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Intalnire Pregatitoare ”Express Yourself”
Perioada/Locatie: 8-12 ianuarie 2004, Targu Jiu.
Organizator: Tineri Fara Frontiere
Partener: UFCV France
Scop
Intalnirea si cunoasterea celor trei actori implicati in proiectul de voluntariat:
organizatia gazda, organiatia sending si voluntarul.
Scurta Descriere
In cadrul acestei intalniri pregatitioare, tanarul voluntar francez impreuna cu
coordonatorul proiectului de voluntariat din Franta, s-au deplasat in Targu Jiu
pentru a se intalni cu membrii asociatiei gazda. Intalnirea a avut drept
obiective principale discutarea programului pe care il va urma volunatrul ipe
parcursul celor 9 luni de zile pe care le va petrece in Romania precum si
cunoasterea noului mediu in care va trai.
Express Yourself – Sebastien
Perioada/Locatie: 01.03.2004 – 30.11.2004. Targu Jiu, Musetesti.
Scop
Proiectului este de a oferi posibilitatatea voluntarului de a acumula cunostinte
in vederea planificarii, dezvoltarii, coordonarii si evaluarii proiectelor pe plan
local, national si international, sa-si imbunatateasca abilitatile personale si
profesionale, sa-si dezvolte abilitatile sociale si capacitatea de a deveni leader
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de tineret ,de a participa la dezvoltarea comunitatii locale, schimbul de idei si
cunoasterea unei alte culturi si mod de viata.
Scurta descriere
In cadrul acestui proiect, asociatia Tineri Fara Frontiere gazduieste pentru o
perioada de 9 luni, un tanar voluntar din Franta, oferindu-i acestuia
posibilitatea de a invata o noua limba, o alta cultura, de a cunoaste cat mai
multi tineri precum si posibilitatea de a impartasii din experienta lui si de a
initia si implementa proiecte inovatoare.
Obiective:
- Dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor necesare pentru planificarea, derularea
si implementarea unor proiecte
- Cresterea dorintei de a se implica in societate
- Instruirea 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
- Cunoasterea si aprecierea altor culturi
Express Yourself
Carolina Santos
Susanne Schnepel
Aurelien Davy
Hannah Pugh
In cadrul aceluiasi proiect de voluntariat, asociatia Tineri fara Frontiere a
continuat primirea de voluntari din tari europene, astfel ca pana in 2005, vor fi
prezenti in cadrul asociatiei inca 4 voluntari din Spania, Germania, Franta si
respectiv Marea Britanie. Acestea vor petrece o perioada intre 6 si 9 luni,
perioada in care se vor devolta personal dar vor ajuta si asociatia sa se
devolte.
INTARIREA CAPACITATII ORGANIZATIILOR DE TINERET DIN ROMANIA
Perioda/Locatie: 30-31 ianuarie 2004, Busteni, Romania
In perioada 30 – 31 ianuarie 2004, D-ra Cristina Smarandache, a fost
prezenta la Intalnirea de lucru din cadrul proiectului “Intarirea Capacitatii
Organizatiilor Nonguvernamentale de Tineret di Romania” ce s-a derulat la
hotel Silva, Busteni.
Proiectul este condus de Fundatia Parteneri pentru dezvoltare Locala – FPDL
si este finantat de USAID prin Balkan Children and Youth Foundation si
International Youth Foundation.
In cadrul acestui program au fost selectate sa participe un numar de 15
organizatii de tineret : Asociatia PROTIN Cluj Napoca; Asociatia EURO<26
Romania, Bucuresti; Asociatia Europeana a Studentilor in drept ELSA
Romania, Bucuresti; Liga Studentilor din universitatea “1 decembrie 1918”
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Alba Iulia; Fundatia LIFE Tineret, Oradea; Fundatia LEADERS Bucuresti,
Centrul de Dezvoltare a Carierei , Timisoara; Organizatia de tineret CETIN ,
Bistrita; Grupul Local BEST Iasi; Centrul Pentru Integrare Sociala si Politici
Antidiscriminatorii CISPA, Vaslui; Asociatia OSaFIe – Organizatia Studentilor
din Facultatea de Inginerie, Suceava; Fundatia Pentru Tineret , Buzau;
Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei, Bucuresti; Societatea PHOENIX
CARITA, Horezu.
Agenda Intalnirii de lucru s-a derulat incepand cu ora 16.00 si a constat intr-o
prezentare a programului, prezentarea finantatorului si prezentarea celor
15organizatii prezente.
A doua zi din agenda a continuat procesul de explicare a programului de lucru
al proiectului.
Proiectul se va derula pe parcursul a mai multor etape in perioada 30 ianuarie
– 30 octombrie 2004.
Prima etapa a constat in aceasta intalnire de lucru unde au fost prezentate
obiectivele programului, activitatile si responsabilitatile fiecarei organizatii.
De asemenea a avut loc repartizarea unui consultant pentru fiecare
organizatie si stabilirea datelor de intalnire cu acesta. Consultantul pentru
acociatia noastra este doamna Anca Vamesu, iar perioada in care va vizita
organizatia am stabilit-o in jurul datei consiliului director 20, 21, 22 februarie!
Etapa a doua
(1) Colectarea informatiilor – 1.02. 2004 – 10.02.2004.
Aceasta etapa este cea mai importanta in cadrul proiectului si consta in
urmatoarele activitati:
- informarea membrilor organizatiei asupra proiectului si activitatilor sale
- formarea echipei de planificare – aceasta va fi compusa dintr-un numar de
minim 4 maxim 10 persoane din structura de conducere a organizatiei si va
avea un rol activ de-a lungul intregului proces
- semnarea Conventiei de Colaborare - este un contract care va fi semnat de
presedintele organizatiei si coordonatorul echipei de planificare prin care ne
asumam responsabilitatea de a participa pe intreaga durata a programmului.
Aceasta conventie va fi trimisa in format electonic fiecarui membru al echipei
de planificare care o va studia apoi de comun acord o vom semna si o vom
trimite pana la termenul limita la coordonatorul programului – Olivia Baciu
- completarea Chestionarului McKinsey. Dupa cum si titlul proiectului spune
acest program urmareste intarirea capacitatii ONG-rilor. Pentru a avea o
imagine cat se poate de clara a situatiei organizatiei noastre fiecare membru
din echipa va primi in format electronic acest formular de evaluare pe care il
va completa cu mare atentie si seriozitate in termenul limita de 10 zile (pana
la data de 10 februarie) si il va trimite Oliviei Baciu.
- Completarea unei Anexe nu numele si pozitia fiecarui membru ce se va
inscrie in echipa de planificare
(2) Colectarea Informatiilor / instruire - 20, 21 sau 22 februarie
In cadrul acestei etape activitatile ce se vor derula vor fi urmatoarele:
- intalnirea consultantului cu echipa de planificare. In data de 20, 21 sau 22
februarie, Anca Vamesu va veni in Tg Jiu pentru a se intalni si a discuta cu
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echipa de implementare
- interviuri personale cu membrii echipei de planificare . Anca Vamesu va
discuta individual pe baza informatiilor primite despre organizatie si a
formularului de evaluare Mckensey.
Etapa trei.
Diagnostic 21.03 – 30.03.2004.
In baza informatiilor primite si a studiului rapoartelor de evaluare cat si a
interviurilor si discutiilor purtate cu membrii echipei de implementare echipa
de consultanta a FPDL va stabili un diagnostic al asociatiei care va fi transmis
echipei de implementare.
Etapa patru
(1) lucru in echipa de planificare 30.03 –30.04
(2) lucru in echipa de planificare si instruire facilitata de consultant 01.05 –
30.05.2004
In functie de diagnosticul primit de asociatia, echipa de implementare
impreuna cu consultantul vor dezvolta o strategie si un plan de actiuni care sa
duca la rezolvarea eventualelor probleme emise de diagnostic. Pe parcursul
acestei perioade echipa va comunica cu consultantul cerand sfaturi si
instruire.
Implementarea actiunilor pe termen scurt 01.06 – 30.09.2004.
Tot sub o supraveghere atenta a consultantului echipa va trece la
implementarea planului de actiuni stabilit in etapa precedenta.
Monitorizare 01.06 – 30.09.2004.
Evaluarea schimbarilor - raport – 01.10 – 15.10 2004.
Intalnire finala pentru schimb de experienta 15 –16.10.2004.
Va avea loc o intalnire a reprezentantilor celor 15 organizatii selectate care
vor transmite rezultatele obtinute in urma acestui proiect.
How can Cvos work with Public sector and business
Perioada/Locatie: 2-6 Aprilie 2003. Bulgaria.
Organizator: Balkan Youth Fundation
Parteneri: Asociatia Tineri Fara Frontiere, organizatii de tineret din A
lbania,Bulgaria,Croatia,Moldova,Macedonia,Muntenegru,Kosovo si Serbia
Scop
Intarirea capacitatilor de negociere si strategii de mentinere a relatiilor intre
cele trei sectoare : Sectorul Public,Administratia Publica si Organizatiile NonGuvernamentale
Obiective
• Cum sa adaptez nevoile organizatiei intereselor instiitutiilor publice si
private?
• Ce fel de ajutor pot aceste instiitutii sa ofere organizatiei mele?
• Cum pot sa aflu daca o institutie private doreste sa finanteze organizatiile
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non-guvernamentale?
• Cum se pot asocia instiitutiile private si cele publice in vederea sprijinului
ONG-urilor?
• Cum se pot mentine relatiile de-a lungul timpului?
Networking on an European Dimension
Perioda/Locatie: Alcacovas, Portugalia, 05-12 martie 2004
Organizator: European Network Of Animation (ENOA)
Parteneri: “Link”, Italia,”Luciole”, Franta,”Institutul Cultural Timisoara”,
Romania, ”Youth Foundation”, Polonia, ”Empada”, Portugalia
Beneficiari: Membrii ENOA si non-membrii care doresc sa desfasoare
proiecte in colaborare sau cu sprijinul ENOA
Scop: - pregatirea proiectelor derulate de ENOA, sau de ENOA in colaborare
cu alte asociatii pentru anul 2004;
- dezvoltarea conceptelor de animatie, empowerment si networking;
Obiective: O buna colaborare intre partenerii ce in cursul anului 2004 vor
derula proiecte impreuna;
Agenda: - sesiuni pe tema animatiei, networking si empowerment;
- sesiuni zilnice de net café pentru pregatirea viitoarelor proiecte;
- Adunarea Generala ENOA 2004;
- Evaluari zilnice;
Rezultate: 3 proiecte la care suntem parteneri (AT in Romania, YE in Italia,
Large Scale Project in Italia) si altele la care vom participa (AT in Lithuania,
Proiect de mobilitate in Timisoara, Adunarea Generala ENOA 2005, etc.);
Program Cultural Educativ ”PUTEREA JOCULUI”
Perioda/Locatie: Baia de Fier – Pestera Muierii - 28 Martie 2004
Organizator: Centrul de Informare si Consiliere ”EURO HOUSE”
Parteneri: Primaria Mustetesti
Scop
Realizarea unui program educativ pentru tinerii din Comuna Musetesti, intr-un
cadru informal prin utilizarea jocurilor ca principala metoda de invatare.
Obiective
- invatarea aciva prin utilizarea jocurilor ca metoda de educare
- invatare interculturala
- petrecerea timpului liber in natura
Agenda
- Deplasarea tinerilor cu Autocarul pana la Pestera Muierii
- Vizita la Pestera Muierii
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- Jocuri de grup si jocuri culturale
- Gratar si picknic.
- Plecare
Beneficiari
60 de tineri din Comuna Musetesti, participanti in cadrul proiectului de
Pregatire a resurselor umane, derulat de Centrul de Informare si Consiliere
Euro House.
Contact Making Seminar “Minorities=Europeans
Perioada/Locatie: 20-25 Aprilie, Altamura ,Italia
Organizator: Organizatia Link Youth,Italia
Parteneri: Comisia Europeana
Beneficiari: “Tineri fara frontiere”-Vlad Ioana Felicia
Scop
A se realize noi contacte intre organizatiile din Europa.
Obiective
Realizarea de noi proiecte pe tema seminarului intre organizatiile
participante la seminar.
Rezultate
In urma acestui seminar s-au realizat contacte cu diferite organizatii,
punandu-se la cale noi proiecte.
Trilateral Youth Exchange – locatia Polonia, parteneri Romania si Portugalia
Trilateral youth exchange, cu implicarea Minoritatilor, toamna anului viitorintre Romania, Danemarca si Italia
Din luna Septembrie organizatia Gazda Link youth va gazdui Short time
voluntari,asa ca organizatia noastra a fost invitata sa trimita voluntari in cazul
in care doreste.
Un nou program Leonardo da Vinci va fi introdus in cadrul organizatiei
noastre, avand ca parteneri pentru acest proiect organizatie partenera din
Franta
Caravana Tineretului
Perioada/ Locatia: 1 Mai 2004 – 25 Octombrie 2004 - Rovinari, Rm. Valcea,
Craiova, Targu Jiu, Turnu Severin.
Organizator: Tineri fara Frontiere
Parteneri: UFCV – Franta; Baaring High School Danemarca; Consiliul
National al Tineretului Grecia; Fundatia pentru Tineret Valcea si Turnu
Severin; Conventia Organizatilor Studentesti Craiova
Scop
Principalul scop al acestui proiect a fost cresterea gradului de informare al
tinerilor in ceea ce priveste programele si oportunitatile de tineret pe care le
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pot accesa. In acelasi timp, proiectul a urmarit initierea si devoltarea unor
relatii durabile de cooperare cu alte ONG –uri locale dar si cu APL:
Scurta Descriere
Proiectul s-a derulat pe o perioada de 6 luni si a cuprins doua etape.
O prima etapa s-a derulat in perioada mai – august 2004 , si a constat în
realizarea unei campanii de informare in randul tinerilor din localitatile
Rovinari, Rm. Valcea, Craiova, Targu Jiu si Turnu Severin.
Cea de-a doua etapa consta in organizarea unei “Conferinte Internationale
a tineretului – Tineret si Guvernare Locala” , 14 – 16 octombrie 2004.
Targu Jiu , care va reuni reprezentanti ai liceelor, studentilor, organizatiilor de
tineret , administratiei locale si ai institutiilor responsabile cu problemele de
tineret din cele 5 localitati participante la proiect precum si din cele 4 tari
partenere.
Rezultate
Rezultatele proiectului pot fi impartite in doua categorii:
Proiectul s-a bucurat de o participare si un inters ridicat al tinerilor din toate
cele 5 localitati, numarul celor care au luat contact direct cu informatia
promovata in cadrul proiectului fiind de peste 1000 de tineri. Numarul ridicat si
interesul manifestat de tineri ne-a ajutat la ideplinirea obiectivului de crestere
a gradului de informare al tinerilor.
Un alt rezultat a fost crearea unei baze de date, care contine peste 400 de
tineri.
Reultate indirecte s-au concretizat in dezvoltarea unor relatii foarte bune de
cooperare cu organizatii non guvernamentale locale (Fundatiile pentru Tineret
Valcea si Mehedinti, Conventia Organizatiilor Studentesti Craiova etc) dar si
cu APL.
EUROPE JEUNE POUR LES JEUNES
Perioada/Locatia: Proiectul s-a desfasurat pe durata a 6 zile ( 4 zile de
lucru), adica 05-10.05.2004 în orasul Bordeaux, Fargues St. Hilaire.
Participanti din partea României: Andreea Rosu si Cosmin Bara
Scurta Descriere
În cadrul proiectului am avut ocazia de a cunoaste si de a lucra cu 25 de tineri
de 10 nationalitati diferite dupa cum urmeaza : Ungaria (5 reprezentanti),
Portugalia (3 reprezentanti), România (2 reprezentanti), Polonia (1
reprezentant), Austria (1 reprezentant), Germania (3 reprezentanti), Grecia
(2 reprezentanti), Italia (3 reprezentanti), Lituania (1 reprezentant) si Franta
(4 reprezentanti).
Partcipanti au avut vârste cuprinse între 20-30 ani + coordonatorul Jean
Michel Banos (~40 ani). Majoritatea acestora au experienta în voluntariate –
SVE (Service Volontaire Europeen), fiecare dintre ei luând parte sau
organizând diferite alte proiecte. Organizatorii proiectului sunt trei tineri din
Bordeaux, fosti voluntari, cu vârste cuprinse între 20 si 23 ani, fiind pentru
prima data organizatori la un astfel de proiect.
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Scopul proiectului a fost ca fostii voluntari, fostii participanti sau organizatori
de proiecte de tineret sa puna bazele unor proiecte viitoare, precum si
realizarea unei retele de informare priviind proiectele viitoare ale diferitelor
organizatii.
Rezultate
Programul a fost gândit astfel încat la sfârsitul lui sa se puna bazele a trei
proiecte noi.
Regional Youth Info Centre
Perioada/ Locatie: 6 mai 2004 – 1 aprilie 2005, Targu Jiu, Romania.
Organizatori: Tineri Fara Frontiere
Parteneri: Educational centre - Serbia Montenegru; Volunteers' Centre
Zagreb – Croatia; Association for Progress, Education and Lobbying – PEL –
Macedonia; UFCV Aquitane – Franta; ESVA - Danemarca
Scop
Diseminarea informatiilor despre Uniunea Europeana si cresterea cooperarii
intre Organizatiile de tineret din Sud Vestul Europei.
Scurta Descriere
Acest proiect pilot, derulat de asociatia Tineri fara Frontiere, si-a propus
dezvoltarea unei retele de cooperare intre organizatiile din Sud Vestul Europei
si cresterea gradului de informare in ceea ce priveste programele de tineret si
oportunitatile promovate de Uniunea Europeana.
In cadrul acestui proiect, o prima activitate a constat in intalnirea pregatitoare
11 – 13 iunie 2004 , intalnire in cadrul careia s-au discutat responsabilitatile
fiecarui partener pe parcursul acestui proiect si definitivarea planului de
actiune.
O alta activitate in cadrul acestui proiect o constituie:
Europe on the Move! Contact- Making Seminar
Perioda/locatie: 8 - 12 of October 2004, Gorj , Romania
intalnire ce va reuni reprezentanti ai mai multor organizatii
nonguvernamentale de tineret din tarile partenere.
Instruire pentru Consilii de Conducere si Manageri
Perioada desfasurare si Locatie: 7-9 mai 2004, Dunavatul de Jos
Organizator: Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale
Participanti: Consiliul Director al organizatiei Tineri fara Frontiere
Scop
Instruirea Consiliului Director
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Scurta Descriere
In aceasta perioada a avut loc o instruire a Consiliului Director, in urma
identificarii acestei nevoi dupa o perioada de analiza a activitaii organizatiei.
In acest proces de instruire s-a pus accent in special necesitatea separarii
Puterii executive de cea organizatorice precum si pe necesitatea unei
campanii foarte puternice de found raising.
Activitati
Instruire si Discutii libere
Rezultate
Pana in prezent nu s-a identificat nici un rezultat concret, acestea fiind pe cale
de a fi obtinute
Noi cu cine votam si de ce?"
Perioda/locatie: Sala Maura a Prefecturii Gorj - 26 Mai 2004
Scopul
o implicare activa a tineretului in politica Administratiei Publice Locale (APL)
Obiective
- participarea activa a tinerilor la vot;
- responsabilizarea tinerilor cu privire la procesul decizional de la nivelul APL
- participarea efectiva a tinerilor in luarea deciziilor cu privire la politicile de
tineret ale APL
- dobandirea unui rol consultativ pe langa APL
- semnarea unui document prin care candidatii la functii administrative pe
municipiu sau judet isi asuma raspunderea pentru promisiunile facute ONGurilor de tineret, in prag de alegeri
Rezumat
Desi viata asociativa a cunoscut o dezvoltare evidenta si in judetul nostru, nu
s-a constatat o participare activa si dinamica a acestora in cadrul procesului
decizional de la nivelul Consiliului Local sau al Consiliului Judetean.
In prag de alegeri la nivelul municipiului si judetului, ONG-urile locale de
tineret in colaborare cu Mass-media lanseaza o provocare catre toti candidatii
partidelor politice cat si candidatilor independenti: O confruntare fata-n fata: “
Noi cu cine votam…? si De ce…?” .
In prezenta partenerilor mass- media la acest eveniment, reprezentantii ONG
isi vor prezenta problemele cu care se confrunta si ce asteptari au de la viitori
alesi, urmand ca acestia sa-si prezinte strategia politica in domeniul tineret cat
si solutiile oferite diverselor situatii puse in discutie.
Ca finalitate, se va semna un document de angajament intre toate partile
participante.
Sport and Tolerance
Prioada/Locatie: 31 mai- 7 iunie 2004. Asperup. Funen. Danemarca
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Organizator: Tineri fara Frontiere
Partener: Baaring Folk High School
Scop
Trimiterea in Danemarca a unui grup format din 15 tineri din regiunea rurala a
judetului Gorj, in vederea experimentarii unei alte culturi.
Obiective
- invatarea tinerilor sa accepte valori diferiete, credinte religioase,
comportamente si traditii
- cresterea tolerantei si responsabilitatii participantilor in cea ce priveste
inegalitatea si rasismul
- oferirea posibilitatii tinerilor sa se exprime in mod liber, sa invete o noua
cultura sa-si faca prieteni.
Scurta Descriere
In cadrul acestui proiect, un grup format din 13 tineri din regiunea rurala,
insotiti de doi coordonatori, s-au deplasat cu trebul in Danemarca, la un liceu
popular, unde au avut ocazia sa intalneasca tineri de varsta lor, provenind din
diferite colturi ale lumii, China, Japonia, Africa.
Tinerii au avut ocazia de a invata cat mai multe, da a lucra in echipa cu tineri
de alte nationalitati, de asi face prieteni si de a se dezvolta pe plan personal.
Racial Tolerance Through Sport
Perioada/ Locatie: 1 3-20 august 2004 , Lainici, Gorj
Organizator: Tineri Fara Frontiere
Parteneri: Baaring Hojeskole, Asperup , Denmark; Lithuanian College of
Democracy; Fundation Gabrovo – Bulgaria; UFCV - Franta
Scop
Utilizarea sportului ca metoda eficienta in vederea cresterii tolerantei fata de
alte culturi si alte rase.
Obiective
• Determinarea participantilor sa reflecte asupra propriilor identitati.
• Identificarea in comun a unor solutii care sa diminueze discriminarea si
xenophobia fata de alte persoane.
• Sa permita tinerilor sa dea frau liber unor pareri personale si a sentimentului
de solidaritate promovat in Europa.
• Utiliarea activitatilor sportive ca metode eficiente pentru combaterea
diferentelor culturale, stereotipurilor, intolerantei si discriminarii.
Scurta Descriere
Proiectul a reunit pentru o perioada de 8 zile, tineri din 5 tari diferite, cu culturi
si traditii cat se poate de diverse. Activitatile derulate in cadrul acstui proiect,
discutii libere, atelier de lucru, vizite, activitati sportive, au avut drept scop
dezvoltarea unui sentiment de toleranta si de acceptare a unor altor culturi.
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Euro House Network – Animatori de Tineret pentru Mediul Rural
Perioada/ Locatie: 16.08.2004 – 15.06.2005 - Bustuchin, Novaci, Motru,
Balanesti, Balteni, Targu Carbunesti, Bumbesti Jiu, Tismana,
Turceni,Turcinesti, Ticleni si Rovinari
Organziator: Tineri Fara Frontiere
Partener: UFCV – Franta; Baaring Folkehøjeskole; Primariile localitatilor
Bustuchin, Novaci, Motru, Balanesti, Balteni, Targu Carbunesti, Bumbesti Jiu,
Tismana, Turceni,Turcinesti, Ticleni si Rovinari
Scop
Selectarea si instruirea a doisprezece tineri din cele 12 localitati pentru
formarea unei retele de animatori de tineret in mediul rural.
Obiective
- selectarea unui tanar cu initiativa din fiecare din localitatile participante in
proiect
- organizarea unor sesiuni de instruire atat in cadrul organizatiei TFF dar si la
partenerii Europeni implicati in proiect, in vederea pregatirii tinerilor penru a
prelua initiative
- dezvoltarea unor centre de instruire si consiliere in fiecare din localitatile
partenere, conduse de tinerii selectati.
- dezvoltarea unei retele intre cele 12 centre.
Policies for the re-integration of repatriate emigrants
Perioada/ Locatie: Septembrie – Noiembrie 2004 - Albania, Romania.
Organizator: Tineri Fara Frontiere si Youth in Free Initiative – Albania
Scop
Devoltarea unor activitati care sa promoveze solutii eficiente si viabile pentru
integrarea emigrantiilor in societate.
Obiective
1. Sensibilizarea autoritatilor locale din cele doua tari cu privire la
importanta procesului de integrare a emigrantilor.
2. Organiarea a doua ateliere de lucru care sa reuneasca persoane
importante din cadrul APL si ONG-urilor perecum si emigranti.
3. dezvoltarea unor parteneriate durabile de cooperare intre ONG-urile
din cele 2 tari.
Scurta Descriere
Proiectul consta in derularea mai multor activitati precum : ateliere de lucru,
mese rotunde si vizite, atat in Romania cat si in Albania , activitati ce au drept
scop abordarea si discutarea problemelor emigrantilor.
Mai mult se doreste stabilirea unei relatii puternice de cooperare intre cele
doua organizatii si derularea pe viitor a altor proiecte si programme adresate
tinerilor.

