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I. EDITORIAL 
 
Saptamana Nationala a Voluntariatului 2007 
 
Centrul de Voluntariat din cadrul CENTRAS Constanta a organizat Saptamana Nationala a Voluntariatului de anul acesta, 
in perioada 22-28 aprilie 2007, in parteneriat cu Pro Vobis- Centrul National de  Voluntariat, Inspectoratul Scolar 
Judetean Constanta prin 9 scoli si licee din judetul Constanta, “Complexul Muzeal de Stiinte ale 
Naturii”Constanta, Palatul Copiilor Constanta, Universitatea Ovidius Constanta, Agentia Nationala Antidrog 
Constanta, ANSIT Constanta, HBC Coca-Cola si 12 ONG-uri constantene (ONG Mare Nostrum, CEDER, APP 
Procivitas, Crucea Rosie, AIESEC, Fundatia Baylor Marea-Neagra, Alaturi de Voi Romania, INTERACT Pontus 
Euxinus, World Vision, CONTRAST, ARAS, Liga studentilor din cadrul UMC Constanta). 
Scopul SNV  propus de Centrul de Voluntariat Constanta pentru anul 2007  a fost dezvoltarea spiritului civic al 
copiilor si tinerilor din Constanta prin activitati interactive, comune si vizibile de voluntariat desfasurate direct 
in comunitate, alaturi de voluntarii activi ai ONG-urilor constantene. Activitatile au fost structurate pe ateliere 
de lucru tematice, pe 4 domenii specifice de activitate : protectia mediului, sanatate (HIV-SIDA, boli cu 
transmitere sexuala, consum de droguri, actiuni de prim-ajutor, stil de viata sanatos), social (fenomene sociale- 
discriminarea categoriilor sociale defavorizate, traficul de fiinte umane, violenta familiala, abandonul scolar si 
copii abandonati) si educatie si orientare profesionala. Activitatile dedicate protectiei mediului s-au desfasurat 
in primele 2 zile la Delfinariul Constanta si in ultima zi in Campusul Universitatii Ovidius, cu sprijinul ONG 
Mare Nostrum Constanta, ziua de 25 Aprilie a fost dedicata ONG-urilor cu activitati in domeniul sanatatii/ stil 
de viata sanatos,  ziua de 26 Aprilie a fost alocata voluntariatului in domeniului social iar ziua de 27 Aprilie a 
fost dedicata in intregime voluntarilor din ONG-urile participante la eveniment, carora li s-a oferit un program 
de autocunoastere, comunicare si dezvoltare personala realizat de AIESEC Constanta si psiholog Ludovic Fraico 
de la APP Procivitas Constanta. In numar mare au participat si copii si tineri de la centrele de plasament din 
Constanta, respectiv de la Centrul de Plasament Ovidius, Antonio, Micul Rotterdam si Delfinul Agigea, precum 
si de la Scoala speciala nr. 1 Constanta. 
Programul de activitati a incercat sa puna in valoare fiecare organizatie si tip de activitate ce se poate realiza in 
domeniul voluntariatului, astfel incat voluntarii sa-si contureze o imagine mai clara despre ce inseamna sa fii 
voluntar, ce abilitati isi pot dezvolta practicand astfel de activitati, ce tip de personalitate se potriveste mai bine 
unui anumit domeniu de activitate. Un motiv in plus pentru atragerea tinerilor in activitati de voluntariat a fost 
si faptul ca profesorii sunt constienti de standardele si conditiile Uniunii Europene referitoare la importanta 
educatiei nonformale a tinerilor, urmarind astfel implicarea activa a acestora in activitati extracurriculare de 
voluntariat.  
 
Tinerii au fost prezenti in numar mare anul acesta, cele 6 zile de activitate inregistrand un numar total de 992 de 
tineri, voluntari si profesori de la licee, scoli, universitati si reprezentanti ai ONG-urilor din Constanta.  
Datorita faptului ca membrii comunitatii constantene nu au o idee clara despre ce inseamna sa fii voluntar, care 
este imaginea/ portretul, misiunea si scopul unui voluntar, ce anume poate face el efectiv, care sunt avantajele 
si beneficiile de a fi voluntar, anul acesta elevi ai liceului de arta au realizat desene despre ce inseamna sa fii 
voluntar in fiecare dintre cele 4 domenii de activitate. 
Ceea ce ne-a bucurat pe tot parcursul SNV de anul acesta a fost stransa colaborare cu ONG-urile alaturi de care 
am organizat acest eveniment precum si seriozitatea scolilor si a colaboratorilor care s-au implicat in numar 
mare in toate activitatile care au avut loc. Multumim pe aceasta cale tuturor partenerilor si colaboratorilor ! 
 
Roxana Cozma, Coordonator local al proiectului 
CENTRAS- Centrul de Voluntariat Constanta 
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                                            II. CURIER SUD-EST  

Noutati ale sectorului nonprofit  din  zona Dunare –  Marea Neagra 
 
PROIECTE DERULATE DE FUNDATIA « RHM-RO » IN LUNA MARTIE 
 
Inainte de toate dorim sa va multumim pentru aceasta initiativa de a face  
cunoscute ariile de activitate ale diferitelor ONG-uri din judetul Constanta, 
 aceasta initiativa fiind una prin care comunitatea locala din Constanta si 
 noi, ca si ONG-uri, putem cunoaste specificul diversilor agenti sociali ai 
 schimbarii in diferite domenii. 

 
CINE SUNTEM? 
Fundatia “RHM-RO” a fost fondata in 2004 pentru a veni in sprijinul persoanelor cu dizabilitati din orasul 

Constanta. 
Misiunea Fundatiei”RHM-RO” este de a asigura asistenta sociala specializata si de a aduce ”O 

SPERANTA SI UN VIITOR” persoanelor cu dizabilitati din Constanta. 
In anul 2005 Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Constanta, prin decizia 

nr.2/29.11.2005 a decis sa acorde acreditarea fundatiei „RHM-RO” pentru  Centrul de zi pentru persoane cu 
dizabilitati pentru urmatoarele servicii sociale: 

? Educare; 

? Asistenta medicala si ingrijire pentru beneficiari si familiile lor;  

?   Consiliere psihologica pentru beneficiari si familiile lor; 

? Socializare si petrecerea timpului  liber; 

? Reintegrare familiala si  comunitara. 

 
CUI NE ADRESAM? 
Ne adresam tinerilor cu dizabilitati (cu retard mintal), cu varsta peste 18 ani provenind din familii de pe 

raza orasului/ judetului Constanta. 
 
SI TU POTI FII ALATURI DE NOI! 

Ce ai face DACA… copilul tau ar avea o dizabilitate fizica si/ sau mintala? 
Ce ai face DACA…ai fi respins, ignorat sau abandonat? 
Ce ai faca DACA…ai fi bolnav, singur, fara bani si nimeni nu te-ar ajuta? 

       Ce ai face DACA…drepturile ti-ar fi incalcate? 
       Ce ai faca DACA…ai sti si ai vedea o persoana cu dizabilitati care are nevoie de tine? 
       Ce ai face DACA Fundatia “RHM-RO” vrea sa ajute si sa schimbe in bine vietile acestor pretiosi tineri    
       cu dizabilitati? 
       Ce ai face DACA… Fundatia  “RHM-RO” ti-ar cere ajutorul, ai vrea sa spui “DA” ? 
 
FII VOLUNTARUL NOSTRU! 
Incepand cu luna septembrie 2006 Fundatia “RHM-RO” a initiat un program, sub titulatura 

“ADEVARATA MASURA A UNUI OM”, program de Educatie si sanatate pentru adolescenti, in parteneriat cu 
doua scoli din orasul Constanta. 
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In cadrul acestui program Fundatia”RHM-RO” si-a propus promovarea imaginii persoanelor cu 
dizabilitati si prevenirea comportamentelor cu grad ridicat de risc care pot duce si la aparitia handicapului.  

Scopul programului „ADEVARATA MASURA A UNUI OM” este de a veni in sprijinul celor mai mari 
nevoi ale tinerilor din generatia noastra: de a informa, prin mijloace adaptate, elevii din scoli si licee asupra 
problematicii persoanelor cu dizabilitati, asupra legaturii dintre comportamentele cu grad ridicat de risc 
(consumul de droguri, alcool, tutun, relatiile sexuale premaritale) si aparitia handicapului, prevenirea infectiei 
cu HIV, a ITS (infectiilor cu transmitere sexuala) si a consumului de droguri; mai mult decat atat, de a-i face pe 
elevi sa se gandeasca la informatiile primite, astfel incat ei sa se poata implica in activitati de prevenire in 
comunitatile din care fac parte si in sustinerea persoanelor cu dizabilitati in procesul de incluziune sociala.  

In acest sens am alcatuit un curs tematic pe care l-am prezentat, pana acum, la 386 de elevi. Am incercat sa 
lucram cu mai multe niveluri educationale: primar, gimnazial si liceal. 

In  luna martie am facut si o evaluare a acestui program. Rapunsul  elevilor a fost foarte incurajator pentru 
noi. 

La ultima intrebare  din chestionarul de evaluare al cursului derulat in scoli, elevii au raspuns (In urma 
acestui curs cea mai importanta decizie pe care am  luat-o a fost ): 

- “sa iau mai in serios persoanele cu handicap’’ 

- “sa inteleg persoanele cu dizabilitati”   

- “ sa nu mai rad de persoanele care au o deficienta”  

-  “sa incerc sa ajut persoanele cu dizabilitati” 

- “sa fiu ma grijuliu cu aceste persoane, incercand sa le ajut” 
 
Unii dintre elevi si-au exprimat dorinta de a veni la Centrul de Zi pentru a cunoaste beneficiarii din cadrul 

fundatiei si pentru a deveni voluntari. 
 

                            
  
Tot in luna martie a acestui an am organizat mai multe concursuri cu beneficiarii din cadrul fundatiei: 

- program de cantece si poezii cu ocazia zilei de 8 martie 

- concurs de dans 

- concurs de poezii 
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Doresc sa inchei cu o scurta marturie a unui frate a unei beneficiare a fundatiei: 
” Sora mea merge de trei ori pe saptamana la Centrul de Zi al fundatiei  “RHM-RO”. Inainte de a merge 

acolo era foarte speriata, nesociabila, avea un comportament improtivitor, era foarte nervoasa. Dar de cand 
frecventeaza acest CZ a devenit o persoana draguta, comportamentul ei s-a schimbat. Este foarte bucuroasa cand 
vine timpul sa mearga la fundatie”. 

 
Liviu Marin – Asistent social, Fundatia “RHM-RO” 

 
 
ONG MARE NOSTRUM 
PROIECT PILOT DE CONTROL AL EUTROFIZARII IN ZONA LACULUI NUNTASI 

 
Organizatia ecologista Mare Nostrum din Constanta desfasoara in perioada septembrie 2006- august 

2007 “Proiectul Pilot de Control al Eutrofizarii in Zona Lacului Nuntasi”, finantat prin programul UNDP- 
GEF- Black Sea Ecosystem Recovery Program, avand ca parteneri  Oficiul pentru Studii Pedologice si 
Agrochimice Constanta, Directia Apelor– „Dobrogea Litoral” Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean 
Constanta, Universitatea “Ovidius” Constanta, Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurala Durabila Constanta 
(CEDER) si unitatile de invatamant din zona lacului Nuntasi. 
  Obiectivele proiectului vizeaza implicarea comunitatii rurale din zona lacului Nuntasi in activitati 
care sa duca la scaderea treptata a cantitatii de nutrienti deversate in lacurile paralitorale si, de aici, in Marea 
Neagra, diminuand astfel fenomenul de eutrofizare ce are loc la nivelul Marii Negre. 
 

O prima activitate a reprezentat-o selectarea unui grup- tinta de unitati 
scolare din zona lacului Nuntasi care sa participe la activitatile prevazute in 
proiect. Astfel, au fost selectate scolile din Istria, Nuntasi, Mihai Viteazu, Sacele 
si Sinoe, iar pentru un schimb de experienta intre mediul rural si cel urban a fost 
selectata scoala Nr. 37 din Constanta. Elevi ai acestor scoli au fost instruiti cu 
privire la tematica proiectului prin realizarea de prezentari la clasa. 
  

O alta activitate a fost realizarea si diseminarea de materiale informative 
de genul pliantelor si posterelor care sa contina informatii despre proiect si definirea notiunilor de nutrienti, 
eutrofizare, agricultura durabila si dezvoltare durabila. 
 In data de 8-9 februarie 2007 a fost organizat un curs de formare de formatori in domeniul 
dezvoltarii durabile pentru cadre didactice pe tema “Educatie pentru dezvoltare durabila”. La curs au luat parte 
profesorii din zona lacului Nuntasi. Similar cu acest curs, in data de 3-4 martie 2007 a fost organizat un training 
pentru fermierii din zona lacului Nuntasi in care li s-a explicat importanta dezvoltarii rurale durabile mai ales 
prin adoptarea unei agriculturi durabile. Trainingul a fost sustinut de experti din cadrul Centrului Regional 
pentru Dezvoltare Rurala Durabila si a fost structurat in 12 ore de curs. 
  Cu ocazia zilelor mondiale de referinta pentru mediu, cum ar fi 
Ziua Mondiala a Zonelor Umede (2 februarie) si Ziua Mondiala a Apei (22 
Martie), Mare Nostrum a organizat in cadrul scolilor partenere concursuri de 
desene, referate si colaje pe tema “Apa”. Lucrarile au fost expuse in cadrul 

Gradinitei Istria (parte a Scolii de Arte si 
Meserii Istria). 
 

Pentru a determina gradul de 
eutrofizare a lacului Nuntasi, au fost prelevate 
probe de apa in vederea efectuarii de analize biologice ale acestora. Analizele au 
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fost efectuate de experti ai Universitatii “Ovidius” Constanta. 
 

Asistent Proiect – Andreea Burnescu, ONG Mare Nostrum 
 
 
AIESEC Constanta – UN PAS INAINTE PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR  
 

Pe data de 20.04. 2007 a avut loc ceremonia de inchidere a programului intitulat “Learn today, build 
tomorrow” (“Invata azi, construieste maine”), initiat de AIESEC Constanta  in colaborare cu ANT, program ce s-
a derulat in intervalul 24 februarie - 15 aprilie. 

Cursurile au fost sustinute in limba engleza de 2 traineri, Laszlo, din Ungaria  si Kat din SUA. In cadrul 
acestora s-au desfasurat activitati antrenante si practice in vederea dezvoltarii lucrului in echipa, a abilitatilor de 
comunicare, precum si a organizarii eficiente a timpului.  

De asemenea, tuturor cursantilor le-a fost data posibilitatea de a-si descoperi noi abilitati si de a-si 
valorifica potentialul prin creativitate si mai ales prin discutiile libere pe teme diverse, cum ar fi problemele 
locale si cele globale cu care ne confruntam atat noi, cat si lumea in care traim.  

AIESEC  a oferit  participantilor la acest program ocazia unica de a interactiona cu diferite civilizatii si 
culturi, prin intermediul stagiarilor internationali prezenti, ne-a facut pe fiecare dintre noi sa ne dam seama ca 
de fapt granitele exista doar in mintea noastra si ca toti avem in comun un lucru esential: suntem oameni si 
lumea in care traim ne leaga intre noi!  

Am mai invatat ca putem ramane la fel de tineri indiferent de varsta si ca schimbarea sta numai in noi! 
Doar noi putem face lumea mai buna, putem ajusta viata pana cand va arata cum ne dorim! Nu este atat de 
greu! 

In cadrul ceremoniei de inchidere, toti participantii au primit o diploma de absolvire, care cu siguranta 
ne va fi utila mai tarziu, insa nimic nu se compara cu experienta pe care am acumulat-o cu totii in urma derularii 
acestui program, cu energia pe care am primit-o din partea trainerilor si facilitatorilor carora le multumim 
pentru tot efortul depus! 

Dupa cum spunea colega mea Luiza Oancea: “In 2 luni de training in cadrul << Learn today build 
tomorrow>>, am invatat mult mai multe decat in 2 ani la scoala!” 
 
Ragan Florina Isabela, Voluntar 
Eleva a liceului teoretic “ George Calinescu” 

 
 
CEDER Constanta in perioada Ianuarie-Mai 2007 

 
? Un alt GAL din Judetul Constanta a beneficiat  de training-ul oferit de noi: ”Strategia de dezvoltare a 

unei structuri GAL”. GAL Baneasa  a fost instruit pe o perioada de cinci zile, 22.01.-26.01.2007.  Instruirea a avut 
ca scop cladirea capacitatii membrilor structurii in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor stipulate in 
statut. 

? CEDER a reprezentat sectorul non-guvernamental la cea de-a treia reuniune a Comitetului National 
Strategic pentru Dezvoltare Rurala  prin prezenta domnului Ionica Bucur. Intalnirea a avut loc in data de 
01.02.2007 si a avut ca scop revizuirea si completarea Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-
2013. Comitetul National Strategic este alcatuit din reprezentanti ai domeniilor: economic, social si ecologic. 

? CEDER a reprezentat sectorul non-guvernamental, prin participarea domnului Livadariu Constantin, in 
cadrul grupului de lucru constituit in vederea stabilirii urmatoarelor: Statutului Juridic al GAL (Grupuri de 
Actiune Locale), orasele eligibile pentru programul LEADER, criterii de selectie a teritoriilor (zonele 
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subregionale de dezvoltare)  si atributiile actorilor implicati in  implementarea Axei Leader. Reuniunea grupului 
de lucru a fost  in data de 27.02.2007. 

? De asemenea CEDER continua si in acest an informarea membrilor si beneficiarilor sai despre 
posibilitatea de redirectionare a 2% din impozitul pe venitul anual catre organizatii non–profit, constituite in 
acord cu OG nr. 26/2000, actualizata in 28.07.2005.  Campania al carei motto este “ Atat de putin pentru…atat de 
mult / 2% de la dumneavoastra pentru tinerii din rural” isi propune sa sprijine material 20 de tineri, din cinci 
comune constantene, in vederea continuarii studiilor preuniversitare. Copiii provin din randul celor cu risc 
crescut de abandon, datorita  situatiei financiare nesatisfacatoare a familiilor lor. 
 
Teodora Crainic – Coordonator  programe de tineret CEDER 

 
 

TINERII DIN COMUNITATILE RURALE CONSTANTENE, DIN NOU IN ATENTIA NOASTRA 
  

 In perioada 16 Aprilie-16 Iulie 2007 Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurala Durabila-CEDER, avand ca 
partener Centrul Regional de Resurse  pentru ONG- CENTRAS Constanta, vor  derula proiectul cu titlul 
”Tinerii, motorul dezvoltarii locale”. 

Acest proiect este sustinut din fonduri ale Autoritatii Nationale pentru Tineret, prin Directia Judeteana de 
Tineret si va fi implementat in comuna Cobadin. Scopul proiectului este implicarea tinerilor in viata socio-
economica a comunitatilor din care fac parte. Noi consideram ca de modul si gradul implicarii lor in viata 
economico-sociala a comunitatilor rurale va depinde in mare masura  dezvoltarea sau regresia respectivelor 
comunitati rurale.   

In cadrul proiectului 20 de tineri din comuna Cobadin cu varsta cuprinsa intre 17 si 35 ani avand studii medii 
si/ sau superioare vor participa la un program de instruire de sase  zile, in urma caruia vor dobandi abilitati de 
comunicare interpersonale, de identificare a resurselor endogene ale teritoriului (principiu pe care se bazeaza 
dezvoltarea rurala durabila), abilitati de scriere a proiectelor de finantare. De asemenea vor avea cunostinte  
privind cadrul legal de  infiintare  si de finantare a unei Structuri Asociative de Tineret. Pentru infiintarea acestei 
structuri, CEDER va oferi asistenta tehnica tinerilor. Prin astfel de asociatii, tinerii isi pot asigura un loc la masa 
de discutii a GAL-ulului Cobadin. Grupurile de Actiune Locala reprezinta parteneriate constituite din diversi 
reprezentanti ai sectorului socio-ecomonic din teritoriul respectiv (parteneri sociali, economici si reprezenti ai 
societatii civile), responsabil cu identificarea si prioritizarea nevoilor in comunitatea respectiva. LAG-urile  
reprezinta motorul de functiune al Programului LEADER. De aceea  reprezentativitatea tinerilor, prin Asociatii  
de Tineret, in aceste structuri la nivel decizional este extrem de importanta.  

Partenerii nostrii din teritoriu, Primaria Cobadin si  Fundatia Insanlik Omenia si-au exprimat dorinta de a ne 
sustine in demersul nostru.  
 
Teodora Crainic, Coordonator proiect, CEDER Constanta 

 
 

LUPTA PENTRU UN STIL DE VIATA SANATOS  
PRIN FUNDATIA BAYLOR-MAREA NEAGRA 
 

Fundatia Baylor-Marea Neagra (FBMN) este o organizatie neguvernamentala, care are scopul de a oferi 
servicii medicale si psihosociale copiilor, adolescentilor si tinerilor adulti infectati cu virusul HIV, precum si 
membrilor familiilor acestora, din judetul Constanta. Serviciile oferite de fundatie vin in completarea serviciilor 
pe care Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta le acorda in cadrul Centrului de Copii Romano-American.  

Printre obiectivele strategice ale Fundatiei Baylor-Marea Neagra se numara: 
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? Imbunatatirea abilitatilor persoanelor infectate/ afectate HIV in lupta cu boala; 
? Organizarea si implementarea unui program de Medicina Adolescentului; 
? Educatia sexuala a adolescentilor seropozitivi; 
? Educatia pentru viata si integrare sociala a adolescentilor seropozitivi; 
? Educatia privind infectia HIV/ SIDA a personalului medical. 
     In virtutea acestor obiective, FBMN a initiat o serie de activitati care vin atat in sprijinul beneficiarilor 

nostri, cat si in intampinarea publicului larg. 
 
In perioada 28 februarie - 2 martie, Fundatia Baylor-Marea Neagra a initiat 

seria de evenimente de educatie adresate profesionistilor din domeniul 
educatiei si sanatatii in anul 2007, prin sustinerea cursului de educatie 
medicala continua pentru asistente medicale generaliste, intitulat „Abordarea 
complexa a infectiei HIV/ SIDA in practica medicala”, la care au participat 37 
de persoane. Acest curs a fost organizat in colaborare cu Ordinul Asistentelor 
Medicale si Moaselor din Romania si Spitalul de Boli Infectioase Constanta si 
in cadrul sau s-au facut o serie de expuneri medicale si legislative de catre 

profesionistii Spitalului de Boli Infectioase Constanta si FBMN. In urma cursului, participantii au inregistrat  
niveluri sensibile de imbunatatire a cunostintelor medicale si legislative cu privire la infectia HIV/ SIDA si de 
schimbare a atitudinii fata de persoanele seropozitive. 
 

? Pe data de 15 martie 2007, Fundatia Baylor-Marea Neagra a gazduit 
seminarul “Sevrajul fumatului - un gest terapeutic complex”, sustinut de dl. 
Dr. Emanoil Vasiliu, Coordonatorul Programului National de Control al 
Tuberculozei in judetul Constanta si care s-a adresat profesionistilor din 
domeniul psiho-social si educational, care desfasoara activitati de consiliere 
pentru o viata sanatoasa. Obiectivul major al acestui seminar a constat in 
formarea abilitatilor de comunicare pentru asistarea pacientilor/ elevilor in 
renuntarea la fumat. Cei 33 de participanti la acest eveniment au primit 
diverse materiale informative si chestionare de testare a dependentei de 

tutun. 
 

? Tinerii de la Casa Florilor, casa de tip familial administrata de 
Fundatia Baylor-Marea Neagra, au organizat in zilele de 28 februarie si 1 
martie o expozitie de martisoare si felicitari, cu vanzare, in incinta Fundatiei 
Baylor-Marea Neagra. Martisoarele si felicitarile au fost realizate in cadrul 
grupurilor deschise de art-terapie desfasurate la Casa Florilor. Scopul vanzarii 
martisoarelor a fost finalizarea, intr-un mod util, a muncii depuse pentru 
realizarea lor. Astfel, cu banii obtinuti, casa a fost dotata cu un cuptor cu 
microunde. 

 
Proiectul intitulat “Educatie informala a tinerilor liceeni constanteni” a fost initiat in cursul lunii februarie de 

catre Primaria Municipiului Constanta si sustinut de o serie de institutii partenere, printre care si Fundatia 
Baylor-Marea Neagra. Activitatile desfasurate consta in evenimente periodice organizate in cluburi constantene 
frecventate de tineri in cadrul carora vor avea loc proiectii de clipuri media pe teme de prevenire a transmiterii 
infectiei HIV si a consumului de substante, distribuire de prezervative si materiale informative. Tinerii 
participanti sunt liceenii din orasul Constanta care sunt anuntati din timp prin intermediul invitatiilor care le si 
permite accesul la petrecere. Acest proiect continua pana la sfarsitul lunii iunie. 

De asemenea, la solicitarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului  Constanta, 
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Fundatia Baylor-Marea Negra desfasoara o campanie de testare rapida HIV in randul copiilor aflati in plasament 
familial.  

Incepand cu luna februarie s-au efectuat teste la peste 470 de copii si 100 de asistenti maternali, echipa mobila 
deplasandu-se in Centrul Caius Mihaila din Constanta, in Cernavoda si Cogealac. S-a constatat, cu bucurie, ca 
starea de sanatate a persoanelor testate este foarte buna si ca nu s-a semnalat nici o suspiciune de infectie HIV/ 
SIDA. Aceasta campanie va continua pana la jumatatea lunii aprilie in centrele de plasament ale DGASPC si va 
fi urmata de un screening TBC incepand cu luna mai 2007. 

 
 

DORINTE DE COPIL LA ADERAREA ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA 
 

Noi suntem copiii Romaniei, noi suntem sarea si mierea acestui pamant, iar prin primirea patriei noastre, in 
marea familie a popoarelor europene, incepand cu 1 ianuarie 2007, am devenit si copiii Europei. 

La moment aniversar, de extindere a Europei si prin primirea patriei mele in marea familie a popoarelor 
Uniunii Europene, doresc batranului continent Europa, atat de greu incercat, sa: 

- Nu mai cunoasca nicioadata ororile razboiului! 

- Niciodata mamele sa nu isi mai planga fiii pieriti in razboi! 

- In veci sa nu mai lupte frate contra frate si sa curga sange nevinovat! 

- De la Atlantic la Marea Neagra sa rasune doar Oda Bucuriei! 

- Steagul albastru cu 12 stelute sa ne fie acoperamant tuturor celor care la 9 mai ne bucuram impreuna! 

- Granitele, care de multe ori au fost motiv de dispute, sa dispara si sa fim cu totii o singura si mare 
familie, in care toti sa ne simtim oriunde acasa. 

- Doar albi porumbei sa tulbure seninul cerului, iar copiii sa graiasca intre ei o singura limba, limba 
prieteniei, a sperantei de mai bine si a dragostei! 

 
Denisa Baroana, clasa a VI-a B, Scoala cu Clasele I-VIII Nr.23 „Constantin Brancoveanu” Constanta 
Profesor indrumator Georgescu Elena 

  
 

DREPT LA EDUCATIE PENTRU COPIII CU DISABILITATI FIZICE 
 
Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic – Romania, Filiala Constanta, partener si coordonator local 

in proiectul Respectarea dreptului la educatie pentru copiii cu dizabilitati, alaturi de SENSE  International 
Romania, cu finantare de la World Learning, aplicant fiind Salvati Copiii Romania, desfasoara timp de un an 
activitati privind posibilitatea integrarii copiilor cu disabilitati fizice in invatamantul de masa. Acesta este un 
proiect national ce se desfasoara in 8 judete care corespond celor 8 zone de dezvoltare din Romania.  

 
Scopul proiectului este imbunatatirea accesului la educatie a copiilor cu dizabilitati, un drept stipulat in 

Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului si care trebuie respectat. 
Pentru realizarea acestui scop s-au urmarit doua obiective: 
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1. Cresterea gradului de cunoastere si informare a partenerilor asupra situatiei accesului la educatie a 
copiilor cu dizabilitati, avand ca rezultat asteptat realizarea unei evaluari cu date corecte si la zi cu privire la 
accesul lor la educatie si respectarea reglementarilor in vigoare.  

2. Imbunatatirea implementarii legislatiei si influentarea autoritatilor publice pentru asigurarea accesului la 
educatie a copiilor cu dizabilitati. 

 
Din judetul Constanta au fost alese 5 Primarii si institutiile de invatamant de pe raza acestora unde se gasesc 

deja copii sau tineri integrati in invatamantul de masa, precum si un numar insemnat dintre acesti copii care nu 
beneficiaza de nici o forma de educatie din cadrul sistemului de invatamant. Datele culese din teren vor fi 
operate si va fi realizat un raport ce va fi prezentat in cadrul unor intalniri locale si nationale. La intalnirile 
acestea se vor dezbate rezultatele obtinute, iar impreuna cu reprezentantii institutiilor care au capacitatea de a 
lua atitudine se va extrage un plan de masuri locale pentru ca acesti copii sau tineri sa beneficieze de acces la 
educatie. Aceste decizii vor fi prezentate mai departe la nivel national institutiilor care pot oferi sprijin in 
aplicarea celor stabilite. 

 
Boboc Roxana – Coordonator programe si servicii CENTRAS Constanta 

 
 
INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALA A PERSOANELOR CU DISABILITATI 
 

Asociatia Carmen Sylva pentru protectia persoanelor cu handicap neuro si locomotor Constanta, in 
parteneriat cu Centrul Regional de Resurse pentru ONG-uri – CENTRAS Constanta, lanseaza proiectul 
“Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor din sfera serviciilor sociale pentru oferirea de suport social si integrarea 
profesionala a persoanelor cu disabilitati”, finantat de Ambasada Olandei la Bucuresti in cadrul programului 
MATRA – KAP. 

Prin acest proiect se doreste sa oferim suport informational si tehnic, la 15 ONG-uri din sfera serviciilor 
sociale, pe teme legate de posibilitatile existente de integrare socio-profesionala a persoanelor cu disabilitati.  

 
Faza de inceput a proiectului prevede culegerea de informatii privind situatia actuala a persoanelor cu 

disabilitati capabile de munca, cerintele existente pe piata muncii pentru acestea si facilitate/ posibilitatile 
existente in acest moment pentru acesta categorie de persoane, precum si realizarea unui seminar pe aceeasi 
tema. 

In faza a doua a a proiectului vor fi selectate 15 organizatii din domeniul serviciilor sociale pentru a fi 
instruite pe teme precum: « Angajarea asistata si managementul atelierelor Protejate». 

 
Pe data de 20 Aprilie 2007 s-a desfasurat la Hotel IBIS Constanta seminarul cu tema « Angajarea asistata, 

teorie si practica in integrarea socio-profesionala a persoanelor cu disabilitati » la care au luat parte 20 de 
persoane. La acest eveniment au fost invitati reprezentanti ai sectorului ONG din sfera serviciilor sociale 
constantean, ai unitatilor protejate existente, ai institutiilor publice care cunosc problematica acestor persoane 
precum si reprezentanti ai firmelor. 

Discutiile din cadrul seminarul s-au desfasurat in jurul contextului actual al Romaniei privind angajarea 
acestei categorii de persoane precum si asupra formelor de angajare a acestora. Accentul insa a fost pus pe 
integrarea socio-profesionala a persoanelor cu disabilitati in unitati protejate, unde conform legislatiei (Legea 
448/2006 si HG 268/2007 ) pot beneficia inclusiv de formare profesionala la locul de munca.  

In acest moment legislatia ce reglementeaza protectia si drepturile persoanelor cu disabilitati este in 
schimbare intrucat OUG 102 impreuna cu toate actele normative ce veneau in completarea ei au fost abrogate, 
iar cele 2 acte normative precizate mai sus abia acum incep sa fie puse in aplicare si bineinteles au fost puse in 
corelatie cu strategiile nationale existente privind protectia persoanelor cu disabilitati precum si accesul acestora 
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pe piata muncii.  
 
Concluziile generale asupra acestui seminar s-au axat asupra modului de realizare a unei unitati protejate si 

mai ales de ce resurse trebuie sa dispuna o organizatie sau o firma pentru a putea realiza acest tip de unitate. 
Cele consemnate de catre participanti au fost: resurse informationale (cadrul legal, materiale despre exemple de 
realizare a unor astfel de unitati protejate etc), consultanta privind infiintarea si dezvoltarea acestei structuri, 
resurse materiale si binenteles dobandirea unor cunostinte si competente legate de marketing. 

 
Boboc Roxana – Coordonator de programe si servicii CENTRAS Constanta 
 
 

A XIII-A INTALNIRE A RETELEI NATIONALE A CENTRELOR DE VOLUNTARIAT DIN 
ROMANIA (RNCVR) 
CLUJ-NAPOCA, 27-28 FEBRUARIE 2007 

 
In zilele de 27 si 28 februarie 2007 a avut loc la Cluj -Napoca, la sediul Pro Vobis – Centrul National de 

Voluntariat, a XIII-a intalnire a RNCVR, la care au participat voluntari si coordonatori din 12 centre de 
voluntariat din tara, dupa cum urmeaza: 

? Nicoleta Racolta – CV Cluj-Napoca 
? Andreea Ionascu – CV Constanta 
? Cristina Catana – CV Craiova 
? Diana Prodan – CV Iasi 
? Alexandra Ardelean – CV Resita 
? Amik Mariana – CV Satu-Mare 
? Cristian Sarbovici – CV Simeria 
? Andra Gligor – CV Sibiu 
? Constantina Patrascu – CV Slatina 
? Alin Rosca – CV Turda 
? Valentin Mamota – CV Vladesti 
? Cristina Nicolescu – Pro Vobis 
? Alexandru Codreanu – Pro Vobis 
? Mirona Oreian – Pro Vobis 

 
Pe agenda de discutii s-au numarat subiecte ca: prezentarea proiectului “Building Capacity of the Support 

Infrastructure of the Voluntary Sector in Romania” implementat de Pro Vobis în perioada 01/01/07 – 31/12/08, 
prezentarea unei posibile tipologii a centrelor de voluntariat, propuneri pentru modificarea/ imbunatatirea 
sistemului de evaluare si clasificare si, bineinteles, planificarea Saptamanii Nationale a Voluntariatului 2007. 

 
Sedintele s-au desfasurat intr-un cadru informal si foarte destins 

(ca si cum ne-am fi cunoscut dintotdeauna), fiecare participant 
prezentand centrul de voluntariat pe care il reprezinta si cateva din 
proiectele semnificative desfasurate de la ultima intalnire a Retelei. 

Cea mai aprinsa, cea mai lunga si cea mai productiva discutie a 
fost in mod sigur cea legata de SNV, de aceea tin sa dau cateva detalii 
despre aceasta. 

In primul rand, in cadrul discutiei, s-a stabilit perioada 
desfasurarii SNV-ului, si anume 22-28 aprilie 2007. In al doilea rand, 
s-au discutat aspecte legate de: materiale promotionale comune 
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pentru toate centrele care desfasoara SNV-ul, promovarea identitatii Retelei, posibilitatea abordarii teatrului 
social (sau a teatrului, in general) ca activitate comuna centrelor si identificarea unor activitati noi pentru SNV 
(sau trecerea in revista a activitatilor mai vechi, care ar putea fi repetate cu succes). In urma dezbaterii acestui 
ultim punct, au fost luate in considerare urmatoarele posibile activitati: o sceneta de teatru social (sau care sa 
porneasca de la aceasta idee), ateliere de creatie cu diverse teme, sarbatorirea Zilei Planetei Pamant (care are loc 
in prima zi a SNV-ului, 22 aprilie), voluntariat corporatist, actiuni de “service learning”, un lant uman, in care 
fiecare om sa promoveze o valoare importanta pentru el,  un pom/ zid/ tramvai al dorintelor, pe care oamenii 
sa isi noteze dorintele, ateliere de grafitti, VIP volunteering etc. 

As putea continua cu detaliile la nesfarsit… cum discutiile se prelungeau la masa, intre felurile de mancare, 
sau in camerele de hotel sau chiar in plimbarile prin superbul Cluj (defect profesional…si in timpul liber, tot 
despre voluntariat vorbim)., dar  ma opresc aici, nu inainte de a le multumi organizatorilor sedintei pentru 
momentele frumoase pe care ni le-au oferit si pentru posibilitatea de a ne extinde sfera de cunoastere si de a 
intalni persoane noi, cu care sa colaboram in viitor. 

Asteptam cu nerabdare urmatoarea sedinta, care (din discutii neoficiale) e posibil sa aiba loc chiar aici, la 
mare, prin perioada iunie-iulie (ramane de vazut). Oricum, abia asteptam sa ne preluam rolul de gazda.  

Pana atunci, prioritatea noastra este cea de-a VII-a editie a Saptamanii Nationale a Voluntariatului, la care va 
asteptam pe toti! 

 
Andreea Ionascu, voluntar 
Eleva a Colegiului National “ Mihai Eminescu”, Constanta 
 
 

VOLUNTARII CENTRAS Constanta  
PREMIATI PENTRU 1 AN DE VOLUNTARIAT  
IN VAMA VECHE 

 
Intre 23 si 25 martie 2007, ne-am adunat cu mic, cu mare in Vama Veche, sa sarbatorim faptul ca multi dintre 

voluntarii nostri (printre care si subsemnatele) au implinit un an de cand activeaza in cadrul CENTRAS, dar si 
ziua de nastere a uneia dintre voluntare, Carausu Elena. Aceasta iesire cred ca ne-a prins bine tuturor, deoarece 
ne-am eliberat de grijile cotidiene si am uitat de proiecte, activitati sau bacalaureat macar pentru 2 zile.  

Seara, ne-am adunat langa gratar si am depanat amintirile placute adunate de-a lungul activitatii ca 
voluntari, am cantat, am ras si am facut „posta” aproape toti carnaciorii (o practica foarte cunoscuta in cadrul 
iesirilor de acest gen).  

De asemenea, sambata seara i-am cantat „La Multi Ani!” 
Elenei si am baut sampanie, dupa care o parte din voluntari au 
mers pe plaja, iar ceilalti au ramas in camere. Mai bine zis, intr-o 
singura camera, pentru ca ne-am adunat cu totii in camera lui 
Chip & Dale (adica eu si Gabytzu...voluntarii stiu de ce) si s-a 
continuat petrecerea. Am rontait dulciuri, am depanat in 
continuare amintiri, am facut exercitii de gandire laterala foarte 
distractive, dupa care a venit partea cea mai interesanta: s-au zis 
bancuri si povesti de groaza, intr-o atmosfera de semiintuneric. 

Singurul regret pe care l-am avut a fost ca familia noastra nu 
a putut fi intreaga, deoarece nu au  reusit sa vina toti voluntarii, 
dar acesta ar putea fi un alt motiv pentru o noua iesire. Insa 
pana atunci: „Noi sa fim sanatosi!” (deviza fratiorului nostru mai mic, Udu) si sa facem in continuare treaba 
buna, pentru ca la anul sa avem ce sarbatori! 
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In continuare, cativa voluntari ne-au impartasit parerile lor personale despre aceasta iesire in Vama Veche: 
 
Cojocaru Arina, Liceul Teoretic „George Calinescu”: 
„Daca e sa ma intrebi pe mine, a fost unul dintre cele mai reusite weekenduri din toata activitatea mea de un 

an la CENTRAS. Cui nu i-ar placea un sfarsit de saptamana alaturi de “familia” de voluntari , un pachet de mici 
si multa voie buna? Am ras, am mancat, am cantat in fata gratarului, ne-am purtat ca o adevarata “familie 
fericita”. Pana si povestile de groaza din miez de noapte, care au facut pe cateva dintre voluntaritele noastre sa 
tipe, au animat atmosfera. 

Si desi pe undeva prin ultima seara, ca in orice grup mare, s-au cam adunat bisericute prin camere pana a 
doua zi am iesit iar ca melcisorii dupa ploaie si ne-am continuat glumele. Am facut pana si curat impreuna. Cu 
bune, cu rele, una peste alta, a fost un weekend grozav.” 

 
Ionita Alexandra, Colegiul National „Mihai Eminescu”: 
„Vedeam in mica noasta excursie in Vama Veche multe oportunitati. Era pentru mine, in primul rand, ocazia 

de a o sarbatori pe draga mea prietena si colega Elena, ocazia de a comunica mai mult cu colegii mei voluntari, 
de a revedea un loc foarte drag si de a face cat mai multe poze. 
      M-am simtit foarte bine. Totul a iesit exact asa cum mi-am imaginat. Desi imi pare rau de un lucru, acela ca 
nu am reusit sa fim impreuna peste tot. Este destul de greu cand esti intr-un grup de 20 de persoane. 
     Am facut gratar, am cantat, ne-am plimbat pe plaja, am ras, am glumit. Ancuta, Andreea, Udu si Arina ne-au 
oferit si un moment comic pe care toata lumea l-a savurat cu mare placere. 
     Eu una m-am simtit foarte bine alaturi de unii dintre cei mai dragi prieteni ai mei. Sper din tot sufletul sa se 
repete.” 

 
Ududec Bogdan, Liceul Teoretic „George Calinescu”: 
„Vama...Vama a reprezentat ocazia de a pune in contact voluntarii unii cu altii. A dat posibilitatea unor 

oameni minunati sa se cunoasca si mai bine intre ei, sa interactioneze si pana la urma sa se distreze asa cum 
meritau dupa atata munca de voluntariat. Vama a ajuns un simbol pentru unii dintre noi. Un loc semnificativ in 
inimile noastre.” 

 
Voica Alina Cristina, Liceul Teoretic „Ovidius”: 
„V=veselie, A=adrenalina, M=minunat, A=armonios. Toate cele 4 cuvinte caracterizeaza mica noastra 

escapada petrecuta in Vama Veche. Au fost 2 zile minunate, petrecute alaturi de cei dragi, de familia, colegii si 
prietenii mei. Daca ai prieteni, intodeauna o sa te simti bine, daca suferi si plangi, cel mai bine e sa vorbesti cu 
un prieten, un voluntar. Am invatat inca un lucru important: tot ce ai cladit intr-o lunga perioada de timp, se 
poate pierde in numai cateva secunde si niciodata nu se mai poate recupera. Inca imi e foarte dor de Vama si as 
da orice ca maine dimineata cand ma trezesc sa fiu acolo, in Vama, sa pot sa ma duc sa ma plimb pe plaja cu 
prietenii, sa radem si sa strigam in gura mare: „CENTRAS!!!”. Suntem cei mai buni colegi, in primul rand, si 
apoi cei mai buni si veseli oameni posibil...suntem o FAMILIE!!!!” 

 
Angelescu Raluca, Liceul Teoretic „Ovidius”: 
„Pentru un voluntar nou, asa cum sunt eu, excursia in Vama a fost un prilej de a-i cunoaste mai bine pe 

membrii marii familii CENTRAS. A fost o experienta extrem de placuta, chiar daca vremea capricioasa ne-a cam 
inchis in camere. Am cantat, am spus bancuri si povesti de groaza, am ras si ne-am simtit bine. Tot ce pot spune 
e ca astept cu nerabdare urmatoarea iesire in grup.” 
Voluntari Ionascu Andreea si Sarafinescu Gabriela 
Colegiul National „Mihai Eminescu”, cls XII A 
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ZIUA INTERNATIONALA A CARTII PENTRU COPII SI TINERET 
 

Pe data de 2 aprilie 2006, la orele 12:30, la Colegiul National “Mihai Eminescu” a avut loc o actiune dedicata 
“Zilei Internationale a Cartii pentru Copii si Tineret”, fiind in acelasi timp si ziua scriitorului danez Hans 
Christian Andersen. 

Activitatea s-a numit “Pledoarie pentru lectura” si a fost coordonata de doamna profesoara de limba si 
literatura romana,  Simona Bucel. 

Cu acest prilej s-au citit eseuri, realizate de elevi ai claselor a X-a, a XI-a si a XII-a printre care:  “Literatura 
intre absurd si rational”, “Viata si opera lui Hans Christian Andersen”, “Hans Christian Andersen si 
voluntariatul” si o pledoarie pentru lectura, scrisa de Mitran Monica, castigatoare a locului 3 pe judet la 
olimpiada de limba romana. 

Printre invitati s-au numarat : Conferentiar Universitar Marina Cap Bun, reprezentanti ai Bibliotecii Judetene, 
Codreanu Diana si Nora Ioil – directoare a Departamentului “Carte pentru Copii”, doamna directoare a 
Colegiului National “Mihai Eminescu”, Camelia Ciurescu, profesori de limba romana si elevi ai colegiului. 

In continuare, este prezentat eseul “Hans Christian Andersen si voluntariatul”, realizat de subsemnata: 
“Eu sunt o voluntara inraita. Iubesc tot ce tine de voluntariat, iubesc oamenii, iubesc sa ii ajut si sa lucrez cu 

ei. 
Cand coordonatoarea mea de la Centrul de Voluntariat a venit si mi-a prezentat un nou proiect de 

voluntariat, am fost incantata, desi nu mai auzisem de el: “Teatru social – spect-actori pentru non-discriminare”. 
Despre ce este vorba? Sa vedeti… 

In acest proiect, se construieste o sceneta, in care voluntarii sunt actori. Sceneta infatiseaza o problema sociala, 
pe care publicul trebuie sa o inteleaga si sa o rezolve, intervenind pe scena. 

Bine, bine…Dar ce legatura are cu Hans Christian Andersen? Sa va explic: in sceneta noastra era vorba despre 
un baiat, Liviu, de 16 ani, imobilizat in scaunul cu rotile, care incearca sa se adapteze noilor colegi de liceu. Liviu 
este agresat si discriminat pentru ca este…”altfel”. 

Si aici se realizeaza legatura cu una dintre cele mai cunoscute povesti ale lui Andersen: “Puiul de rata cel 
urat”. Desi pare a fi o simpla poveste pentru copii, este mai mult de atat. Este prezentat un caz de discriminare, 
pe care il intalnim si noi in viata de zi cu zi. Cineva este alungat doar pentru ca are caracteristici diferite, de 
majoritatea dintre noi. In cazul acesta, puiul de rata este alungat pentru ca este considerat urat. 

“- Dar ia priviti, ce pui urat! Nu-l vom primi printre noi! Zicand asa, o rata se repezi la el, incepand sa-l 
loveasca infuriata cu ciocul. 

- Lasati-l in pace! se rasti mama lui, doar nu va face nici un rau! 
- E insa atat de mare si de urat! raspunse rata care-l lovise. De aceea trebuie sa il alungam!” 
In teatru social, am numi rata care lovise puiul “opresor”, adica personajul negativ, care agreseaza si-l 

opreseaza pe neajutoratul pui de rata. Acesta are insa de partea lui un personaj pozitiv, mama sa. Ea ii sare in 
ajutor, dar de cele mai multe ori, ajutorul trebuie sa vina din interior, nu din exterior. Daca noi insine nu ne 
ajutam, putini sunt cei care o vor face pentru noi. Nu vom avea intotdeauna pe cineva langa noi, care sa ne 
apere. 

In finalul povestii, puiul de rata se dovedeste a fi, de fapt, o lebada dintre cele mai frumoase. 
Astfel, ceea ce am invatat din aceasta poveste si am regasit atat in teatrul social, cat si in viata reala, este ca nu 

trebuie sa ne impiedicam de lucruri atat de nesemnificative ca aspectul sau starea fizica. Cui ii pasa daca suntem 
urati sau frumosi, grasi sau slabi, daca putem sa mergem sau nu, daca in adancul sufletului suntem buni? Stiu 
oamenii cat de sensibil, de sincer sau de profund poate fi un astfel de suflet? 

Opera lui Hans Christian Andersen este destinata doar aparent copiilor, pentru ca, de fapt, ea contine 
adevarate lectii de viata, lectii binevenite oricand, la orice varsta. 

Povestile nu sunt doar pentru copii!” 
 

Voluntar Ionascu Andreea, Colegiul National “Mihai Eminescu”, Clasa a XII-a A 
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      III. OPORTUNITATI DE FINANTARE   
                           MAI -  2007 

 
FINANTARI ACTIVE 
 
1. CONCURS NATIONAL PROIECTE PENTRU TINERET 
  
- Finantator: Autoritatea Nationala pentru Tineret 
- Solicitanti: Structuri Asociative de Tineret care functioneaza in conditiile   

Ordonantei Guvernului numarul 26/2000 
- Activitati eligibilie:  

Tema „Stimularea participarii tinerilor la viata societatii” se incadreaza in Programul de sustinere a actiunilor 
de tineret si vizeaza urmatoarele masuri si tipuri de proiecte: 

1. Participarea economica  

? Masuri: stimularea creativitatii tinerilor in domeniul economic si social.  

? Tipuri de proiecte: stagii, cursuri, concursuri, campanii, targuri, simpozioane, seminarii, mese 
rotunde, banci de date, pagini WEB. 

2. Participarea civica si politica  

? Masuri: sprijinirea de actiuni specifice de voluntariat.  

? Tipuri de proiecte: campanii, caravane, simpozioane, seminarii, mese rotunde, tabere tematice. 

3. Participarea la educatie  

? Masuri: dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale nonformale pentru tineri.  

? Tipuri de proiecte: evenimente (targuri de ONG, de proiecte, de job-uri, expozitii, lansari de carte 
etc), concursuri (pe teme de educatie pentru sanatate, prevenirea factorilor de risc, integrare europeana, 
drepturile omului, de prevenire si combatere a violentei, de promovare a tolerantei si egalitatii de sanse etc), 
simpozioane, seminarii, mese rotunde. 

- Conditii de finantare: 

Suma totala aprobata pentru Concursul National de Proiecte de Tineret – 2007 este de 300.000 lei si se aloca 
dupa cum urmeaza: 

1. Pentru proiectele de tineret care vizeaza participarea economica:  

? maximum 25 000 lei/ proiect pentru campanii;  

? maximum 15 000 lei/ proiect pentru stagii, cursuri, concursuri, campanii, targuri, simpozioane, 
seminarii, mese rotunde, banci de date, pagini WEB. 

2. Pentru proiectele de tineret care vizeaza participarea civica si politica:  

? maximum 30 000 lei/ proiect (pentru campanii, caravane, tabere tematice);  
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? maximum 15 000 lei/ proiect (pentru simpozioane, seminarii, mese rotunde). 

3. Pentru proiectele de tineret care vizeaza participarea la educatie:  

? maximum 15 000 lei/ proiect (pentru evenimente, concursuri);  

? maximum 10 000 lei/ proiect (pentru simpozioane, seminarii, mese rotunde). 

Proiectele de tineret selectate se vor derula in perioada 15 iunie – 18 noiembrie 2007.  

- Termen limita: 10-18 mai 2007 

 
2. PROGRAMUL NATIONAL INITIATIVE COMUNITARE DE TINERET 2007  
 
 - Finantator: ANSIT 
 - Obiectivele programului: 
 
Obiective generale: 
·          Incurajarea tinerilor si sustinerea lor in asumarea activa si responsabila a rolului de promotori ai 

schimbarilor pozitive si durabile la nivelul comunitatii de apartenenta.  
·          Cresterea sanselor si capacitatilor de integrare socio-profesionala a tinerilor lipsiti de oportunitati. 
·          Dezvoltarea capacitatilor institutionale si de management a structurilor neguvernamentale de/ pentru 

tineret in vederea facilitarii accesului la resursele oferite in cadrul diverselor programe de finantare, nationale si 
internationale disponibile si a asumarii cu succes a unor sarcini si responsabilitati in domeniul politicilor publice 
destinate tineretului din Romania. 

·          Promovarea valorilor europene. 
  
Obiective specifice: 
·          Atragerea intr-un numar cat mai mare a tinerilor din mediul rural catre initiative comunitare/ locale; 
·          Orientare vocationala si dezvoltare de abilitati complementare necesare accesului tinerilor pe piata 

muncii; 
·          Dezvoltarea abilitatilor si competentelor pentru initierea propriei afaceri; 
·          Dezvoltarea capacitatii institutionale a structurilor neguvernamentale de/ pentru tineret pentru 

gestionarea eficienta a activitatilor programelor/ proiectelor derulate; 
·          Formarea deprinderilor specifice managementului asociativ; 
·          Promovarea valorilor europene: cetatenie europeana, educatie/ formare continua, toleranta, unitate in 

diversitate, parteneriat, egalitate de sanse etc.; 
·          Sprijinirea integrarii sociale a grupurilor de tineri aflati in situatie de risc (prevenirea 

comportamentelor deviante/ antisociale: violenta, delincventa juvenila, consum si/ sau trafic de substante 
psiho-active etc.); 

·          Utilizarea creativitatii cultural-artistice ca mijloc de exprimare si educatie non-formala; 
·          Recunoasterea si incurajarea voluntariatului ca instrument de educatie non-formala si stimulare a 

participarii civice a tinerilor; 
·          Multiplicarea in teritoriu a actiunilor de tineret derulate de ANSIT. 
 
 - Activitati eligibile: 
In cadrul prezentei cereri de oferta de proiecte, finantarea va fi acordata proiectelor care raspund uneia sau 

mai multora din urmatoarele activitati:  
?           Training-uri/ stagii de formare pentru tineri/ tineri din cadrul structurilor neguvernamentale de/ 
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pentru tineret; 
?           Campanii de informare / advocacy; 
?           Servicii comunitare directe pentru tineri sau care sa implice tinerii;  
?           Targuri de joburi; 
?           Targuri de ONG-uri; 
?           Evenimente cu impact local/ comunitar;  
?           Expozitii; 
?           Evenimente locale, forumuri, intalniri cu personalitati publice; 
?           Activitati/ evenimente sportive; 
?           Tabere de creatie/ arta; 
?           Actiuni de ecologizare (campanie de mediu pentru stimularea voluntariatului);  
?           Studii/ cercetari suport pentru derularea proiectului. 
  
Proiectele trebuie sa respecte principiul egalitatii sanselor si sa asigure o abordare echilibrata si 

comprehensiva, in special in ceea ce priveste egalitatea de sanse; proiectele nu vor putea stabili criterii de 
discriminare pentru selectarea participantilor din cadrul grupurilor tinta. 

Proiectele trebuie sa fie coerente cu obiectivele prezentei cereri de oferta de proiecte. 
Proiectele trebuie sa reprezinte operatiuni de sine statatoare, care sa se adreseze situatiei si nevoilor 

locale/comunitare specifice. Ele trebuie sa contina un set coerent de activitati cu obiective operationale clar 
definite.  

  
 - Conditii de finantare: 
Durata unui proiect nu poate depasi 4 luni si nu poate fi mai mica de 2 luni. 
Orice finantare nerambursabila oferita pentru un proiect in cadrul acestui program trebuie sa se incadreze 

intre urmatoarele valori minime si maxime: 
  
·    Suma minima: 5.000 Lei 
·    Suma maxima: 17.500 Lei 
  
In plus, nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90,00% din totalul costurilor eligibile ale 

proiectului. Diferenta trebuie acoperita din resursele proprii ale solicitantului in afara celor obtinute din 
finantarile de la Autoritatea Nationala pentru Tineret  si/ sau ANSIT, sub forma contributiei financiare in 
numerar. Contributiile in natura nu sunt acceptate si nu sunt considerate ca parte din co-finantare. 

 
 - Termen limita: 23 mai 2007 
 

3. TINERII IN ACTIUNE. TINERII IN LUME: COOPERAREA CU ALTE TARI DECAT TARILE VECINE 
UNIUNII EUROPENE 

- Finantator: Uniunea Europeana - Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) 

- Solicitanti: Ofertele trebuie sa fie prezentate de organizatii fara scop lucrativ, organizatii neguvernamentale 
sau entitati publice locale, regionale si nationale. Sunt eligibile numai candidaturile solicitantilor care au statut 
de persoana juridica si sunt stabiliti intr-una din tarile in care se deruleaza Programul. 

Tarile in care se deruleaza programul sunt urmatoarele: 

-  statele membre ale Uniunii Europene;       - statele 
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AELS care sunt parti la acordul SEE (Islanda, Liechtenstein si Norvegia); 

- statele candidate care beneficiaza de o strategie de preaderare, in conformitate cu principiile generale si 
conditiile, precum si in conformitate cu dispozitiile generale stabilite de acordurile cadru incheiate cu aceste tari 
in vederea participarii acestora la programele comunitare (Turcia). 

Proiectele trebuie sa includa organizatii partenere din cel putin patru tari diferite (inclusiv organisme 
candidate), incluzand cel putin doua tari din cadrul Programului, din care cel putin un stat membru al Uniunii 
Europene si doua tari partenere. 

- Activitati eligibile:  

Activitatile eligibile in cadrul acestui apel pentru propuneri de finantare sunt non profit si vizeaza tinerii si 
educatia non formala. Iata cateva exemple: 

- schimburi intre tineri;  

- realizarea de parteneriate si retele;  

- activitati de instruire; 

- seminarii si conferinte;  

- vizite pentru studiu si fezabilitate; 

- intalniri pentru evaluare;  

- campanii de informare pentru tineri. 

-  Conditii de finantare 

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor in cadrul prezentei cereri de oferte  este estimat la 
aproximativ 2 285 000 EUR. Sprijinul financiar nu poate depasi 80% din totalul cheltuielilor eligibile. Subventia 
maxima va fi de 100 000 EUR. 

Proiectele trebuie neaparat sa inceapa intre 15 decembrie 2007 si 15 februarie 2008. Proiectele vor avea o 
durata minima de 6 luni si o durata maxima de 12 luni. 

-  Termene limita 

Cererile de candidatura trebuie sa fie transmise Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura 
(EACEA) cel mai tarziu la data de 31 mai 2007, data postei. 

Roxana Boboc – Coordonator programe si servicii CENTRAS Constanta 
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     IV. OPORTUNITATI DE INSTRUIRE 
 
    Curs CENTRAS Constanta- «Finantarea serviciilor sociale » 
    4-6 Iunie 2007 

 
Continuitatea si calitatea serviciilor sociale, indiferent daca acestea sunt furnizate de 
organizatii publice sau private, depinde din ce in ce mai mult de capacitatea staff-ului 

de a asigura sustenabilitatea financiara. 
In contextul integrarii in Uniunea Europeana care ofera oportunitatea accesarii fondurilor structurale, cat 

si in conditiile diversificarii oportunitatilor de atragere de resurse locale necesare functionarii serviciilor sociale, 
exista o nevoie crescuta a staff-ului furnizorilor de a-si dezvolta abilitatile de a planifica si opera metode si 
instrumente specifice. 

Pentru a raspunde acestei nevoi, CENTRAS Constanta organizeaza un program special pentru 
“Finantarea serviciilor sociale” in perioada 4-6 Iunie 2007, continand sesiuni de instruire si de consultanta 
tehnica. 
 
AGENDA PROGRAMULUI: 
 
4 Iunie - Sesiune de curs cu temele: 
- Elemente generale privind managementul serviciilor sociale relevante pentru activitatea de atragere de fonduri 
- Metode de evaluare a nevoilor  de servicii (metoda PASS), indicatori, instrumente de colectare si interpretare a 
datelor 
- Programe si surse de finantare pentru servicii sociale in aceasta perioada 
 
5 Iunie – Sesiune de curs cu temele : 
- Metode si instrumente pentru studierea si intelegerea programelor de finantare 
- Generarea ideilor de proiect (metoda gandirii laterale) si verificarea cu cerintele programului – idei de proiect 
care pot castiga  
- Organizarea activitatii de scriere a proiectului (etape) 
 
6 Iunie – sesiune de curs cu temele : 
- Elaborarea scopului, obiectivelor si activitatilor proiectului 
- Intocmirea matricei logice (probleme – cauze – efecte, grup tinta) 
- Intocmirea bugetului proiectului 
- Completarea cererii de finantare 
 
7-19 Iunie 2007 – Lucru individual al cursantilor in cadrul organizatiilor si institutiilor proprii 
 
21 – 31 Iunie 2007 – Consultanta tehnica acordata la sediul CENTRAS Constanta pentru finalizarea unui proiect de 
finantare. 

LOCUL DE DESFASURARE: Constanta, locatia fiind stabilita si comunicata ulterior in functie de numarul de 
participanti  

INSTRUCTORI SI CONSULTANTI: 
 

1. Roxana Boboc  
Eexperienta in managementul serviciilor sociale 
Experienta in lucrul cu persoanele cu dizabilitati 
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Experienta de formator in domeniul Metodelor de evaluare a programelor si proiectelor, Organizarii si 
functionarii atelierelor protejate 
Experienta de evaluator servicii sociale  
 

2. Ionica Bucur  
Expertiza in managementul serviciilor 
Experienta de formator in Organizarea si Planificarea dezvoltarii serviciilor publice, Elaborarea strategiilor si 
planurilor de dezvoltare organizationala, Scrierea proiectelor de finantare, Strategii si metode de atragere de 
fonduri 
Experienta de evaluator de proiecte  
 

3. Roxana Cozma 
Psiholog, cu studii de master in psihoterapie si comunicare (2003-2005), formare in Programare Neuro 
Lingvistica, Analiza Tranzactionala si gandire laterala cu traineri internationali in perioada 2001-2003 
 
PRETUL CURSULUI: 200 RON 
 

? La finalul cursului participantii vor primi un certificat de participare in care se va mentiona numarul de 
ore parcurse in cadrul acestui curs precum si abilitatile formate pe parcursul acestuia.  

 
CONDITII DE PARTICIPARE 
 
Inscrierile se pot face pana pe data de 30 Mai 2007, ora 10.00. 
 
Taxa de participare va fi platita pana la data de 30 Mai 2007 la sediul CENTRAS sau in contul 
RO23MIND024000019336RO01 deschis la MINDBANC Constanta. 
 

PERSOANA DE CONTACT: Roxana Cozma, tel 0241/ 522012, 0723448726, email: voluntariat @centras-
constanta.ro 

 
 
V. ANUNTURI DIVERSE 
 
Grup de voluntari translatori la Centrul de Voluntariat Constanta 
 
Din luna februarie, in cadrul CENTRAS Constanta , a luat nastere un mic grup de 
translatori formati din 13 voluntari ai acestei organizatii, studenti la Litere si elevi a unor 
licee de profil (Liceul Teoretic « George Calinescu » si Liceul « Ovidius ») printre care : 
- Ion Alina-Elena, Soare Ioana, Cojocaru Arina, Manea George, Ragan Florina, Panait 
Andreea, Ududec Bogdan, Tuguran Georgiana, Manea George, Panait Andreea, Grama 

Cezara, Popescu Alexandra si Voica Daniela. Asadar, daca aveti nevoie de traduceri din limbile engleza, 
franceza, spaniola sau germana nu ezitati sa apelati la noi!  
 
Voluntarii Centrului de Voluntariat Constanta, resursa pentru comunitatea constanteana 
 
Incepand cu anul 2006, Centrul de Voluntariat Constanta a realizat parteneriate si colaborari cu ONG-urile 
constantene in vederea realizarii unor schimburi de voluntari, astfel incat tinerii voluntari sa dobandeasca o 



                 Buletinul informativ PARTENER anul II nr.8 / mai 2007                
 

20  

experienta cat mai vasta si mai diversificata in domeniul voluntariatului, iar organziatiile nonguvernamentale 
sa-si  realizeze in mod eficient activitatile prevazute in proiectele interne. Anul trecut am realizat astfel de 
colaborari cu ONG Mare Nostrum Constanta, ARAS Constanta, World Vision Constanta, Alaturi de Voi 
Constanta, ASCH-FR Constanta, Asociatia Carmen Sylva Constanta. 
 
Va multumim ! 
 
 
 
 
 
 
 

 




