia pentru Tineret si Sport Gorj.
Rezultatul acestui proiect
Amploarea pe care a avut acest proiect la nivel local ne-a determinat sa
realizam un proiect asemanator in anul 2003 intr-o alta zona rurala a judetului
Gorj.
Tinerii au fost entuziasmati sa invete cat mai multe lucruri, sa se implice in
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activitatile de tineret cat mai mult, ei constientizand totodata faptul ca ONGurile reprezinta o oportunitate de afirmare pentru ei.
[top]
TARG DE PROIECTE PENTRU TINERET
Perioda/locatie: 12 – 16 noiembrie 2002 – Chisinau
Reprezentantul asociatiei noastre Marian Ancuta a participat in aceasta
perioada la un targ de proiecte care a vut loc la Chisinau, in Republica
Moldova.
Organizatorii acestei intalniri au fost: Agentia ANSIT si Directia pentru Tineret
si Sport din Republica Moldova.
Obiectivul acestei intalniri a fost: evaluarea actiunilor de tineret din cadrul
protocolului moldovo-roman, care au fost realizate pe parcursul anului 2002.
In cadrul acestui targ de proiecte fiecare reprezentant a avut posibilitatea sasi prezinte misiunea organizatiei si proiectele viitoare tintite, proiecte care au
fost selectate pentru protocolul moldo-roman in domeniul tineretului.
Participanti: DTS, Fundatia Zamolxes din Targoviste, Asociatia ARSIS din
Suceava, Asociatia ASUS din Suceava, CERC din Iasi, ASSP Bucuresti,
ANSIT Bucuresti, Liga Studentilor Balteni din Balti, „DEMOS” din Balti,
„Dialog” din Cagul, „Servol”din Cagul ,”Motivatie” din Chisinau, FOSTM
Chisinau, Centrul tinerilor antreprenori „Steaua”, centrul tinerilor antreprenori
din Chisinau.
Rezultatul acestui proiect
Reprezentantul asociatiei „Tineri fara Frontiere” a incheiat parteneriate cu
urmatoarele organizatii: „Centrul European de resurse si Consultanta Iasi”,
„Centrul tinerilor Antreprenori Steaua”, „Motivatie”- Chisinau,”Servol”- Cagul
elaborand proiectul cu titlu „Discriminare pe piata muncii” si impreuna cu
Centrul Tinerilor Antreprenori „Steaua” proiectul:” Info S @ Forum”.
[top]
TRAINING FOR YOUTH LEADERS IN INTERNATIONAL EXCHANGES
Perioda/locatie: 22 noiembrie – 1 decembrie 2002 – Sonnenberg
In perioada mai sus mentionata presedintele asociatiei „Tineri fara Frontiere”
a insotit delegatia romana compusa din cinci membrii la Centrul de Conferinte
Sonnenberg din Germania.Domnul presedinte a participat in calitate de
membru in echipa de organizare a acestui eveniment.

12

Scop: acest seminar s-a dorit a dezvolta calitati de lider in activitati
internationale de tineret precum si competente ce vizeaza comunicarea
interculturala, dinamica de grup, managementul proiectului.
Seminarul a durat zece zile si a constat in exercitii de grup, jocuri si expuneri
pe teme date si excursii insotite de interviuri printre cetateni.participantii au
avut posibilitatea sa experimenteze pe rand pozitii de conducator al discutiei ,
sa realizeze interviuri si sa modeleze conflicte.
Mai mult ei au fost expusi la metode care sa le dezvolte orizontul didactic si
dinamica grupului.
Participanti:la acest seminar au participat 26 de tineri din urmatoarele tari
Portugalia, Romania, Suedia, Latvia, Croatia, Malta si Germania.
Rezultatul: compozitia multiculturala a grupului a dat posibilitatea ca
participantii romani sa intalneasca posibili parteneri si sa discute propuneri
concrete, astfel in perioada 2003 – 2004 vor fi realizate un numar de 3
schimburi internationale de tineret coordonate de echipa asociatiei noastre
care s-a deplasat la acest trening ,temele alese fiind ecologie si discriminare.
La nivel de politica organizationala au fost stabilite urmatoarele:
- trimiterea la Sonnenberg International House a tinerilor din asociatia noastra
pentru urmatoarele actiuni; seminarii de scurta durata, conferinte, stagii de
pregatire;
- tinerii cu experienta in activitatile de trening international vor fi invitati ca
membrii ai echipei de organizare;
- „Tineri fara Frontiere” va reprezenta oficial Sonnenberg International
association in Romania’
- in anul 2004 se va organiza Conferinta Internationala Sonnenberg la Tg-Jiu;
- in data de 28.11 – 07.12.2003 se va relua acest training pentru lideri in
activitati internationale de tineret , la care asociatia noastra va participa cu un
numar de cinci persoane.
[top]
FORUMUL ONG-URILOR DE TINERET DIN SUD-ESTUL EUROPEI
Perioda/locatie: 21 – 23 noiembrie 2002 - Timisoara
In perioada 21 – 23 noiembrie 2002 a avut loc la Timisoara Forumul ONGurilor de tineret din Sud- Estul Europei, eveniment realizat in cadrul
programului RYCID – Centrul Regional de Tineret pentru Informare si
Documentare.
La acest eveniment din partea organizatiei noastre a participat Oana Pastae,
Director Departament Resurse Umane.

13

Programul RYCID a inceput in martie 2002 si va dura pana in martie 2003, cu
o posibila continuitate si dupa aceasta data.
Scopul acestui program este: promovarea stabilitatii in regiune prin
dezvoltarea unei strategii eficiente pentru realizarea de parteneriate intre tineri
si organizatiile de tineret din regiune si prin stimularea mijloacelor eficiente de
comunicare si acces la informatie.
Obiectivele programului RYCID sunt:
- dezvoltarea unei retele informationale care sa permita circularea fluxului
informational necesar pentru dezvoltarea parteneriatelor;
- analizarea nevoilor grupului tinta: tinerii din regiune
- realizarea unei imagini generale asupra sectorului de tineret din fiecare tara;
- dezvoltarea de proiecte in parteneriat;
- sporirea constientizarii tinerilor de a se implica in procesul de luare de
decizii.
Motivatia acestui proiect:
- lipsa unei strategii comune de actionare pentru organizatii;
- lipsa informatiei si a dezvoltarii;
- instabilitate regionala;
- schimbarea mentalitatii – dezvoltarea de parteneriate.
Finantator: Euro Regional Center for Democracy – Timisoara
Rezultat:
In urma participarii la acest forum organizatia Tineri fara Frontiere a fost
invitata sa participe la evenimentele organizate pentru anul 2003 de RYCID si
anume:
Martie 2003 – Partnership Management Training;
Aprilie – Mai 2003 – Trainings in the partners countries;
Mai 2003 – Internship in the decision making bodies (Macedonia);
Septembrie 2003 – regional Workshop of Actors in the Youth Field.
Scopul proiectului „ Forumul ONG-urilor de tineret din sud-estul Europei”
realizat in cadrul programului RYCID a fost acela de a reuni majoritatea
organizatiilor de tineret pentru contacte directe, discutii si pentru prezentarea
activitatilor.
Prima editie a forumului a creat posibilitatea realizarii de proiecte in
parteneriat si gasirii de solutii pentru problemele cu care se confrunta ONGurile la nivel regional.
Principala nevoie care a determinat realizarea unei astfel de actiuni a fost
aceea de contact direct si parteneriate intre ONG-uri.
Deschiderea oficiala a forumului a fost realizata de organizatorii acestui
eveniment si anume Independant Youth Foundation(Timisoara) si partenerii:
European Voivodina Novi Sad, Student Organization of University of Maribor,
Youth Council of Prilep si Tirana Center.
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Activitatile care au avut loc in cadrul acestui forum au constat in discutii libere
si workshopuri la care s-au dezbatut doua mari teme:
- parteneriate guvernamentale – neguvernamentale in sectorul de tineret;
- prevenirea excluderii sociale a tinerilor care provin din zone dezavantajate.
Cel mai important punct al agendei a fost prezentarea organizatiilor care a
constat in faptul ca fiecare organizatie de tineret prezenta la acest forum a
avut posibilitatea sa promoveze in fata celor participanti imaginea organizatiei
sale, prin prezentarea misiunii, activitatilor si proiectelor si prin realizarea unei
expozitii de materialele promotionale.
Au fost prezente organizatii de tineret din : Albania, Yugoslavia, Cipru,
Bulgaria, Republica Moldova, Bosnia, Herzegovina, Macedonia si Romania
Toate organizatiile au prezentat interes pentru a colabora cu asociatia
noastra, majoritatea avand o activitate mai putin intensa la nivel international..
Din punct de vedere profesional au fost stabilite relatii de cooperare cu state
precum : Bulgaria, Macedonia, Yugoslavia, Cipru urmand ca la inceputul
anului 2003 sa realizam in parteneriat proiecte care sa vizeze: schimburi de
tineret, seminarii, training-uri.
O alta idee dezbatuta a fost aceea de a realiza un festival de tineret impreuna
cu toate tarile din sud-estul Europei, festival care sa se desfasoare in fiecare
tara sub forma unui turneu.
[top]

