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ZIUA PRIMAVERII ÎN EUROPA
Perioda: 21 MARTIE 2003
ORGANIZATORI:
PREFECTURA JUDETULUI GORJ - DIRECTIA pentru INTEGRARE
EUROPEANA, RELATII EXTERNE, PROGRAME si STRATEGII
GUVERNAMENTALE si TERITORIALE;
ASOCIATIA ANIMATORILOR si MONITORILOR pentru COPII si TINERET
„TINERI fara FRONTIERE”
INSTITUTII DE ÎNVATAMÂNT PARTICIPANTE:
Din totalul de 5344 de scoli înregistrate în Europa, Romania a avut cel mai
mare numar de participanti, respectiv 1004. Din judetul Gorj au participat 18
institutii ( 6 gradinite, 4 scoli generale si 8 licee ), printre care:
COLEGIUL NATIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU”
COLEGIUL NATIONAL „ECATERINA TEODOROIU”
COLEGIUL NATIONAL „VIRGIL MADGEARU”
SCOALA GENERALA „POMPILIU MARCEA”
LICEUL TEORETIC NOVACI
Ce reprezinta Ziua Primaverii în Europa?
Conventia Europeana, cu reprezentanti din 28 de tari, elaboreaza o constitutie
pentru Europa, iar tinerii sunt invitati sa-si spuna punctul de vedere. Ziua
Primaverii în Europa (Spring Day in Europe) a urmarit cresterea implicarii
elevilor si profesorilor în dezbaterea asupra Viitorului Europei, prin
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organizarea unor actiuni cât mai diverse, adresate adolescentilor cu vârste
cuprinse între 14 si 19 ani.
Câtiva dintre membri activi ai Conventiei Europene (Oliver Duhamel, Ana
Palacio, Michel Barnier, Henning Christophersen, Georgios Katiforis), care
sunt de parere ca tinerii trebuie sa înteleaga actiunile pe care conventia le
întreprinde si sa aiba un cuvânt de spus în discutiile privind Viitorul Europei,
au avut initiativa acestui eveniment. Pentru a oferi tinerilor un cadru în care sa
se exprime, ei au propus organizarea unei zile a dezbaterilor - Ziua Primaverii
în Europa.
Ziua Primaverii în Europa a fost initiata de catre Ministerele Educatiei din
statele membre si s-a bucurat de sprijinul Secretariatului General al Comisiei
Europene: Departamentul pentru Dezbatere privind Viitorul Europei,
Departamentul Viitorului Uniunii Europene.
Participare
Toate scolile din statele membre si statele candidate au fost invitate sa
participe la aceasta actiune. Numai scolile înregistrate au fost considerate
participanti oficiali la proiectul Ziua Primaverii în Europa.
Înregistrarea a constat în completarea unui formular de pe site-ul Spring Day.
Aceasta înregistrare a avut ca scop oferirea posibilitatilor profesorilor de a lua
legatura cu omologii lor din alte tari, gasind astfel resurse pentru a ajuta la
diseminarea informatiilor europene pentru elevi.
Pâna la 10 martie 2003, din România erau înregistrate 637 de scoli, iar
numarul acestora a ajuns la peste 1000 de scoli.
Teme de discutie
- Pozitia Guvernului României privind Viitorul Uniunii Europene;
- O tema a relatiilor comunitare: adoptarea Constitutiei Europene;
- Conventia privind Viitorul Europei;
- Textul final adoptat de catre tinerii conventionalisti;
- Dezbatere asupra Viitorului Europei;
- Constitutia finala a tineretului 2002.
Program
19 martie 2003: ora 11.00 - Scoala generala „Pompiliu Marcea”
Dezbaterile au fost moderate de Domnul Prefect, Toni Mihail Grebla.
21 martie 2003: ora 12.00 - Colegiul National „Tudor Vladimirescu”
Dezbaterile au fost moderate de Domnul Prefect, Toni Mihail Grebla.
21 martie 2003: ora 13.00 - Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu”
21 martie 2003: ora 14.30 - Colegiul National „Virgil Madgearu”
Activitati
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Prima faza a proiectului a constat în deplasarea la institutiile participante unde
au avut loc discutii cu directorii dar si cu elevii în vederea explicarii actiunii si
încurajarii participarii la cest eveniment.
Directorii institutiilor de învatamânt s-au aratat interesati sa se implice contând
pe sprijinul Departamentului de Integrare Europeana din cadrul Prefecturii,
pentru obtinerea de informatii si materiale referitoare la acest proiect.
La faza a doua echipa de organizatori au distribuit materialele informative si
chestionarele spre a fi completate de elevi.
Faza a treia a constat în dezbateri ce au avut loc între organizatorii acestui
eveniment, elevi si profesori.
[sus]
EUROPE! A GENERATION AHEAD
Perioda/locatie: 11-13 APRILIE 2003 – ATENA
În perioada 11-13 aprilie 2003, Oana Pastae, director Departament Resurse
Umane a participat ca reprezentant al Asociatiei Animatorilor si Monitorilor
pentru Copii si Tineret “Tineri fara Frontiere” la Conferinta internationala
„EUROPE! – A GENERATION AHEAD” la Atena.
Conferinta a fost organizata de asociatia JEF- Jeunes Européens
Féderalistes, miscare politica activa în majoritatea tarilor europene.
Grupul tinta al acestei întâlniri au fost membri JEF implicati în dezbaterile la
nivel local si national în tarile de provenienta dar si membri ai altor organizatii
de tineret dornici sa se implice în aceasta dezbatere.
Scopul acestei actiuni a fost implicarea a 200 de tineri din toata lumea în
dezbaterea asupra viitorului Europei si în discutarea Constitutiei Europene.
Obiectivele acestui proiect au fost:
- sa se organizeze un forum pentru tinerii din întreaga Europa;
- sa se informeze tinerii despre Conventia asupra Viitorului Europei;
- sa se aduca contributia la realizarea Conventiei prin raportarea rezultatelor
diferitelor faze ale proiectului;
- sa se creeze retele de organizatii de tineret care sa promoveze idealurile
europene;
- sa se promoveze importanta evenimentului largirii Uniunii Europene si a
consecintelor acestuia;
- sa se relateze dezbaterea generala asupra Viitorului Europei la impactul la
nivel local, în tarile de provenienta a participantilor.
[sus]

4

Scoala Voluntarului
Descriere
Ne indreptam astazi catre o noua era- era informatiei. Societatea pe care o
stiam s-a schimbat radical. Nu avem alta solutie decat sa ne pregatim sa
intampinam si sa facem fata acestor schimbari majore. Cheia succesului o
constituie o educatie continua dezvoltarea mintii umane si a educatiei
permanente- pentru toata viata.
Viitorul societatii va depinde de cetatenii informatii si educati care vor contribui
la dezvoltarea sociala, economica si culturala sustenabila a comunitatii lor si a
intregii tari.
Scopul pricipal al acestui proiect este instruirea si pregatirea membrilor celor
doua organizatii – Tineri Fara Frontiere si Arodango – in vederea imbunatatirii
dezvoltarii lor personale si a experientei educationale, includerea lor in
procesul de decizie si cresterea gradului de implicare in munca voluntara de
tineret si societatea civila.
Proiectul se deruleaza pe o perioada nedeterminata si consta in 5 faze.
Scopul
principalul scop al proiectului este acela de a oferii participantilor cunostiintele
si experienta necesara pentru planificarea, pregatirea, implementarea si
evaluarea eficienta a unor proiecte la nivel national cat si international in
cadrul celor doua organizatii.
Obiective
- Oferirea de informatii legate de munca intr-o organizatie de tineret
- Dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor necesare pentru planificarea, derularea
si implementarea unor proiecte
- Cresterea dorintei de a se implica in societate
- Imbunatatirea abilitatilor de training
- Instruirea participantilor in vederea luarii unor decizii individuale si asumarii
responsabilitatilor
- oferirea oportunitatii de a participa la un proiect national si international atat
ca participanti cat si ca organizatori
- incurajarea spiritului de initiativa
- dezvoltarea unei atitudini deschise si flexibile
Grupul tinta
Proiectul se adreseaza membrilor celor doua organizatii, cu varste cuprinse
intre 15 si 25 de ani care s-au dovedit activi in ultima perioada si care prezinta
un potential real de implicare viitoara in munca de tineret. Grupul care va fi
implicat in acest proiect va fi constituit din 15-20 de tineri. Acestia vor fi
selectati in urma analizei si la propunerea Directorului Departamentului de
resurse umane, precum si la propunerea altor membrii din organizatie.
[sus]
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Prima faza – seminarul Local de Pregatire
Prima faza se va derula pe o perioada de 8 saptamani incepand cu 1 Mai
2003. In acesata faza la sfarsitul fiecarei saptamani grupul de participanti va
urma o faza teoretica de pregatire.
Cursurile vor fi tinute de o echipa de traineri experimentati Temele abordate
vor fi:
- educatia non formala si peer education
- Tineri fara frontiere si Arodango – universul celor doua asociatii
- Comunicare
- Lucrul in echipa
- Managementul timpului
- Leadership
- Managementul organizational
- Managementul proiectelor
- Planificare personala
- Fundraising si public relations
Cea de- a doua faza – Cursul Practic se va derula in vara in localitatea
Tismana.
Aceasta faza va dura 3-4 zile si va consta in oferirea oportunitatii celor 20 de
tineri de a pune in practica cunostiintele acumulate in decursul fazei de
pregatire. Vor fi pusi in situatia de a lucra in echipa si de a realiza impreuna
anumite sarcini care vor fi stabilite de la incepput. Vor trebui sa ia decizii si sasi asume responsabilitati.
Cea de-a treia faza- va consta in participarea numai a 10 tineri din cei 20
la un proiect international ce se va desfasura in Rmania in luna Iulie
2003. Tinerii vor fi implicati nu numai ca participanti dar si ca organizatori – in
acest fel vor putea pune in practica tot ce au invatat pana atunci.
In July 2003 a multilateral exchange will take place in Romania / Lainici
between France, Belgium and Romania. The group will consist of 10
youngsters from each country. The Romanian group will consist of 6
youngsters that we’ll be selected from the 20 youngsters that took part in the
first 2 phases of the project and 4 other new young people. The aim of
involving them in this project is to give them the opportunity to experience a
real project, to involve them in the preparation and running of the activities
developed during the project – to put into practice the knowledge and
experience gained in the first two phases of the project.
Their work will be evaluated at the end of the exchange by the organising
team as well as themselves.
Faza a IV-a Experienta Internationala
Ca urmare a rezultatelor si a interesului demonstrat de-a lungul acestui
proiect tinerilor care s-au afirmat li se va oferi posibilitatea de a trai o
experienta internationala prin continuarea procesului de pregatire la nivel
intrenational. Acesti tineri vor avea prioritate la participarea in cadrul unor
proiecte internationale – traininguri, exchange-uri, conferinte, etc.
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Faza a V-a Follow –up
Toti tinerii implicati in acest proiect vor incepe sa lucreze efectiv in cele doua
organizatii. Ei vor alcatui echipe care sa planifice si sa implementeze proiecte
la nivel national si international.
Centrul de tineret
Perioda/locati: 15.05.2003 – 15.04.2004. Musetesti
Descriere si obiective
Prin acest CENTRU de TINERET pe care dorim sa-l infiintam in regiunea
rurala Musetesti, urmarim facilitarea accesului tinerilor la informatie, oferirea
posibilitatii de a invata o limba straina ,de a utiliza calculatorul si a-si dezvolta
o cultura organizatorica si abilitati profesionale. Centrul odata format , va
functiona ca loc de intalnire informal pentru tinerii din zona.
Centrul va servii de asemenea ca loc de practica pentru voluntarii veniti din
strainatate prin intermediul programului EVS, cat si centru de consiliere pentru
toti cei interesati.
Acest CENTRU DE TINERET va cuprinde o sala de consiliu mobilata
multifunctional pentru coferinte, seminarii, centru de informare pentru tineret,
internet cafe cu acces nelimitat la internet si o biblioteca virtuala dar si clasica,
un loc unde tinerii isi pot petrece timpul liber vizionand casete si programe
culturale educationale.
Tinerii trebuie sa se preocupe personal de educatia si natura cunostiintelor
care le vor fi necesare pe viitor, trebuie sa constientizeze faptul ca educatia
formala oferita in scoli nu este suficienta pentru a razbate in viata.
Acest proiect va urmarii sa ofere tinerilor, preocupati de dezvoltarea lor
personala, alte modalitati de invatare, o educatie informala care sa vina ca o
completare la cunostiintele pe care le acumuleaza in scoli-accesul la
informatie, loc de intalnire informal, rol activ in dezvoltarea de actiuni proprii
In ciuda faptului ca exista o diversitate a zonelor rurale calitatea vietii in cadrul
acestor comunitati lasa de dorit. O solutie pentru schimbare ar fi stimularea si
crearea dorintei tinerilor de a trai si munci in cadrul comunitatilor rurale.
Barierele cu care se confrunta tinerii ce traiesc in spatiul rural sunt mult mai
acute in comparatie cu provacarile pe care le intampina tinerii din spatiul
urban. Printre aceste obstacole care impiedica dezvoltarea zonelor rurale se
numara : accesul limitat la informatie, petrecerea ineficienta a timpului liber,
lipsa resurselor, servicii sociale inexistente, lipsa spiritului antreprenorial, o
piata a muncii nedezvoltata, mobilitatea sociala la un nivel foarte scazut si mai
nou pierderea valorilor culturale.
Este foarte cunoscut faptul ca Sudul Romaniei este una dintre cele mai
sarace regiuni. Guvernul Romaniei a declarat Judetul Gorj ca fiind zona
defavorizata din cauza sectorului minier si a ratei somajului foarte ridicata. In
acest caz un management adecvat a resurselor umane va conduce inevitabil
la o dezvoltare graduala care ar fi strict legata de nevoile specifice fiecarui
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grup – trebuie sa-i ajutam sa-si identifice propriile nevoi si sa gaseasca
solutile adecvate.
Necesitatea de la care pleaca infiintarea Centrului de Tineret porneste din
faptul ca educatia poate fi optimizata plecand de la masuri precum inlesnirea
accesului la informatie, construirea unei noi dimensiuni culturale si
morale.
De asemenea Centrul de Tineret se vrea a fi un punct pilot de informare si
conectare la realitatiile vietii europene a tinerilor din regiune, pentru
imbunatatirea accesului acestora la informatii si servicii de calitate, cu dorinta
de a schimba perceptiile celorlalti si de a le oferii noi oportunitati in viitor.
Grup Tinta
Proiectul implica tineri aflati in situatii de risc.
Ca rezultata direct al lipsei unui model de rol pedagogic(familii
dezorganizate), a unei experiente educationale negative si au unui mediu
social destul de precar, adesea ei au serioase probleme in a dezvolta relatii
interpersonale, care atrag dupa sine probleme in atitudine.
Absenta factorului pedagogic din procesul de crestere al tinerilor respective a
condus la lacune in ceea ce priveste socializarea lor propriu-zisa. Ei au avut o
experienta negativa la scoala pentru ca ei nu fusesera pregatiti pentru o
evolutie pedagogica intr-o institutie de invatamant ce se adreseasza tuturor
tinerilor, sau pentru ca nu au fost indrumati cum trebuie in timpul scolarizarii.
Multi dintre ei au lipsit de la scoala datorita problemelor financiare pe care le
intampina familiile lor. Deoarece parintii nu-si permit sa-i tina la scoala, raman
acasa pentru a muncii pamantul. Unii dintre ei au fost exmatriculati de la
scoala datorita comportamentului lor deviat. Din cauza nivelului lor de
pregatire este foarte putin probabil ca ei sa-si gaseasca un loc de munca. Mai
mult, le lipseste acea atitudine pozitiva fata de munca ceea ce le reduce
sansele de a avea un loc de munca stabil. De obicei, sunt implicati in munci
sezoniere, necalificate.
Asadar, prioritatea proiectului sunt tinerii care intampina greutati financiare
foarte mari deoarece parintii lor sunt someri- situatia de risc in care se afla,
pune in pericol comportamentul lor social, deja deviat.
Trebuie acordata o atentie deosebita pregatirii acestora. Nu este chiar atat de
usor sa anunti infiinatrea acestui centru si sa chemi tinerii alaturi. In acest
sens, ne-am gandit sa provocam o campanie de informare- dezbatere care sa
stimuleze interesul tinerilor pentru centru. Vor fi impartite fluturase care sa sa
curpinda informatii despre Centru- posibilitati, avantaje, etc- si in acelasi timp
vom purta discutii din casa in casa, explicandu-le ideea acestui Centru. La
sfarsitul campaniei de informare vom anunta o intalnire la Caminul cultural cu
toti tinerii din comuna, pentru a dezbate public aceasta idee noua.
[sus]
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CONTACT FORUM
Perioda/locatie: 13-18 Mai 2003 - MACEDONIA
In perioada 13-18 Mai , preşedintele asociaţiei, Dl Florin PASATOIU, a
participat ca reprezentant al Asociatiei Animatorilor si Monitorilor pentru Copii
si Tineret TINERI FARA FRONTIERE la coneferinta CONTACT FORUM
organizata de European Youth Forum si CARE Intrenational, in localitatea
Ohrid, Macedonia.
La intalnire au participat 60 de organizatii de tineret din Europa de Vest si Est.
Scopul intalnirii a fost acela de a dezvolta relatii de cooperare la nivelul
politicii de tineret din regiune.
Obiectivele proiectului au constat in stabilirea de partenriate orientate catre
proiecte concrete, parte din ele urmand a fi finantate in cadrul Balkan Youth
Project precum si analiza tuturor posibilitatilor de a dezvolat retele ale
organizatiilor de tineret.
Cat priveste rezultatele obtinute de Asociatia TFF:
1. s-au stabilit contacte si modalitati de cooperare cu 14 organizatii de tineret
functionand la nivel European.
2. la nivel de politica organizationala: relatia cu European Youth Forum a fost
intarita TFF beneficiand de sustinerea necesara pentru activitati de lobby si
advocacy la nivel regional, national si international.
3. proiecte concrete:
- Conferinta regionala organizatilor de tineret-perioada posibila de realizare:
toamna 2003 sau primavara 2004. Proiectul se bucura de colaborarea cu
National Youth Council from Norway.
- Environmental Awareness through Intercultural Learning- perioada posibila
de realizare: toamna 2003 sau primavera 2004. Locul de desfasurare Tirana,
Albania cu sprijinul Asociatiei intrenationale de mediu si tineret MIJARC, sub
coordonarea reprezentantei din Spania. La proiect vor mai participa tari
precum Albania, Serbia, Germania, Franta si Romania.
- Infiinatrea unei filiale a YMCA International la Gorj.
- Roma Programme- primavera 2004. La proiect se va colabora cu National
Youth Council from Norway. Se duc negocieri de implicare a Asociatie
Nationael a Roma Communities si a Agentiei de Monitorizare a Presei
CATAVENCU.
- Regional High School Conference: in colaborare cu Internationala Liceelor
din Europa-OBESSU. Perioada posibila: toamna 2003 sau primavara 2004.
Concluzii:
- obiectivele propuse au fost indeplinite
- organizatia TFF se bucura de o mai mare perceptie in randul ONG-urilor de
tineret Europene
- largirea parteneriatelor in zona East European Countries.
[sus]
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Caravana Tineretului
Perioda/locatie: 1 iulie 2003 – 1 octombrie 2003 – Musetesti
Intregul spatiu rural din Romania se confrunta cu cele mai multe si mai dificile
probleme sociale si economice care au ca rezultate directe: disfunctiuni in
dezvoltarea unui trai decent si in lipsa accesului la informatie si educatie
eficienta a populatiei din aceste zone. Acest lucru este reflectat in primul rand
de diferenta nivelului de trai dintre zonele rurale si zonele urbane din Romania
si mai ales dintre zonele urbane romanesti si cele din Europa. Aceste regiuni
duc lipsa de institutii sau manifestari culturale care sa trezeasca in tineri
dorinta de a se implica activ in societate si de a folosi modalitati de acces la
informatie si educatie de calitate. De asemenea in zonele rurale in afara de
scolile generale si, in unele regiuni un camin cultural, nu exista institutii care
sa faciliteze accesul tinerilor si celorlalti membrii ai comunitatii la informatie.
Proiectul consta in realizarea unei campanii de informare “caravana
tineretului” si redactarea unui ziar local care va aparea lunar, vine in
intampinarea acestei nevoi, avand drept scop informarea tinerilor si facilitarea
accesului la informatie precum si posibilitatea de a implica cat mai multi tineri
in viata comunitatii. Cravana tineretului urmareste informarea tinerilor despre
proiectele derulate de asociatie si posibilitatile lor de participare la acesta cat
si a programelor derulate de Primaria Comunei si de Scoala generala cu care
avem parteneriat.
Programul de informare in masa-Caravana tineretului- ce va fi dezvoltat de
echipa de monitorizare a acestui proiect, va implica si alti tineri care vor ajuta
la scrierea ziarului, diseminarea informatiei-distrubuirea de pliante, reviste,
precum si in campaniile din comunele invecinate,avand astfel posibilitatea de
a impartasi propria lor experienta celorlalti tineri.
Caravana tineretului va beneficia la inceput de o campanie de promovare in
mass media locala precum si intalniri ale echipei de organizare cu autoritatiile
si grupurile tinta din fiecare comuna vizata. In aceasta prima etapa a
proiectului va avea loc o informare preliminara a activitatii ce va urma a fi
desfasurata.
Caravana tineretului reprezinta un program pe care dorim sa-l dezvoltam
astfel incat toti tinerii sa fie implicati in derularea acestui program(vizite in
satele invecinate, distribuire de reviste, discutii, etc.).
Continuarea acestui proiect va fi asigurat de tinerii implicati prin diversificarea
ofertei de programme educative dezvoltate in cooperare.
Echipa este formata din 5 membrii din organizatie si 5 voluntari di comuna
Musetesti.
Beneficiarii directi ai acestui proiect vor fi tinerii din comuna Musetesti si
zonele invecinate care vor fi mai bine informati cu privire la oportunitatiile de
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care pot beneficia in urma programelor dezvoltate de asociatia tineri fara
Frontiere precum si de programele autoritatilor locale.
Cunoasterea unor astfel de programe derulate la nivelul comunitatii locale va
avea drept rezultat cresterea gradului de participare si implicare a tinerilor in
viata sociala a comunitatii, sensibilizarea autoritatilor locale si initierea si
implementarea impreuna cu acestea a unor noi programe care sa vina in
intampinarea nevoilor cu care se confrunta comunitatea locala.
Tinerii vor avea posibilitatea sa-si faca auzita vocea prin intermediul articolelor
din ziar care va avea aparitie lunara si va fi distribuit gratuit in comuna
Musetesti si in cele invecinate.
In acelasi timp cu derularea proiectului va fi prezent in organizata noastra un
tanar voluntar din Franta. Acesta va participa la discutiile cu tinerii, va
impartasii cu acestia experiente legate de munca intr-o organizatie de tineret,
avantajele obtinute in urma implicarii in viata civica cat si posibilitatea de a
cunoaste cateva lucruri despre o alta cultura.
Beneficiarii indirecti vor fi pe de o parte insasi tinerii din grupul de voluntari
care vor castiga experienta in acest domeniu, fiind ajutati de membrii
asociatiei Tineri fara Frontiere, vor capata noi cunostiinte si se vor dezvolta pe
plan profesional.
Pe da alta parte un alt beneficiar indirect al acestui proiect va fi administratia
publica locala si oprganizatiile de tineret din zona, aceasta actiune constituind
pentru ei un exemplu si un imbold in implementarea pe viitor a unor astfel de
programme si in alte regiuni.
[sus]
Invent, accomplish... change
Perioda/locatie: 20.07-31.07. 2003 - Druskininkai, Lituania
In perioada 20.07-31.07. 2003 un grup de sase tineri ai organizatiei ``TINERI
FARA FRONTIERE`` din Tg Jiu si Musetesti au participat in Lituania la
proiectul multilateral``Invent, accomplish... change``, alaturi de alti tineri din
Lituania, Polonia ,Spania si Ungaria.
Proiectul s-a desfasurat in localitatea Druskininkai, oras superb situat la 132
km de Vilnius, capitala Lituaniei.
Programul proiectului a fost foarte variat si dens. Le-a oferit posibilitatea
tinerilor de schimba idei, pareri despre toleranta, agresiune si despre timpul
liber al tinerilor si de a experimenta diverse jocuri , de a vizita diverse
obiective turistice.
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Alte activitati s-au mai desfasurat in atelierele de lucru( teatru, foto. oglinda,
spatiu informal) si le-a dat oportunitatea de a descoperi noi pasiuni si de a
munci in echipa.
Participarea la acest proiect a fost un pas important in stabilirea relatiilor de
colaborare intre tarile participante pe viitor.
Similarities and differences
Perioda/locatie: Gotheburg , Suedia, 08.08.- 17.08.2003
Acest proiect este o continuare a unui proces inceput in vara anului 2002 in
Lainici Romania. Proiectul a fost unul bilateral, intre Romania si Suedia. Cu
toate acestea ideea de la care s-æa plecat a fost aceea de a realiza un
schimb trilateral intre portugalia, Romania si Suedia. Datorita unor probleme
de ordin financiar Portugala nu s-a mai putut alatura acestui proiect. Cu toate
acestea, acum, in cea de-a doua faza a proiectului, Portugalia este din nou
alaturi de noi si va participa la continuarea proiectului in Suedia.
Scopul proiectului este acela de a aduce la un loc tinerii din trei tari diferite
pentru a discuta principalele probleme cu care se confrunta tineretul si
societatea in prezent: cresterea consumului de droguri, a violentei si a
sentimentelor indreptate impotriva altor culturi.
Aceste subiecte au stat la baza discutiilor si in prima parte a proiefctului –
derulata in Romania – insa ca urmare a evaluarii facute la sfarsitul proiectului
s-a ajuns la concluzia unanima ca aceste discutii abia au inceput si ca
procesul va trebui continuat.
Astfel am hotarat derularea pe aceeasi directie a celei de-a doua faze a
proiectului.
Grupul tinta la care se adreseaza acest proiect este alcatuit din doua categorii
de tineri. Un grup de 5 tineri care au fost prezenti in prima parte a programului
si unalt grup de 5 tineri care provin dintr-o zona rurala defavorizata, care
dispun de o situatie materiala precara si au putine opportunitati de a cunoaste
alte perspective oferite de viata.
[sus]
Encourage Youth Initiatives
Perioda/locatie: Olstzinek, Poland- 17-28 septembrie 2003
Acest proiect s-a desfasurat in localitatea Olstzinek din Polonia intre 17 si 28
septembrie 2003 si a fost pregatit de catre EYC(European Youth Club in
Olstzinek) in colaborare cu ENOA(European Network of Animation).
Scopul acestui proiect a fost incurajarea initiativelor tinerilor din aceasta
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localitate (apr. 7000 locuitori) avand ca folow-up implicarea lor in viata activa
a societatii.
La acest proiect au participat tineri din 12 tari ale Europei (Romania, Rusia,
Germania, Polonia, Portugalia, Franta, Estonia, Latvia, Lituania, Malta, Italia,
Belgia).
In primele trei zile au avut loc discutii despre: animatie, EYC, ENOA,
realitatea sociala din Olstzinek, strategii de activare a tinerilor.
Deasemenea au avut loc intalniri cu primarul, vice-primarul, directori de scoli,
profesorii si cu directorul centrului cultural. In cea de-a patra zi a avut loc o
excursie la portul Gdansk.
In urmatoarele cinci zile a avut loc actiunea in Olstzinek.
Am alcatuit patru echipe care au lucrat cu diferite grupe de tineri in scopul de
a descoperii proiectele pe care acestia ar dori sa le desfasoare si am inceput
sa lucram la acestea. In fiecare zi au avut loc discutii KAWA/PIWO in care se
facea evaluarea zilei. Pe parcursul saptamanii au avut loc patru seri
interculturale in care fiecare tara a avut ocazia sa prezinte specificul tarii sale.
Din grupurile de adolescenti care s-au format s-au diferentiat cateva cu niste
proiecte realizabile: un grup care dorea sa faca work-shop-uri de engleza, un
grup care dorea sa construiasca o rampa de skateboard, un grup care dorea
sa lanseze un ziar de tineret si un grup care dorea sa construiasca un club de
jocuri.
La sfarsitul saptamanii a avut loc o intalnire cu primarul in care tinerii si-au
prezentat proiectele, iar acesta a fost de acord cu acestea si a promis sprijinul
Primariei.
In ultima zi a avut loc evaloarea colectiva si o sesiune de proiecte pentru
viitor.
Trei participanti din Polonia, Franta si Portugalia au propus un exchange la
care sa participe si Romania(la care urmeaza sa lucram) si doi reprezentanti
ENOA ne-au propus sa organizam acelasi proiect in Romania in vara 2005.
[sus]
Vinoropa International Youth Seminar
Perioda/locatie: 21-26 septembrie 2003 - Ribadavia, Spania
La invitatia Centrului de informare pentru tineret din cadrul Primariei orasului
Ribadavia, Dl Florin PASATOIU, a participat ca reprezentat al Asociatiei Tineri
fara Frontiere.
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Proiectul a fost finantat de catre Comisia Europeana.
Inainte de deplasarea la acest proiect am intreprins o vizita de lucru la Ferma
viticola a judetului Gorj pentru o intrevedre cu directorul general, d-nul
Calinoiu- am primit materiale promotionale si mostre de vin pentru a le
prezenta in cadrul expozitiei din Spania.
Obiectivul principal a fost promovarea programului TINERET ca mijloc de
lupta impotriva exculderii sociale a tinerilor din zonele viticole.
Programul seminarului s-a desfasurat astfel:
- dimineata discutii si prezentari ale unor specialisti incultura viticola, dezbateri
pe teme ca – cum sa folosim programul Tineret ca mijloc de finantare a
proiectelro ce se adreseaza tinerilor din spatiul rural, stabilire unor retele a
ONG urilor de tineret din zonele viticole, cultura viilor si tinerii, identitate
tinerilor in zonele viticole, diferenet si asemanari intre regiunile viticole,
etc.(vezi program detaliat)
- dupa-amiaza era axata pe vizite la diverse obiective de interes turistic
imbinat cu metode inovative de implicare a tinerilor in activitatile viticole;
prezentari in teren din partea specialistilor inculturile viticole, reprezentanti ai
Agentiei nationael a tineretului din Spania, etc.
Participantii: au fost reprezentanti(30 detineri) ai tinerilor din zonele vitivole din
peste 15 tari.
Metodele de lucru: s-a pus accentul pe invatarea interculturala, cooperare si
interese comune. S-a pus accentul pe formarea unor grupuri de discutii
multiculturale
Excursile au contribuit la on intelegre exacta a realitatile in care traiesc tinerii
din zonele viticole,nordul Spaniei.
Continuarea proiectului: va fi infiintata o retea de organizatii de tineret care isi
desfasoara activitatea in zonele viticole.
[sus]
Info Days
Perioda: 22- 28 septembrie 2003
‘Pe noi nu ne intereseaza cat de mult stiti, ci cat de mult va pasa!’
Proiectul vizeaza informarea tinerilor cu privire la sectorul ONG de tineret si
oportunitatiile oferite de diverse programe europene care pun accent pe
implicarea tinerilor in actiuni civice si antreprenoriale.
Aflata la a III- a editie, Asociatia Tineri fara Frontiere isi propune o abordare
ampla cuprinzand in cadrul de desfasurare al proiectului 4 noi comune de la
poalele muntilor Parang .
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Participarea la acest proeict le va da posibilitatea tinerilor prezenti sa- si
demonstreze dorinta de a face ceva pentru comunitatea din care fac parte,
moment in care se va realiza si selectai noilor mebrii TFF.
Programul se va desfasura dupa urmatoarele coordonate:
1. Distribuirea de pliante si afise in comunitatile tinta: 17-18 Septembrie 2003
2. Vizite in teren :
22 septembrie 2003 : Musetesti
23 septembrie 2003 : Comuna Sacelu
24 septembrie 2003 : Comuna Balanesti
25 septembrie 2003 : Bumbesti Jiu
26 septembrie 2003 : Tg. Jiu(in toate liceele)
27 septembrie 2003: Comuna Crasna
Intalnirile cu tinerii vor avea ca puncte de discutie urmatoarele subiecte:
1. Documentar TFF- ‘Totdeauna exista un inceput !’- proiectie video
2. Ce este un ONG de tineret ?- prezentare interactiva
3. De ce sa devin membru intr-un ONG de tineret ?
4. Programul TINERET- Actiunea 1- Schimburi de tineret
5. Impresii- prezentari ale tinerilor participanti in proiectele din 2003
6. Proiectul EURO- HOUSE
7. Cum devin membru TFF ?
Buna dispozitie va fi asigurata de grupul de animatori profesionisti intorsi de
curand din Franta.
Intalnirea de la Crasna va avea ca puncte centrale anuntarea noilor membrii
TFF si concursuri surpriza cu un final DISCO pe masura asteptarilor !
[sus]
SERVICIU EUROPEAN DE VOLUNTARIAT
Perioda/locatie: SUEDIA ,1.10.2003-30.09.2004
In perioada 1.10.2003-30.09.2004 se va desfasura Serviciul European de
Voluntariat in localitatea Anaset situata in nord-estul Suediei, unde va lua
parte ca voluntar Beatrice Aradi. Este o comunitate rurala cu 8.000 de
locuitori.
Ca voluntar va lucra intr-un centru de tineret si la scoala din localitate
impreuna cu liderii de tineret si cu ceilalti 3 voluntari din Polonia, Germania si
Grecia care vor lua parte la acest proiect. Grupul tinata al centrului sunt tinerii
cu varste cuprinse intre 13 si 18 ani, iar activitatile din cadrul proiectului au ca
tema prevenirea discriminarii si a abuzului de droguri, dezvoltarea comunitatii
rurale, promovarea programului “Youth”.
Scopul
Proiectului este de a oferi posibilitatatea voluntarului de a acumula cunostinte
in vederea planificarii, dezvoltarii, coordonarii si evaluarii proiectelor pe plan
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local, national si international, sa-si imbunatateasca abilitatile personale si
profesionale, sa-si dezvolte abilitatile sociale si capacitatea de a deveni leader
de tineret ,de a participa la dezvoltarea comunitatii locale, schimbul de idei si
cunoasterea unei alte culturi si mod de viata.
Obiective
- Crearea unui cadru propice dezvoltarii activitatilor non-formale
- Oferirea de informatii legate de munca intr-o organizatie de tineret
- Dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor necesare pentru planificarea, derularea
si implementarea unor proiecte
- Cresterea dorintei de a se implica in societate
- Imbunatatirea abilitatilor de training
- Eliminarea tuturor formelor de discriminare si a problemelor legate de abuzul
de droguri
- Promovarea egalitatii la toate nivele societatii
- nstruirea in vederea luarii unor decizii individuale si a asumarii
responsabilitatilor
- Oferirea oportunitatii voluntarului de a deveni un adevarat lider de tineret
- Incurajarea spiritului de initiativa
- Constientizarea aspectelor de identitate personala,socio-culturala si
nationala
- Cunoasterea si aprecierea altor culturi si a altor moduri de viata
- Crearea unei identitati europene.
Programul mai prevede oferirea de cursuri in limba suedeza si intalniri
saptamanale cu un mentor pentru discutarea nevoilor, a ideilor si a
eventualelor probleme ivite pe parcursul voluntariatului.
Se va mentine o legatura permanenta intre cele trei parti implicate in proiectvoluntar, organizatia gazda si organizatia care trimite- prin intermediul
internetului, a rapoartelor trimise de voluntar, a telefonului.
La intoarcerea in tara, voluntarul va actiona ca si multiplicator, impartasind
experienta si altor tineri dornici de a se implica in munca de voluntar si de a
ajuta la dezvoltarea comunitatilor din care fac parte.
[sus]
Living together in diversity
Perioda/locatie: 3.10.2003.- 12.10.2003. Tismana
Acest proiect este o continuare a unui alt exchange care a avut loc in Franta
in 2001 intre Romania , Franta si Estonia. Proictul a avut ca pricipal scop
aducerea impreuna a unor grupuri de tineri provenind din medii diferite, cu
culturi si experiente diferite, cu scopul de a interactiona si de a impartasi
culturile si traditiile lor. Acasta a doua faza isi propune continuarea procesului
inceput in Franta insa are un nou partener in locul estoniei, care din motive
financiare a fost nevoita sa se retraga.
Scopul acestui proiect este de a aduce la un loc tineri din trei culturi diferite
pentru a constientiza problemele cu care se confrunta societatea de astazi si
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a discuta pe baza lor: cresterea consumului de droguri, a diferentei sociale
dintre oameni, a xenofobiei si prejudiciilor.
Tinerii implicati in proiect vor incerca gasirea unor solutii care sa vina in
intampinarea acestor probleme prin intermediul discutiilor, a jocurilor
interculturale, a prelegerilor sustinute de invitatii si profesionisti in aceste
probleme.
Activitatile derulate in cursul proiectului ii va face pe participanti mai constienti
de dimensiunea europeana a identitatii lor, a culturii si mostenirii culturale,
precum si relevanta actiunii lor in cadrul societatii.
Prima parte a proiectului va fi axata pe activitati si jocuri de cunoastere a
participantilor, prezentarea mediilor si culturilor din care provin, a parerilor
personale legate de principalele subiecte de discutie.
Ce-a de a doua parte a programului va aborda mai in detaliu tema principala
a exchangului si-I va pune pe participanti in situatia experimentarii unor situatii
din viata reala – prin intermediul jocurilor culturale si de rol.
Obiectivele
• Evidentierea diferentelor culturale dintre cele trei tari
• Determinarea participantilor sa reflecte asupra propriei identitati
• Iinvatarea participantilor sa accepte valorile diferite, credintele religioase,
orientarile sexuale si alte forme de comportament specifice altor culturi
• Gasirea unor solutii pentru limitarea consumului de droguri si pentru
discriminarea sociala si rasism.
[sus]
Sumitul European legat de problemele internationale – globalizarea,
schimburile internationale si comertul just
Perioda/locatie: Strasbourg, Franta - 05-12.10.2003
In perioada 5 – 12 octombrie 2003, D-ra Smarandache Cristina, director al
Departamentului Relaţii Internaţionale, a participat, ca reprezentant al
Asociaţiei Tineri Fără Frontiere, la sesiunea de pregatire intitulata “European
Summit on work related to international issues – globalisation, international
exchanges and fair trade”.
Sesiunea a fost organizata de catre MIJARC si a avut loc la Centrul European
de Tineret din Strasbourg , Franta.
Proiectul a adus impreuna 25 de participanti din 12 tari (Spania, Germania,
Romania, Franta, Albania, Macedonia, Kosovo, Ucraina, India, Austria,
Elvetia, Bolivia ) si a avut drept obiective principale:
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- abordarea pe larg a fenomenului de Globalizare, factorii care il determina,
efectele care le produce asupra tarilor cat si solutii de atenuare a efectelor
negative
- rolul institutiilor Europene in medierea dialogului Nord –Sud/ Est – vest in
special in zonele rurale
- prezentarea unor proiecte de success dezvoltate de organizatia MIJARC si
miscarile din diferite tari in domeniul promovarii comertului just
- dezvoltarea unor noi parteneriate intre organizatiile prezente
Sesiunile de discutii au fost tinute de catre experti in domeniu. Principalele
subiecte abordate de catre experti au fost: globalizarea si comertul just.
Metodologia folosita in cadrul sesiunii a constat atat in round table discussion
cat si in numeroase momente de lucru in echipa, atunci cand participantilor li
se cerea sa discute in grupuri mici diverse subiecte pe care urmau sa le
prezinte in plenara. Aceste prezentari erau urmate de intrebari puse de catre
ceilalti participanti si clarificari oferite de catre echipa.
In urma discutiilor purtate s-a ajuns la o concluzie comuna si anume aceea ca
este nevoie de o cooperare sud-nord cat si o cooperare sud-sud care sa ajute
dezvoltarea regiunilor rurale din sud si motivarea tinerilor de a se implica in
societatea civica.
Rezulate
In urma participarii la acest proiect am stabilit numeroase contatcte cu
organizatiile prezente
Am promovat proiectele derulate de catre Asociatia Tineri fara Frontiere
Incepand cu anul 2004 vom realiza un proiect multilateral pe tema: Migration
– a issue in the rural areas, impreuna cu Spania, Macedonia, Kosovo si
Bolivia
Stabilirea unei relatii de co-operare cu organizatia MIJARC europe.
[sus]
Global Progressive FORUM
Perioda/locatie: 27-29 Noiembrie 2003 - Parlamentul European, Brussels,
Belgia
Proiectul a fost dezvoltat de catre Partidul Socialistilor Europeni, Grupul
Parlamentar al Partidului Socialistilor Europeni si Internationala Socialista.
Obiectivul principal a fost dezabatrea si desemnara unei noi scheme de
politici care sa adreseze problemele si provocarile GLOBALIZARII.
La acest Forum au participat 1.500 de reprezentanti ai partidlor politice din
Europa, Asia, Africa, S.U.A, presedinti ai organizatilor de tineret, reprezentani
ai societatii civile, Comisia Europeana, reprezentati ai Consiliului de ministri,
parlamentari europeni, ambasadori.
Programul Forumului s-a desfasurat astfel:
- dimineata – PLENARA: expuneri ale unor personalitati de marca(fostul prim
ministru al Danemarcei, Protugaliei, Secretarul(advisor) al Secretarului
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General Kofi Annan U.N, Robin Cook, fostul ministru de externe al UK, etc0)
- dupa-amiaza: mese rotunde pe teme ca: resposabilitatea sociala
corporativa, Europa si Lumea, nevoile financiare globale, reforma U.N, tinerii
si progresul global, integrarea regionala,drepturile omului si democratia,
securitatea globala, educatai si tehnologia, etc.
- Ultima zi a fost axata pe dezbateri in plenara.
Contacte:
- intalnire cu domnul Victor Ponta, vicepresedinte PSD, domnisoara Daciana
Sarbu, secretar de stat in Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului: am
stabilit puntce comune si posibilitatea sustinerii unor programe clare
promovate de TFF
- presedintele European Youth Forum: posibilitatea ca EYF sa delege
reprezentant la Conferinta Regionala a Tineretului.
[sus]
Ziua Voluntarului
Perioda: 4-5 decembrie 2003
Organizator: ASOCIATIA ANIMATORILOR si MONITORILOR pentru COPII
si TINERET „TINERI fara FRONTIERE”
Colaborator: Centrul PROVOBIS, Cluj
In data de 4 si 5 decembrie 2003, Asociatia „TINERI FARA FRONTIERE” in
colaborare cu Provobis a organizat o campanie de informare in liceele din
Targu Jiu.
Campania a avut drept scop prezentarea proiectului European de Voluntariat
din cadrul programului Youth cat si a conceptului de voluntar, avantajele si
dezavantajele unui voluntar etc.
Centru Provobis a sustinut aceasta campanie prin trimiterea unor fluturase si
a unor afise avand ca tema principala 5 DECEMBRIE – ZIUA
VOLUNTARULUI.
INSTITUTII DE INVATAMANT PARTICIPANTE:
COLEGIUL NATIONAL „ECATERINA TEODOROIU”
COLEGIUL NATIONAL „SPIRU-HARET”
COLEGIUL NATIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU”
COLEGIUL COMERCIAL „VIRGIL MADGEARU”
Cu ocazia desfasurarii acestui proiect s-a dorit o implicare activa si a noilor
membri ce au fost selectati in campania INFODAYS 2003.S-a reusit formarea
unei echipe care in data de 4 decembrie (Colegiul „Ecaterina Teodoroiu”) si 5
decembrie (celelalte 3 colegii), a fost prezenta fie la orele de dirigentie, fie in
amfiteatre pentru a informa elevii asupra unor aspecte legate de Serviciul
European de Voluntariat.
Program:
1. Prezentarea Asociatiei „TINERI FARA FRONTIERE”

19

2. Ce este un VOLUNTAR?(definirea conceptului)
3. 5 DECEMBRIE – ZIUA VOLUNTARULUI(sarbatorita in toata Europa)
4. EVS – Serviciul European de Voluntariat – parte a YOUTH PROGRAMME
5. Discutii interactive ( intrebari, nelamuriri, pareri)
Actiunea s-a bucurat de un real succes atat in randul elevilor cat si al domnilor
profesori, astfel ca orice viitoare colaborare a Asociatiei „Tineri fara Frontiere”
cu liceele din Tg-Jiu va fi intotdeauna bine primita.
[sus]
4 C’s on Connecting citizens to the EU, beyond just rhetoric
Perioda/locatie: 4-5 Decembrie 2003 Casa Scotiei, Brussels, Belgia
Proiectul a fost dezvoltat de catre EurActiv.com in colaborare cu ECAS avand
sprijinul Comisiei Europene.
La acest proiect a fost prezent, Dl Florin PASATOIU; preşedintele Asociaţiei
Tineri Fără Frontiere.
Obiectivul principal a fost dezabatrea politicilor Uniunii Europene si servicile
pe care ONG-urile ar trbui sa le ofere.
Accentul a fost pus pe rolul Birourilor de consiliere cetateneasca ca fiind
structurile administrative cel mai apropiate de un parteneriat direct cu
Administratia Uniunii Europene.
La acest Forum au participat 150 de reprezentanti ai celor mai importante
ONG-uri din Europa, presedinti ai organizatilor de tineret, reprezentani ai
societatii civile, Comisia Europeana, reprezentati ai Consiliului de ministri,
parlamentari europeni si Ombudsman.
Scopul
fondarea unei organizatii internationale umbrela care sa ofere spijin retelelor
nationale si locale implicate inconsultanta pentru cetateni, lobbz pe lana
institutile europene si spinjin financiar.
Programul Forumului s-a desfasurat astfel:
- dimineata – PLENARA: expuneri ale unor personalitati de marca- din partea
Comisiei Europene, a Directoratului pentru presa, Ombudsman,etc.
- dupa-amiaza: mese rotunde pe teme ca: birourile de consiliere cetateneasca
si Europa largita, rolul IT in dezvoltarea parteneriatelor sustenabile,
consilierea grupurilor minoritare,crearea parteneriatelor Europene, metode de
influentare a agendei politice EU
- Ultima zi a fost axata pe dezbateri in plenara.
Contacte
- intalnire cu domnul: Dorian Filote, director executiv al Asociatiei Nationale a
Birourilor de Consiliere Cetateneasca- am stabilit puntce comune si
posibilitatea sustinerii unui program care sa vizeze infiinatrea unui asemnea
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centru in Tg Jiu, promovat de TFF
- Dr Michel van Hulten, consultant in proiecte internationale, Olanda
- Cvjetana Plavsa-Matic, Directorul Biroului Guvernului Croatiei pentru ONGuri.
[sus]
Christmas Holidays in Europe
Perioda/locatie: Bulgaria - 29-7 decembrie 2003
In perioada 29 noiembrie – 7 decembrie 2003, o echipa formata din Caralicea
Romulus, Borhina Luisa, Danaricu Liliana, Purece Vali si Cilibiu Grigore a
participat la proiectul “Christmas Holidays in Europe”, ce a avut loc in
Bulgaria.
Tarile participante la acest proiect au fost: Italia, Spania, Bulgaria, Romania.
In primele zile am vizitat vechea capitala a regatului bulgar, Veliko Tarnovo,
precum si cetatea Tzaravetz.
La seara internationala, Romania a prezentat obiceiuri si traditii romanesti: sau cantat colinde, s-a dansat, s-a gatit mancare specific romaneasca; s-a
facut deasemenea si o prezentare a organizatiei noastre si a activitatii
acesteia, impartindu-se pliante si ziare.
In celelalte seri internationale, Italia, Sapnia, respectiv Bulgaria si-au
prezentat obiceiurile si traditiile de Craciun.
S-au organizat si workshop-uri, cel mai interesant fiind construirea unei
sorcove in stil bulgar, “Survaknitza”, pentru care echipa noastra a fost
premiata de catre organizatori pentru cea mai reusita sorcova.
Am vizitat foarte multe obiective turistice, printre care: casa lui Dascalov (o
casa muzeu a sculpturilor din lemn), biserica Sf.Mihail si Gavril (cea mai
veche din Bulgaria), muzeul satului ETAR (un muzeu in aer liber) si Muzeul
Icoanelor (un muzeu ce dateaza din secolul al XVIII-lea).
In ultimele doua zile am vizitat capitala Bulgariei, Sofia, programul fiind liber.
EVALUAREA PARTICIPANTILOR:
Printre sesizarile semnalate de participanti, enumeram:
-Ca puncte tari ale proiectului: serile interculturale, excursiile, cazarea si
impodobirea sorcovei;
-Ca puncte slabe: organizare proasta a programului, scopul proiectului partial
atins, lipsa de interes si cooperare a participantilor la majoritatea activitatilor,
prea putine activitati care sa implice lucrul in echipa intre tari si nu in interiorul
acestora, program sarac al activitatilor.
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In ciuda acestor impedimente, s-a discutat problema unui follow-up.
[sus]
SPECTACOL DE CRACIUN
Perioda: 18 DECEMBRIE 2003
Organizatori: Asociatia Animatorilor si Monitorilor pentru Copii si Tineret
“Tineri fara Frontiere; Liga Studentilor din Univ.”C-tin Brancusi”(LSUCB);
Asociatia Studentilor din Univ. „C-tin Brancusi”(ASUCB); In colaborare cu
PRIMARIA MUNICIPIULUI TG-JIU.
Denumire proiect: Spectacol Itinerant!
Scurta descriere
Asociatia Animatorilor si Monitorilor pentru Copii si Tineret “Tineri fara
Frontiere” doreste sa-si formeze o traditie din organizarea periodica a unor
proiecte la nivel local sau teritorial(9 Mai – Ziua Europei, InfoDays,Spectacol
de Craciun).
Asa se face ca incapand cu anul 2002, Tff-ul doreste ca in fiecare an, odata
cu apropierea sarbatorilor de Craciun sa organizeze un spectacol.
Proiectul din acest an a avut ca puncte de plecare 3 locatii posibile:Casa de
Cultura a Sindicatelor Tg-Jiu , Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” si Strada
Victoria centru.
Tocmai pentru a veni cu o idee diferita de cea a anului anterior, am ales ca
locatie Strada Victoriei centru.
Mod de desfasurare:
Incepand cu orele 18.00,in data de 18 decembrie,pe Strada Victoriei centru
au fost „amplasate” „standuri” de colindatori (standul LSUCB, standul
ASUCB,standul TFF impreuna cu un grup de colindatori ai Colegiului
„Ecaterina Teodoroiu” si un grup al Clubului elevilor).
Timp de o ora si jumatate aceste grupuri au animat populatia ce se afla in
acel moment pe strada.
Tinerii fara frontiere prin reprezentantul lor, Mos Craciun si spiridusii, au
impartit plasute cu cadouri primite de la primarie,tuturor copiilor de pe centru.
S-au cantat colinde, s-au dat cadouri, s-au facut poze cu Mos Craciun!
Atmosfera de sarbatoare!
Atat organizatorii cat si participantii din partea publicului la aceasta actiune sau bucurat din plin de ambianta creata.
S-au surprins imagini de la acest eveniment de catre postul de televiziune
Antena1-Tg-Jiu.

