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I. EDITORIAL

AVANTAJELE UNUI VOLUNTAR RESPONSABIL
Avantajele unui voluntar responsabil?
Unul dintre ele este acela ca TRAIESTE, ca se simte VIU, se simte prezent, el este in CONTACT
cu el insusi, cu ceilalti, cu ceea ce traieste, descopera, face...si toate acestea pentru ca ii pasa de tot
ceea ce se intampla langa el...pentru ca el a descoperit secretul acelui...”daruind vei dobandi”...
Un voluntar responsabil este cel care are curajul intrebarii chiar daca stie ca poate gresi, curajul
asumarii unei sarcini fara teama ca va suporta consecintele, curajul iubirii celuilalt chiar daca
celalalt poate gresi, curajul de a infrunta realitatea si de a raspunde fara a se simti acuzat
personal, el a depasit acest nivel....el cauta sa afle ce a gresit pentru a avea ocazia de a indrepta, el
vrea sa descopere lumea cu provocarile ei, vrea sa invete din ele si stie ca numai acceptandu-si
greselile poate invata din ele.
Voluntarul responsabil nu da vina pe altii, el stie ca sta in puterea lui sa schimbe...schimbandu-se
el, se va schimba si lumea din jurul lui.....si chiar daca este greu cateodata, chiar daca se lupta cu
el insusi, merge inainte, pentru a se cuceri pe sine si pe ceilalti....intr-o singura lume...cea a
iubirii...
Roxana Cozma, Coordonator local al proiectului
CENTRAS - Centrul de Voluntariat Constanta

II. CURIER SUD-EST

Noutati ale sectorului nonprofit din zona Dunare – Marea Neagra
ROTARY CLUB CONSTANTA - LUPTA IMPOTRIVA CONSUMULUI DE
DROGURI
Rotary Club Constanta, in parteneriat cu Agentia Nationala Antidrog, a
demarat la finele anului trecut un program a carui finalitate majora va fi
realizarea unui film documentar referitor la consumul de droguri, la implicatiile
acestui fapt si, nu in ultimul rand, va evidentia, prin exemple concrete, implicatiile nocive pe care
consumul de droguri le are asupra sanatatii mentale a societatii.
Institutiile care confera implicare si sustenabilitate acestui proiect sunt FAVIS. Fara Violenta
Stradala!, Centrul de Dezintoxicare Bucuresti, Politia Romana, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si
Asociatia Parintilor Elevilor din Constanta.
Filmul va fi promovat la orele de dirigentie, la clasele a VII-a, a VIII-a si a IX-a, deoarece la aceasta
varsta critica se regaseste teribilismul juvenil, precum si absorbtia pe toate canalele posibile a informatiei
de catre tineri. Rotary Club isi propune ca fiecare copil sa plece acasa cu un DVD ce contine filmuldocumentar, ceea ce inseamna, la nivel national, un numar de 500.000 de copii care il vor viziona. Daca se
iau in considerare si membrii familiilor acestor copii, sunt deja mai mult de 1.500.000 de oameni aflati sub
impactul filmului.
Ineditul filmului il va reprezenta, pe langa maniera de realizare, faptul ca se adreseaza concomitent
si parintilor care trebuie sa-si inteleaga, sa -si recunoasca si sa-si ajute copiii aflati intr-o asemenea situatie!
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Scenariul filmului este realizat avand ca suport un concurs de scenarii, concurs care inroleaza cateva sute
de adolescenti din liceele de frunte din orasul Constanta.
Filmul va avea durata de aproximativ 30-40 minute, in restul orei de dirigentie fiind purtate discutii
pe marginea lui intre elevii vizati si tineri rotarieni de varsta lor, implicati in proiect, astfel incat captarea
atentiei sa fie maxima, iar impactul filmului asupra lor sa genereze o responsabilizare in fata tentatiei
consumului de droguri.
Acest proiect se regaseste in actiunile viitoare sustinute de FAVIS. Fara Violenta Stradala!, un
program social de mare amploare construit pentru adolescenti ca alternativa la folosirea ineficienta,
neconstructiva a timpului liber si la lipsa de activitate recreativa sau educativa. Pentru mai multe
amanunte va invit sa accesati www.favis.go.ro.
Implicarea financiara si colaborarea in acest proiect a celor interesati va fi un sprijin important in
lupta impotriva consumului de droguri in vederea responsabilizarii potentialelor victime.
Radu Mihailov
Vicepresedinte ROTARY CLUB Constanta
Coordonate de contact: 0741 500 928; 0241 616893 fax; radumihailov@chemro.ro
FUNDATIA BAYLOR MAREA NEAGRA - CANDLELIGHT MEMORIAL
In a 3-a duminica a lunii mai, intreaga lume comemoreaza victimele necrutatoarei pandemii, SIDA.
In Romania acest eveniment se organizeaza inca din 1991, iar din anul 2006 Fundatia Baylor Marea
Neagra este coordonatorul local al acestui eveniment, in organizarea caruia beneficiem de sprijinul logistic
al Global Health Council, care directioneaza evenimentele la nivel international.
Cum SIDA continua sa faca ravagii in comunitatile din intrega lume, Memorialul lumanarilor
aprinse a devenit o modalitate a comunitatii de a-si aminti de cei dragi pierduti datorita acestei boli, de a
cataliza resursele in vederea luptei impotriva pandemiei HIV. Datorita numarului foarte mare de
persoane seropozitive existente in Constanta organizatiile non-guvernamentale si comunitatea si-au unit
fortele si in acest an in demararea unor actiuni de strada (mars al tacerii, desfasurarea de quilt-uri pe plaja,
aprinderea de lumanari).
Marsul a beneficiat de sprijinul liceelor si scolilor cu care fundatia colaboreaza pe parcursul anului,
dar si de aprobarea Primariei, a Directiei Apelor, Jandarmeriei. Astfel, fiind un eveniment care a reunit nu
mai putin de 300 de persoane, am reusit sa fim vizibili atat in presa scrisa cat si in audio-vizual, cele 3
posturi TV locale fiind prezente la toate activitatile desfasurate, realizand interviuri cu organizatorii,
voluntarii, alti participanti.
Marsul s-a desfasurat pe 2 bulevarde mari din Constanta, Lapusneanu si Soveja, pe parcursul a o
ora si jumatate. Toti cei prezenti, in numar mai mare decat cei confirmati, au ajuns in jurul orei 20:00 pe
plaja din dreptul Hotelului Malibu, unde au continuat activitatile. Nici vantul care era destul de rece
pentru tinutele lejere ale tinerilor, nici nerabdarea jandarmilor de a finaliza cat mai repede si fara
incidente actiunea nu au grabit desfasuratorul, bucurandu-ne de intreaga audienta pana la finalul actiunii.
Trebuie mentionat faptul ca Memorialul din acest an s-a bucurat de o larga prezenta internationala, el
desfasurandu-se in timpul celei de-a 7-a intalniri a retelei BIPAI.
Cuvantul de deschidere al D-nului Jeff Richardson a asternut linistea si in cele mai agitate grupuri
prezente pe plaja. El a multumit celor prezenti pentru faptul ca sunt alaturi de cei afectati de aceasta
maladie si a fost placut impresionat de nivelul implicarii comunitatii in astfel de evenimente.
Participarea elevilor a fost evidentiata, in afara numarului mare de participanti la mars si de
realizarea unor postere care sa reprezinte mesajul de non-discriminare al grupului pe care il reprezentau.
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Fotografii profesionisti prezenti la intalnire au imortalizat cele mai relevante momente din timpul
desfasurarii celor 3 quilt-uri, aprinderii lumanarilor, asezate pe un postament in forma funditei, semn al
solidaritatii cu purtatorii de virus HIV. Voluntarii, fara efortul carora nu s-ar fi mobilizat acest numar
impresionant de persoane si nici activitatile de pe plaja nu ar fi dat acea impresie de buna coordonare, au
trecut la aprinderea lumanarilor cand inserarea cuprinsese plaja si pe cei prezenti au reusit sa-i transpuna
intr-o stare de profunda reculegere.
A fost o experienta de pe urma careia culegem inca laude si care ne-a incarcat pozitiv pe fiecare in
parte. Acest lucru ne mobilizeaza si ne face sa ne gandim deja la cum va arata evenimentul de anul
urmator, care va fi elementul de noutate pe care il vom aduce si cum o sa reusim sa imbunatatim ceea ce
anul acesta am realizat.
Multumim tuturor celor care, fara nici o obligatie sau recompensa s-au alaturat efortului nostru si au
contribuit la succesul actiunii!
Mihaela Mocanu,
Coordonator de voluntari, Baylor Marea Neagra

AIESEC CONSTANTA - LOCAL PLANNING MEETING
(CONFERINTA DE PLANIFICARE LOCALA)
Desi este vara, membrii AIESEC Constanta au gasit o cale foarte buna de a imbina vacanta cu
munca, pentru ca aceasta este o perioada optima pentru a lasa creativitatea sa zboare si pentru a creea noi
proiecte, departe de stresul examenelor si a termenelor limita de la facultate.
De aceea, in perioada 18-21 iulie, conducerea actuala a organizatiei, impreuna cu toti membrii activi,
s-au intalnit pentru a evalua intreaga activitate a anului trecut, pe baza acestei evaluari fiind planificate
activitatile anului viitor. Conferinta s-a numit simplu Local Planning Conference si a oferit tuturor
membrilor posibilitatea de a-si dezvolta gandirea strategica si viziunea de ansamblu, dar si capacitatea de
analiza a mediului economic si social.
La nivel national s-au desfasurat numeroase proiecte in domenii in care AIESEC a ales sa se implice
precum Educatie, Antreprenoriat, Responsabilitate Sociala (CSR), din care comitetul nostru local a ales
pentru anul ce va fi evaluat Educatia si Antreprenoriatul, cu proiectele de succes “Scoala de afaceri“ si
“Invata azi, ca sa construiesti maine”. Ei bine, si in cadrul acestei noi editii a conferintei de planificare
membrii organizatiei sunt increzatori ca vor elabora proiecte cel putin la fel de interesante ca si cele
anterioare.
Summer Temptations - Tentatiile verii
Summer Temptations este o conferinta anuala la malul marii, organizata de AIESEC Constanta, ce
are scopul de a reuni membrii din intreaga tara, stagiari, fosti membri, dar si membri internationali, din
tarile din preajma Romaniei si din lumea intreaga, pentru a combina invatarea cu distractia, intr-un mod
unic. Agenda conferintei ii va conecta pe participanti prin diverse experiente, munca in echipa si multe
jocuri. Este a treia editie si in trecut numarul participantilor a depasit 30 de persoane.
Daca in trecut Summer Temptations s-a desfasurat in Vama Veche si Costinesti, in anul 2007 se
preconizeaza o alta locatie, la fel de interesanta si plina de surprize. Cu multe idei legate de o
componenta LIVE a conferintei, organizatorii ne promit o vara de neuitat.
Cristina Chirila
PR Responsible AIESEC CT
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AIESEC CONSTANTA – O STUDENTA DIN CONSTANTA
ARE PARTE DE PREGATIRE EUROPEANA IN COLABORARE CU AIESEC
AIESEC Romania, in colaborare cu AIESEC
Ungaria si Polonia, este responsabil pentru
managementul proiectului “EU Young Business
Gladiators”.
"EU Young Business Gladiators" este un program
Leonardo, finantat cu fonduri europene de catre UE,
prin intermediul National Agency for European
Programs on Education & Vocational Training.
Proiectul “EU Young Business Gladiators” isi
doreste sa ofere studentilor romani ocazia de a dobandi
si perfectiona abilititati profesionale si personale
necesare in contextul european, prin conectarea acestora
la mediul economic al unui stat membru UE, cum ar fi
Ungaria sau Polonia.
20 studenti vor putea beneficia de aceasta oportunitate. Organizatiile gazda pentru cele 20 de stagii
de practica aferente acestui proiect, sunt companii de marime mica sau mijlocie, in cadrul carora studentii
vor avea ocazia sa se dezvolte atat de plan personal cat si profesional, punand in practica cunostintele si
abilitatile de care dispun.
Focusul fisei postului va fi variat, acoperind domenii ca: Resurse Umane, Finante, Contabilitate,
Marketing, IT.
Toti cei 20 de participanti in program vor avea aceeasi perioada de mobilitate, de 3 luni,
traineeshipurile desfasurandu-se intre lunile Iulie-Octombrie 2007. Cheltuielile aferente traineeshipului
vor fi acoperite prin finantarea acordata prin cadrul programului, in suma egala pentru toti participantii,
indiferent de destinatie.
Spre deosebire de un stagiu de practica prin programul de Exchange traditional al AIESEC,
participantii la proiect au obligatii multiple aferente finantarii obtinute, in sensul justificarii cheltuielilor
precum si a centralizarii beneficiilor obtinute in termeni de dezvoltare personala si profesionala in urma
participarii la proiect, prin intocmirea de rapoarte multiple catre Agentia Nationala Leonardo.
AIESEC Constanta a avut o contributie semnificativa in recrutarea de studenti pentru acest
program. Dupa un strict proces de selectie, Ioana Magazin , studenta in anul 2 a Universitatii Ovidius,
Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Economia Turismului, Comertului si Serviciilor, a fost
admisa in proiect. Ioana va pleca in Polonia la inceputul lunii iulie, primind asistenta din partea AIESEC
in toate fazele programului.
AIESEC este recunoscuta de Natiunile Unite ca fiind cea mai mare organizatie studenteasca din
lume, care ofera anual celor 22.000 de membri 5.000 de oportunitati de conducere. Asigurand o
platforma internationala in cadrul careia tinerii sa -si descopere si sa-si dezvolte potentialul pentru a avea
un impact pozitiv in societate, membrilor AIESEC le sunt oferite experiente incomparabile pentru
dezvoltarea leadership-ului.
Cristina Chirila
PR Responsible, AIESEC CT
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AIESEC CONSTANTA – STAGIARII AIESEC LA COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE
NATURII CONSTANTA
Venirea anotimpului cald a adus un membru nou in echipa de
Marketing a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.
Numele ei este Mahoro Suzuki, are 25 ani si este originara din orasul
Chigasaki, situat aproape de capitala Japoniei.
Mahoro are deja o carte de vizita impresionanta. Dupa ce a absolvit
“International Christian University” la Tokio in tara natala, ea a fost
acceptata ca masterand a celei mai prestigioase universitati din Anglia,
Universitatea Cambridge , unde si-a sustinut lucrarea in Mana gementul
Muzeelor si Vestigiilor Istorice (Museum and Heritage Management).
In perioada anilor de master din Marea Britanie, studenta Mahoro a
facut si ea parte din asociatia AIESEC, cea care de altfel, i-a facilitat si
accesul la stagiul de dezvoltare profesionala din Romania.
Mahoro ne-a dezvaluit ca una dintre pasiunile ei este aceea de a
calatori si de a cunoaste culturi noi, de aceea inainte de a ajunge in
Constanta ea a studiat cultura romaneasca si chiar a urmat cateva cursuri de limba romana.
In perioada stagiului de practica, stagiara va realiza impreuna cu echipa romana un plan de marketing
pentru promovarea eficienta a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, cea mai mare
asteptare a sa fiind aceea de a avea un impact personal asupra companiei unde va lucra.
Noii sai colegi, impreuna cu directorul unitatii au primit-o cu mare caldura, desi nu au avut inca
suficient timp sa se cunoasca foarte bine.
AIESEC este recunoscuta de Natiunile Unite ca fiind cea mai mare organizatie studenteasca din lume,
care ofera anual celor 22.000 de membri 5.000 de oportunitati de conducere. Asigurand o platforma
internationala in cadrul careia tinerii sa-si descopere si sa-si dezvolte potentialul pentru a avea un impact
pozitiv in societate, membrilor AIESEC le sunt oferite experiente incomparabile pentru dezvoltarea
leadership-ului.
Cristina Chirila
PR Responsible AIESEC CT
CAMPANIA « VOLUNTARIAT ANTIDROG IN ACTIUNE »
Centrul Regional de Resurse pentru ONG –CENTRAS Constanta, impreuna cu Centrul de
Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta si Societatea Nationala de Cruce Rosie Filiala
Constanta, desfasoara in perioada 23.07 – 12.08.2007, pe plaja din Mama ia si cea de la Modern, Campania
de informare si prevenire a consumului de droguri “Voluntariat Antidrog in Actiune”, cu finantare de la
Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor- ANSIT. Acest tip de actiune este deja la a 3-a
editie anul acesta, initiatorul acestui tip de campanie fiind Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere
Antidrog Constanta.
Anul acesta, spre deosebire de ceilalti ani, Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor
Tinerilor ne ofera sprijinul in proiect prin interpretarea raspunsurilor oferite pe cartile postale si in
chestionarele de evaluare de catre tinerii turisti de pe plaja.
In acest moment ne aflam deja la jumatatea campaniei, timp in care voluntarii-antidrog, proveniti
din cele 3 organizatii partenere, au oferit pliante si informatii despre efectele nocive ale consumului de
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droguri, au completat cartile postale si au organizat tombole in fiecare zi, la fiecare punct de lucru de pe
plaja. Cele 4 puncte lucru sunt: Radio Vacanta, in fata la Hotel Doina, Cazino Mamaia si plaja Modern
Constanta.
Sponsorii acestei campanii sunt: RATC Constanta, Telegondola Mamaia, S.C. Aqualand, AVON
Cosmetics Romania, S.A. Auchan, Rimcor-EX S.R.L., BDF Beiersdorf, Metropolitan, Ghiural, Jolidon, Mini
PRIX, Alsacian Group, Europolis Print, Delfinariu Constanta, Rotary Club Constanta, Selgros. Aportul
acestora a constat in asigurarea apei pe timpul campaniei pentru voluntari si, bineinteles, suport prin
oferirea de produse pentru realizarea tombolelor pe plaja, facand astfel mult mai atractiva actiunea
noastra.
Ca orice proiect, si acesta are cativa parteneri media care ne sprijina in informarea populatiei asupra
efectelor distructive asupra sanatatii si a personalitatii in urma consumului de droguri. Acestia sunt: TV
NEPTUN Constanta, Radio Constanta, Radio Sky si Trustul de Presa Cuget Liber Constanta.
Boboc Roxana, Coordonator al proiectului
CENTRAS Constanta
DE CE O CAMPANIE ANTIDROG PE LITORAL?
E al treilea an cand se intampla. Nu ne-am gandit atunci ca ar putea continua, ca am avea motive sa
o facem...dar acest fenomen care iata, sperie din ce in ce mai tare, s-a dovedit ca pe noi ne-a apropiat. Si
am luat-o de la capat. Anul acesta suntem voluntari de la trei organizatii: Centrul de Prevenire, Evaluare
si Consiliere Antidrog Constanta, Centrul de Resurse pentru ONG Constanta si nu in ultimul rand
„salvatorii” de la Crucea Rosie. Desigur, toti cu acelasi scop: sa vorbim despre efectele nocive ale
consumului de droguri tinerilor de pe plaja si nu numai, tuturor celor care vor sa ne asculte.
Poate ca cineva ar putea sa se intrebe: ce sa ascult eu despre droguri daca nu ma intereseaza
subiectul? Atunci oricare dintre noi, voluntari antidrog, ar putea raspunde: poate ca esti suficient de
informat pentru a nu cadea prada consumului sau abuzului de droguri, dar poate ca in cercul tau de
prieteni, rude, cunostinte se afla cineva care, la un moment dat, datorita consumului de tutun sau alcool si nu neaparat al vreunui drog de mare risc – are nevoie de un sfat, de un ajutor, fie el si o simpla
indrumare catre un specialist.
Desigur, pe plaja primim intrebari din cele mai stranii: ce castigati din asta, de ce faceti o munca fara
a fi platiti, de ce nu ne lasati in pace daca nu avem chef de vorba...dar, sa stiti ca cei mai multi inteleg ca
nu ai nevoie decat de dorinta de a face bine, de a cunoaste oameni noi, din zone diferite ale tarii, cu
conceptii de viata si experiente diferite... si ne apreciaza fiindca suntem tineri si oferim cu placere
informatii utile oricui despre un fenomen care, iata, ia amploare pe zi ce trece. O zic statisticile, o spunem
si noi oricui e dornic sa ne asculte. Mai mult, turisti care ne-au intalnit o data, ne cauta cu privirea si ne
solicita materiale pentru cei de acasa, prieteni, copii, nepoti etc. Si ne simtim utili. E tot ce conteaza.
Ce-ar mai fi de spus? Daca ne-am aseza la povesti... Cei mai draguti, desigur, sunt tinerii care ne cer
numerele de telefon si vor sa ne revedem dupa program. ..altii, insa, ne povestesc despre ei sau despre
prietenii lor tot felul de grozavii de la petreceri sau din cluburi...cei mai in varsta ne lauda, de obicei, ca nu
ne pierdem vremea „in fata blocului” si facem ceva util... un libanez s-a oprit intr-una din zile la cortul
nostru atras de crucea rosie, dorind o fotografie cu voluntarii ca amintire... fusese el insusi voluntar si am
facut schimb de impresii referitor la acordarea primului-ajutor in caz de sevraj.
Una peste alta ne intrebam de-acum daca se termina campania asta, va mai fi una si la anul? Vom
putea reveni?
Prof. Antoaneta Manea, Specialist educatie-invatamant
Agentia Nationala Antidrog Constanta
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A XIV -A INTALNIRE A RETELEI CENTRELOR DE VOLUNTARIAT DIN ROMANIA (RNCVR)
EFORIE NORD, 18-20 IULIE 2007
In perioada 18-20 iulie 2007 a avut loc in Eforie Nord, la Hotel Holiday, a XIV-a intalnire a RNCVR,
la care au participat voluntari si coordonatori din 12 centre de voluntariat din tara, dupa cum urmeaza:
1. Laura Istrate, Magdalena Iacob si Roxana Comnac – viitorul CV Brasov
2. Carmen Colceag – CV Bucuresti (in prag de inaugurare)
3. Nicoleta Racolta – CV Cluj-Napoca
4. Andreea Ionascu – CV Constanta
5. Cristina Catana – CV Craiova
6. Diana Prodan – CV Iasi
7. Adina Patroc – CV Oradea
8. Alexandra Ardelean – CV Resita
9. Marius Filipescu – CV Simeria
10. Roxana Ilinca – CV Slatina
11. Alin Rosca – CV Turda
12. Valentin Mamota – CV Vladesti
13. Corina Ardelean – Pro Vobis
14. Mirona Oreian – Pro Vobis
I. PRIMA ZI A INTALNIRII
Subiectele de pe agenda de discutie au fost: asteptarile si temerile pe care fiecare centru membru le
are de la apartenenta la Retea, scurta prezentare a participantilor si a organizatiei pe care o reprezinta,
evaluarea Saptamanii Nationale a Voluntariatului 2007, modelul centrului de voluntariat, tipologia
centrelor si implementarea acestei tipologii.
De pe aceasta agenda de discutie a primei zile, cel mai mult timp am alocat, in mod clar, tipologiei
centrelor de voluntariat. S-a citit, analizat si aprobat tipologia propusa de catre Pro Vobis- Centrul
National de Voluntariat. Astfel, centrele de voluntariat membre (CV) ale RNCVR se clasifica dupa 5
criterii:
1. Domeniul de activitate
- CV generale (care deservesc voluntariatul fara diferentiere din punct de vedere al domeniului de
activitate)
- CV sectoriale (care deservesc voluntariatul pe domenii specifice de activitate. Ex: social, protectia
mediului, cultural etc.)
- CV interne (care deservesc o singura entitate care deruleaza programe multiple)
2. Tipul de programe
- CV pentru intermediere (CVI) – care realizeaza activitati de recomandare si/ sau plasare de
voluntari pe toate domeniile sau pe domenii specifice de activitate
- CV mixte (CVM) – care realizeaza activitati de recomandare si/ sau plasare de voluntari catre alte
entitati, dar dezvolta si programe proprii care urmaresc promovarea si dezvoltarea voluntariatului in
comuna in care activeaza
- CV pentru programe (CVP) – care dezvolta programe proprii ce urmaresc promovarea si
dezvoltarea voluntariatului in comunitatea in care activeaza si nu realizeaza activitati de recomdanre si/
sau plasare de voluntari catre alte entitati
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3. Personalitatea juridica
- CV cu personalitate juridica
- CV fara personalitate juridica (departamente in cadrul organizatiilor-mama)
4. Personal
- CV cu angajati si voluntari
- CV cu voluntari (exclusiv)
5. Buget anual
- CV mic – intre 0 si 15.000 Euro
- CV mediu – intre 15.000 si 50.000 Euro
- CV mare – peste 50.000 Euro
De asemenea, au fost stabilite 6 standarde cu privire la activitatea desfasurata, dupa care CV
membre ale RNCVR sa se ghideze in dezvoltarea lor, fiind obligatorie indeplinirea primelor 3 standarde
pentru a face parte din Retea:
1. Informare si consultanta – sa ofere informatii cu privire la voluntariat in general, cu privire la
oportunitatile de voluntariat disponibile pe plan local si, la cerere, sa ofere organizatiilor si institutiilor
informatii personalizate pentru managementul voluntarilor sau al programelor de voluntariat.
2. Matching – sa gestioneze si sa mentina la zi o baza de date privind oferta si cererea de voluntariat
din comunitate, sa foloseasca instrumentele de lucru specifice muncii cu voluntarii si organizatiile, sa
monitorizeze activitatea desfasurata si sa raporteze la sfarsitul anului calendaristic catre RNCVR
informatii conform instrumentelor de monitorizare si evaluare.
3. Promovare – sa asigure comunicarea periodica cu publicul interesat de voluntariat, sa organizeze
evenimente de promovare si recunoastere a voluntariatului, sa informeze regulat mass-media, actorii
institutionali si publicul general cu privire la activitatea desfasurata si la rezultatele obtinute si sa
promoveze activitatil comune RNCVR la nivelul comunitatii locale.
4. Dezvoltare – sa practice managementul profesionist al voluntarilor, sa implice voluntarii in
activitatile proprii, sa participe si/ sau sa dezvolte programe locale care contribuie la dezvoltarea
voluntariatului, sa propuna programe sau actiuni comune RNCVR, sa evalueze propriile programe si sa
impartaseasca rezultatele in cadrul RNCVR si sa asigure sustenabilitatea programelor proprii prin diverse
metode.
5. Instruire/ formare – sa ofere instruire/ formare in Managementul voluntarilor si sa ofere sau sa
faciliteze oferirea de instruire/ formare in alte domenii conexe.
6. Lobby/ reprezentarea intereselor – sa colaboreze cu actori locali pentru dezvoltarea, promovarea
si recunoasterea voluntariatului in comunitate, sa determine institutiile si organizatiile sa aplice legislatia
in vigoare si sa fie consultant in probleme legate de voluntariat la nivelul comunitatii deservite.
In functie de standardele indeplinite din acestea 6, exista 4 categorii de centre de voluntariat
membre ale RNCVR:
Standardele indeplinite
Denumirea Centrului de
Voluntariat
1+2+3
Centru de Voluntariat
standard
1+2+3+4
Centru de Voluntariat cu
initiativa
1+2+3+4+5
Centru de Voluntariat
formator
1+2+3+4+5+6
Centru de Voluntariat model
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Aceste standarde vor fi aplicate si verificate de catre o echipa Pro Vobis, care va face o vizita fiecarui
CV membru, analizand activitatea acestuia si stabilind in care categorie se incadreaza.
II. A DOUA ZI A INTALNIRII
Aceasta zi a fost dedicata planificarii strategice si viziunii Retelei.
S-a inceput cu motivatiile participantilor pentru care s-au implicat in
sectorul ONG, respectiv in voluntariat. Iata cateva dintre motivele pe care
participantii le-au precizat:
- responsabilitate fata de dezvoltarea voluntariatului
- mediul de lucru amiabil
- oamenii intalniti
- viziunea de ansamblu pe care ti-o ofera voluntariatul
- creativitate
- diversitate
- increderea (“beat the system”)
- valoarea mare a voluntariatului
- eficienta
- pasiunea
- oportunitatile de implicare
- munca in echipa
- “microbul” pe care il reprezinta voluntariatul, pentru ca nu mai poti renunta la el
- schimbarea pe care o produce, atat in exteriorul, cat si in interiorul tau
Apoi, s-a trecut la planul strategic, discutandu-se fiecare punct in parte:
- Misunea Retelei
- Analiza mediului
- intern (numar angajati, voluntari, sistem de conducere, board)
- extern (legislatie, competitie)
- Analiza SWOT a Retelei
De asemenea, a fost gandita si stabilita o viziune a Retelei cu care toti membrii ei sa fie de acord:
“Visam ca RNCVR sa fie o structura organizata la nivel national, care sa unifice si sa armonizeze
eforturile Centrelor de Voluntariat membre si sa stimuleze implicarea factorilor de decizie in dezvoltarea
voluntariatului in Romania.”
In final, s-a ajuns la concluzia ca proritatile de dezvoltare atat a Retelei, dar si a centrelor membre,
sunt urmatoarele:
1) Strategia comuna
2) Proceduri, standarde si ROF (Regulamentul de Organizare si Functionare)
3) Activitati si evenimente comune centrelor membre
III. A TREIA ZI A INTALNIRII
Ultima zi a fost cea mai scurta si cea mai degajata zi a intregii
intalniri. S-au purtat discutii libere, cu subiecte alese de participanti.
Astfel, s-au oferit informatii membrilor noi si celor care doresc
infiintarea unui centru de voluntariat, cum este cazul participantelor
din Brasov, care s-au aratat interesate de toate informatiile pe care le
puteam oferi din experienta centrelor pe care noi le reprezentam.
Un alt subiect abordat a fost demararea unei campanii
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nationale de promovare a voluntariatului, incepand cu perioada octombrie-noiembrie, in cadrul careia
fiecare CV membru al RNCVR sa sustina in comunitatea sa un seminar pe tema voluntariatului, iar dupa
sau inaintea acestui seminar sa desfasoare activitati care sa promoveze voluntariatul la nivel local.
Astfel, s-a incheiat si cea de-a XIV-a intalnire a Retelei Centrelor de Voluntariat din Romania,
urmand ca viitoarea intalnire sa aiba loc in perioada 12 -16 noiembrie, in una din locatiile propuse de catre
participanti: Satu-Mare, Oradea sau Magura Bran.
Voluntar Andreea Ionascu
Centrul de Voluntariat Constanta
ONG MARE NOSTRUM - PROIECTUL “LITORAL CURAT”
Educatie civica la nisip
De 2 ani organizatia ecologista Mare Nostrum serveste turistilor aflati pe
plajele cuprinse intre Navodari si Vama Veche portii fierbinti de educatie
civica, despre importanta colectarii selective a deseurilor pe plaja. Trei dati
pe saptamana, cand e mai aglomerat: vineri, cand tot romanul se viseaza
deja lenevind ca t e uichendul de lung si insorit, pac! il smulge din toropeala
invitatia sa-si arunce PET-ul in compartimentul special organizat in acest
sens. Sambata – si mai si: ne facem loc pe nisipul incins si punem baza
(temporara, doar pentru 3-4 ore) a promovarii unui comportament civilizat
pe plaja, promovat prin concursuri si dans.
Iar duminicae jale: nu ne mai dam dusi de pe plaja, de langa copiii, batranii,
turistii dar si localnicii avizi dupa premii castigate usor, fiind nevoie de
doar 30 de secunde pentru ca ochiul format al coordonatorului de
eveniment din partea Mare Nostrum sa descopere temeinicele cunostinte in
domeniul recicla rii ambalajelor, posedate de turistul intervievat.
O sa ziceti: „Bine, dar cati oameni se pot ingramadi pe langa un cos din acesta, compartimentat, fara sa-l
agreseze?” „Destui”, va raspund, socotind ca avem 500 de astfel de module, cu cate 3 compartimente
fiecare, sa aiba tot omul unde-si arunca hartiile, plasticele si cojile de pepene. Nu, compartiment pentru
laptop-uri nu ne-am gandit sa confectionam, stiam deja ca ele se arunca doar la restaurantele din lantul
acela cunoscut indeosebi pentru obezitatea si multitudinea de boli cu care
te captusesti daca mananci la ei. Plus ca toate produsele lor incep cu
prefixul „Mac”, intr-o pana crunta de imaginatie!
Asadar, ce v-am povestit pana acum face parte din proiectul „Litoral
curat”, ajuns anul acesta la a treia editie si aflat sub sustinerea financiara a
Vodafone. Daca nu ma credeti, ii puteti intreba pe (cati vreti din) cei peste
50 de voluntari implicati in acest proiect, si vi se va explica ce are
campania asta de e atat de atractiva pentru voluntarul aparator al valorilor
protectiei mediului inconjurator. Sau puteti asculta Radio Vacanta si veti
avea sansa sa castigati unul din premiile puse in joc, raspunzand la o intrebare (ridicol de simpla). In
oricare dintre cazuri, nu uitati sa fredonati ala turi de noi:
„RECICLEAZA! Fiecare aruncare reusita conteaza!”
Cosmin BARZAN
Coordonator al proiectului „Litoral curat”
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CAMPANIA DE EDUCATIE PRIN TEATRU SOCIAL IN MEDIUL RURAL CONSTANTEAN
CENTRAS - Centrul de Voluntariat Constanta, in colaborare cu Fundatia CHANCE FOR LIFE,
Fundatia VODAFONE Romania si Teatrul Ion Creanga Bucuresti, a continuat sa desfasoare timp de 4
luni, in perioada 1 martie - 21 iunie 2007, spectacole de teatru social in mediul rural constantean, pentru
dezvoltarea atitudinilor pro-sociale la cel putin 400 de copii si tineri. Spectacolele au avut ca tema violenta
familiala si conflictele in familie si s-au desfasurat in 11 scoli si licee din: Topraisar, Adamclisi, Navodari,
Mangalia, Independenta, Mihai Viteazu, Castelu, Negru Voda, Cerchezu, precum si pentru 2 licee din
judetul Constanta care au un numar ridicat de elevi din mediul rural, respectiv Liceul Teoretic “Virgil
Madgearu” si Colegiul Tehnic “Tomis”.
Tema pusa in scena de echipa de voluntari actori ai Centrului de Voluntariat Constanta instruiti in
tehnicile teatrului social, a fost violenta familiala, selectata datorita numarului mare de cazuri de
agresivitate si violenta familiala inregistrat cu preponderenta in scoli din mediul rural. Aceasta problema
sociala a aparut din cauza nivelului redus de educatie, gradului ridicat de saracie si de somaj, consumului
de alcool. Dupa cum s-a observat in prima parte a proiectului, 80% dintre tinerii ce au participat la
spectacolele de teatru social au avut tendinta de a prescrie solutii doar la nivel verbal, sub forma de
“morala si predici”, fara a putea sa transpuna in comportament si atitudine ceea ce au afirmat. Acest lucru
s-a putut observa si in mediul rural. Teatrul social insa, a permis celor din public sa dea timpul inapoi la
diferite momente ale problemei, de cate ori este necesar pentru a gandi si incerca cat mai multe solutii
alternative, prin combinarea elementelor de limbaj verbal cu cele de limbaj nonverbal si cu cele de miscare
si creativitate. Solutiile cele mai eficiente identificate de copii si tinerii din comunele rurale constantene au
fost: predicile, morala si acuzele la adresa opresorului au fost inlocuite cu prezentarea logica a
CONSECINTELOR (a ceea ce au de pierdut si de castigat personajele, atat la nivel rational cat si afectiv)
unei alegeri facute, a unei decizii adoptate sau unui comportament anume, fara atac la persoana, ci doar la
problema cu care el se confrunta. In acest fel personajele au constientizat si inteles efectele propriilor
comportamente si actiuni, fara a mai avea tendinta de a se apara in fata acuzelor copiilor.
Proiectul a avut ca scop dezvoltarea unei retele de organizatii neguvernamentale din 14 orase din Romania
(Bucuresti, Targu-Mures, Sighisoara, Iasi, Craiova, Brasov, Constanta, Timisoara, Buzau, Bacau, Sulina, Slatina,
Sibiu, Ploiesti si Cluj), care sa foloseasca teatrul social ca instrument de schimbare a atitudinilor de discriminare sau
de intoleranta ce apar fata de categoriile sociale defavorizate.
Teatrul social este o metoda inovativa prin faptul ca antreneaza in rezolvarea problemei publicul
spectator, astfel incat chiar persoanele discriminate se pot implica activ, ca si actori, in propunerea de
solutii privind propriile probleme.
Parteneri la nivel local: Radio Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean, Palatul Copiilor Constanta,
Primariile comunelor din judet care au asigurat transportul echipei de voluntari actori.
Centrul de Voluntariat Constanta s-a constituit in anul 2002 ca departament al Centrului Regional
de Resurse pentru Organizatii Neguvernamentale - CENTRAS Constanta si are ca misiune construirea
unei societati civile mai puternice prin voluntariat, mobilizand cetatenii, in special tinerii si resursele
locale in identificarea si rezolvarea problemelor comunitatii.
Fundatia CHANCE FOR LIFE este o organizatie neguvernamentala infiintata in anul 2000, a carei
misiune este sa dezvolte comunitatile din Romania, sustinand educational, emotional si social copiii si
tinerii. CHANCE FOR LIFE isi propune sa formeze spiritului civic al copiilor si sa dezvolte dorinta si
capacitatea acestora de a se implica in viata comunitatilor in care traiesc.
Fundatia VODAFONE ROMANIA sustine actiuni caritabile pentru persoane cu nevoi speciale si
categorii defavorizate , in special copii si batrani din toatatara. Fundatia VODAFONE ROMANIA are
misiunea de a ajuta oamenii din Romania sa aiba vieti implinite, dezvoltand comunitatile locale.
Roxana COZMA, Coordonator local al proiectului
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TABARA DE TEATRU SOCIAL- SULINA, Iunie 2007
La finalul celor 8 luni de munca in cadrul proiectului national –
“Teatru social, spect-actori pentru nondiscriminare”, desfasurat la
nivel local de CENTRAS– Centrul de Voluntariat Constanta, in
colaborare cu Fundatia CHANCE FOR LIFE, Fundatia VODAFONE
Romania si Teatrul Ion Creanga Bucuresti, am avut ocazia de a
participa la Tabara de teatru social care a avut loc la Sulina, in
perioada 25-29 Iunie 2007.
Am petrecut aproape o saptamana alaturi de niste oameni
extraordinari, din toata tara, coordonatori locali ai aceluiasi proiect si
voluntari care au lucrat ca si noi, si pot sa spun ca am invatat o
multime de lucruri in ceea ce priveste teatrul social. Cei doi instructori, Goran si Roberto, ne-au indrumat
cu multa dibacie pe toata perioada celor 5 zile, pentru a ne perfectiona tehnicile de lucru, pentru a intelege
mai mult despre ce inseamna teatru forum la originile lui, pentru a constientiza noi insine ca acest teatru
este o metoda extraordinara de dezvoltare a flexibilitatii in comportament si atitudine, de dezvoltare a
capacitatilor de empatie si de acceptare a celuilalt printr-o adaptare permanenta la oameni, la context, la
mediu...la viata....
Am muncit mult, am avut cursuri zi de zi, chiar si un spectacol de teatru forum in ultima zi a taberei,
spectacol cu tema violenta in familie, oferit locuitorilor din Sulina. Totusi, serile ne apartineau intru totul,
motiv pentru care nu am pierdut nici ocazia de a ne distra. Asadar pentru colegii nostri care nu locuiesc la
mare, a fost ocazia perfecta de a se racori in valurile Marii Negre de la tarmul Sulinei. Am ras, am cantat,
ne-am plimbat, am muncit...ce mai, 5 zile reusite.
Si ca sa nu ne iesim din mana, pe drum inapoi s-a propus sa dam un spectacol chiar pe vaporul cu care
veneam acasa. Deci ne-am „jucat” chiar si in ultima zi si i-am distrat pe pasagerii navei cu speranta ca
mesajul nostru impotriva violentei familiale va fi auzit.
In concluzie, sunt fericita ca am avut ocazia de a participa la acest proiect si sper ca si de acum incolo sa ne
mobilizam cu acelasi succes ca si pana acum.
Voluntar Arina Cojocaru
Centrul de Voluntariat Constanta
ASOCIATIA CARMEN SYLVA – DEZVOLTAREA CAPACITATII ONG -URILOR DIN SFERA
SERVICIILOR SOCIALE
Asociatia Carmen Sylva pentru protectia persoanelor cu handicap neuro si locomotor Constanta,
impreuna cu partenerul sau, Centrul Regional de Resurse pentru ONG – CENTRAS Constanta, vine in
sprijinul persoanelor cu disabilitati care doresc sa munceasca, prin oferirea unei solutii mai putin
cunoscute pana acum, si anume realizarea de Ateliere protejate sau de unitati protejate.
Majoritatea celor ce lucreaza cu persoane adulte cu diferite disabilitati s-au confruntat cu diverse
probleme in demersurile lor pentru incadrarea in munca a acestor persoane. Acest proiect finantat de
catre Ambasada Olandei la Bucuresti prin programul Matra –KAP 2006 isi propune sa faca cunoscut
conceptul de atelier protejat si avantajele acestuia. In prima parte a proiectului, a avut loc un seminar la
care au participat reprezentanti ai ONG-urilor, ai institutiilor si, nu in ultimul rand, reprezentanti ai unor
unitati protejate deja existente si cu o experienta in acest domeniu. In urma seminarului au fost extrase
cateva concluzii legate de modul de abordare a unui atelier protejat. Una dintre concluziile cele mai
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importante a fost legata de resursa umana specializata, precum si de identificarea de fonduri pentru
demararea unui astfel de proiect. In acest moment, cadrul legal a fost imbunatatit si ofera sprijin pentru
realizarea unor astfel de ateliere protejate.
Proiectul este impartit in 2 etape: una de informare asupra conceptului si o a doua in care se
realizeaza doua publicatii in care sunt descrisi pasii ce trebuiesc urmariti in realizarea unor astfel de
ateliere, precum si instruirea a 15 reprezentanti ai ONG-urilor din sfera serviciilor sociale pentru
persoanele cu disabilitati. Aceste cursuri vor fi realizate in perioada 20-23 Septembrie 2007.
La inceputul lunii Septembrie, Asociatia Carmen Sylva va anunta selectia pentru participarea la
formarile in managementul unui atelier protejat, iar pe aceasta cale invitam toate organizatiile interesate
atat de participarea la formare, cat si de brosurile editate in acest proiect, sa se adreseze la adresa de email: office@centras-constanta.ro , persoana de contact: Boboc Roxana.
Boboc Roxana
Coordonator de programe, CENTRAS Constanta
SALVATI COPIII ROMANIA – RESPECTAREA DREPTULUI LA EDUCATIE PENTRU COPIII CU
DISABILITATI
Proiectul “Respectarea dreptului la educatie pentru copiii cu disabilitati”, realizat in parteneriat de
catre Salvati Copiii Romania impreuna cu ASCHF-R si Sense International, cu finantare de la USAID, prin
programul World Learning International, a ajuns in ultima etapa, si anume aceea de a prezenta raportul
cu datele obtinute din chestionarele aplicate si realizarea intalnirilor pentru realizarea unui plan de
masuri impreuna cu institutiile din judetele implicate in proiect.
Intalnirea din judetul Constanta a fost initiata de catre ASCHF-R Filiala Constanta, in data de
24.07.2007, si la care au participat reprezentanti ai DGASPC, ISJ, Centrul de Educare prin Incluziune,
directori de licee si un reprezentant al primariei Ciocarlia.
In urma discutiilor avute la intalnire a reiesit mai mult un plan de actiuni comune si s-au pus bazele
unor parteneriate intre cei prezenti. Au fost ridicate probleme legate de nivelul implicarii ONG-urilor
pentru persoanele cu disabilitati. In Constanta, acest tip de organizatii sunt destul de putine la numar si
abia reusesc sa supravietuiasca, cele mai multe dintre ONG-uri adresandu-se persoanelor infectate
HIV/SIDA. La randul lor, institutiile fac demersuri, in limita fondurilor de care dispun, pentru a realiza
ceea ce este impus de catre cadrul legislativ existent, dar recunosc ca singure nu pot realiza. Din acest
motiv, intreaga discu tie a fost purtata mai mult pe stabilirea unor parteneriate.
Alte probleme semnalate in cadrul intalnirii au fost legate de serviciile sociale existente la nivel de
primarii in zona rurala, unde acestea nu au personal specializat pentru realizarea unor servicii de calitate,
iar o modalitate de rezolvare ar fi realizarea de parteneriate cu ONG-urile acreditate pentru realizarea de
servicii sociale. De asemenea, au fost aduse in discutie: lipsa de informare si de educare a parintilor
privind problematica cop iilor cu disabilitati, legislatia inadecvata la contextul actual al tarii, copiii nu pot
fi integrati decat pana la nivelul clasei a 4-a si existenta unei bariere de varsta pentru integrarea scolara a
copiilor.
Solutiile identificate impreuna cu cei prezen ti au scos la iveala nevoia realizarii unei cartografieri a
grupurilor defavorizate in judetul Constanta, a serviciilor sociale, a celor de sanatate si a celor de
educatie, realizarea unor programe de educare a parintilor care au copii cu disabilitati, da r si a altora care
considera ca au nevoie de sprijin, realizarea unor clase inclusive, cresterea numarului de profesori de
sprijin, precum si al specialistilor in logopedie, realizarea unei retele de lucru si comunicare care sa
includa si Directia de Sana tate Publica pentru a ne sprijini in identificarea copiilor cu disabilitati, pentru ca
acestia sa beneficieze de servicii de sprijin.
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Concluziile extrase din aceasta intalnire, precum si a celor din celelalte judete, vor fi prezentate in
cadrul unei intalniri la nivel national ce se va realiza in luna august la Bucuresti si la care vor participa si
reprezentanti ai Ministerului Educatiei si ai Autoritatii Nationala pentru Protectia Copilului.
Boboc Roxana
Coordonator de programe, CENTRAS Constanta
CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA DURABILA – CEDER CONSTANTA –
ACTIVITATI IN PERIOADA IUNIE - IULIE 2007
Pe 16 Iunie s-a incheiat proiectul ”Tinerii, motorul dezvoltarii locale”, sprijinit de Directia Judeteana
de Tineret si avand ca partener organizatia CENTRAS Constanta. Scopul proiectului a fost cresterea
gradului de implicare a tinerilor din comuna Cobadin in viata comunitatii din care fac parte. Cei 20 de
tineri prezenti la cursurile prevazute in proiect au dobandit o serie de abilitati si cunostinte de lucru in
cadrul unei organizatii de si pentru tineret. Constituirea Asociatiei Tinerilor si Adolescentilor din Cobadin
– ATAC este unul din rezultatele cele mai importante ale proiectului. Actele necesare inregistrarii oficiale
a asociatiei sunt in stadiu de definitivare. Cei 20 de tineri, elevi ai Liceului Cobadin, au dat dovada de un
interes deosebit pentru constituirea unei organizatii care sa-i reprezinte si care sa le faciliteze derularea pe
plan local de activitati specifice unei organizatii de si pentru tineret. Rezultat al dorintei lor de implicare
in viata comunitatii este si proiectul inaintat de CEDER si aprobat de Directia Judeteana de Tineret din
Iulie 2007, numit “ Noi facem diferenta!”.
Acest proiect cu o durata de trei luni are ca scop realizarea unui “club virtual de tineret”, pagina
web a asociatiei ATAC. Clubul virtual reprezinta un mijloc modern si facil de coeziune si cooperare atat
intre membrii asociatiei ATAC, tinerii din comuna cat si cu tinerii aflati in afara ei. Pagina web va
cuprinde materiale realizate de tinerii din comuna (articole, studii, cercetari in varii domenii, referate), un
buletin informativ, ce cuprinde informatii despre activitatile altor Structuri Asociative de Tineret din
judetul Constanta, forum de discutii, precum si alte informatii care ar putea fi de folos tinerilor in vederea
unei mai bune implicari in viata comunitatii din care fac parte.
In perioada 1 Iunie – 30 August, CEDER a desfasurat proiectul intern “ Ce vor tinerii din
comunitatile rurale constantene?”. Proiectul a beneficiat de sprijinul a trei voluntari din cadrul Centrului
de Voluntariat Constanta: Alexandra Mihaela Ionita, Mariana Botez, Alexandru Draghita, precum si a lui
Cabié Gaétan – stagiar IFAID in Romania, in organizatia CEDER, specializare agent de dezvoltare locala.
Proiectul s-a dorit a fi o ancheta asupra gradului de implicare a tinerilor din Judetul Constanta (15- 37 ani)
in viata comunitatii din care fac parte si identificarea principalelor obstacole pe care le intampina in acest
demers. Instumentele folosite au fost chestionarele si discutiile libere. Ancheta s-a desfasurat in 5 comune
constantene ( Cobadin, Cogealac, Silistea, Castelu, Mihail Kogalniceanu) si un oras (Techirghiol). In
aceasta perioada se lucreaza la interpretarea rezultatelor, care vor fi prezentate in urmatorul numar al
revistei Partener.
In perioada 5-8 Iulie, Boboc Roxana CENTRAS Constanta, Adina Raftu din cadrul Primariei
Medgidia, Ionica Bucur si Teodora Crainic - CEDER Constanta, au participat in calitate de parteneri in
cadru proiectului LOMOCODEV – Local Models Community Development al programului “Life long
Learning” la intalnirea internationala desfasurata in insula Weight din Anglia. Pe durata celor patru zile sau dezbatut si prezentat diferite metode si instrumente de implicare a membrilor comunitatii ( fie ei chiar
si persoane cu dizabilitati) in vederea unei dezvoltari locale de durata.
Teodora Crainic
Asistent manager - CEDER Constanta
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CUM ISI PETREC VOLUNTARII TIMPUL LIBER ? – CONCERT KUMM
Voluntarii la concertul Kumm din Constanta
Trupa Kumm a inceput sa existe in ‘97. La o cafenea din Cluj, cativa oameni priceputi au pus
bazele unei trupe logevive. Au intrat intr-o sala de repetitie si au vazut ca atunci cand au inceput sa cante,
instrumentele au inceput sa vibreze intr-un mod neasteptat de bine, iar sala de repetitie a inceput se se
transforme intr-o sala de spectacol cu oameni care bat din palme in ritmul melodiei si aplauda fara sfarsit.
Chiar daca era doar o fantezie frumoasa, aceasta a devenit in ‘98 realitate. Au incercat un nou fel de
muzica si au vazut ca daca melodia rock este mangaiata de un saxofon, ea vibreaza si parca notele
zambesc si prind forma nisipurilor mangaiate de valuri. Numele a fost ales usor si nu a mai devenit o
formative, ci un brand.
Chiar daca trupa a avut multe schimbari, ea nu a incetat niciodata sa existe; a avut multe
inceputuri, dar nici un sfarsit. “Kumm” inseamna, in tatareste, “nisipuri”. Trupa este ca nisipul dintr-o
clepsidra: curge incet, dar sigur si atunci cand nispul se termina, clepsidra este intoarsa invers, dar
niciodata sparta...
Trupa Kumm este o trupa care iti intra in vene si iti curge alaturi de sange pana in inima, ramanand
acolo. Melodiile lor nu pot fi fredonate de catre gura, deoarece ele sunt fredonate doar de inima...
Melodiile celor de la Kumm sunt pentru inima si sufletul tau. Cand tobele lui Csergo Dominic bat,
inima iti bate cu mai multa putere, cand Kovacs Andras atinge clapele pianului, ele iti inunda pielea si
carnea de pe tine incepe sa tremure in ritmul muzicii, cand Iordache canta la saxofon inima se simte mai
fericita si danseaza in ritmul muzicii, chitara lui Eugen Nutescu o face sa vibreze, iar vocea calma si
profunda pe care o detine Catalin Mocan intretine toata atmosfera. Creierul se lasa in voia muzicii, iar
restul corpului vibreaza in ritmul instrumentelor.
Muzica realizeaza ceva ce tu greu ai reusi…o armonie perfecta intre trup si suflet, cel putin pentru 2
ore cat tine concertul...parerea mea: relaxeaza-te si lasa -te in voia muzicii pe care o intelege daoar inima si
trupul…
Asa s-a intamplat si la concertul din El Comandante, din 21 iulie, la care am fost personal. A fost
primul concert de acest gen din viata mea si nu am mai simtit niciodata armonia asta perfecta intre trup si
suflet. Recunosc ca prima data am fost speriata si nu prea intelegeam ce se intampla, dar cand am realizat,
m-am lasat in voia muzicii fara nici un fel de regret si cu o siguranta pe care am avut-o de prea putine ori
in viata mea. Toti din jurul meu au simtit acelasi lucru .Se simtea in aer cum toate grijile din timpul zilei
au iesit pe usa din spate fara sa se mai intoarca dupa concert. Nu am crezut ca este posibil ca la un concert
de 2 ore lumea sa se inteleaga pentru prima data si scopurile sa fie comune...
Voluntar Maria Capbun
Centrul de Voluntariat Constanta
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III. OPORTUNITATI DE FINANTARE
AUGUST – NOIEMBRIE 2007
FINANTARI ACTIVE
1. PROGRAME SI PROIECTE INTERETNICE SI DE COMBATERE A
INTOLERANTEI
Obiectivele programului:
- promovarea diversitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase a Romaniei;
- cultivarea bunei cunoasteri si intelegeri intre minoritatile nationale, precum si
intre majoritate si minoritatile nationale;
- perfectionarea cadrului legislativ si institutional privind minoritatile nationale;
- promovarea unor politici de combatere a intolerantei pe criterii rasiale si etnice;
- intarirea parteneriatului cu societatea civila, institutiile publice si autoritatile locale in vederea
dezvoltarii si promovarii bunelor relatii interetnice;
- participarea la diferite programe europene si internationale din sfera relatiilor interetnice.
Solicitanti eligibili:
Sunt eligibile organizatiile, asociatiile si fundatiile fara scop patrimonial din Romania care:
- desfasoara actiuni care se incadreaza in aria de competenta a Departamentului pentru Relatii
Interetnice;
- au inclus in statutul propriu prevederi specifice acestui domeniu;
- asigura contributia proprie a organizatiei de minimum 10% din valoa rea totala a finantarii solicitate din
partea Departamentului pentru Relatii Interetnice.
Activitati eligibile:
- organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinte, mese rotunde, reuniuni,
intalniri de lucru, sedinte, plenare, ateliere, workshop-uri desfasurate in tara;
- organizarea si participarea la manifestari culturale si interculturale de interes national si international
(festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii, lansari de carte, targuri);
- organizarea si participarea la activitati educationale desfasurate in tara (tabere, calatorii, vizite de
studiu, concursuri);
- organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare si de studiu, cursuri,
training-uri, programe de pregatire, formare si perfectionare in tara, in domenii utile pentru promovarea
relatiilor interetnice;
- achizitionarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea de materiale documentare (brosuri, buletine
informative, pliante, albume, publicatii periodice, carti, manuale scolare, antologii, postere, bannere,
calendare, agende, enciclopedii, afise, casete audio si video, compact-discuri, DVD-uri, multimedia, etc.);
- realizarea de filme documentare si filme artistice de scurt metraj;
- achizitionarea de rechizite si materiale promotionale;
- vizite ale unor invitati straini cu acoperirea cheltuielilor de transport international si de sejur pe teritoriul
Romaniei;
- finantarea de servicii de internet si multimedia;
- comandarea de sondaje de opinie, studii si cercetari in domeniul relatiilor interetnice;
- achizitionarea unor servicii de publicitate a proiectelor realizate cu sprijinul DRI;
- realizarea de campanii de informare si imagine;
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- alte activitati necesare si oportune pentru pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii etnice,
culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinand minoritatilor nationale.
Termene limita: 31 august 2007.
2. MASURI DE INCLUZIUNE SOCIALA – SCHEMA DE FINANTARE NERAMBURSABILA PHARE
2005
Obiectivele programului:
Obiective generale:
- promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminarii si a excluziunii sociale, prin masuri care sa
sustina si sa completeze strategiile nationale si politicile de ocupare;
- promovarea oportunitatilor de ocupare pentru grupurile si persoanele cu risc ridicat de excluziune, cu
accent pe masurile active (invatare pe parcursul intregii vieti, calificare, recalificare etc.).
Obiective specifice:
- facilitarea accesului grupurilor tinta pe piata muncii prin dezvoltarea masurilor active;
- combaterea discriminarii si inegalitatii pe piata muncii;
- dezvoltarea competentelor si sprijinirea grupurilor dezavantajate pentru insertia pe piata muncii.
Solicitanti eligibili:
Pentru a fi eligibili sa primeasca o finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
- sa fie persoane juridice;
- sa aiba sediul inregistrat intr-unul din Statele Membre ale Uniunii Europene sau intr-o tara beneficiara
SAP, Phare sau Turcia, conform Regulamentului Consiliului 769/04/20041 si inregistrare fiscala in
Romania;
- sa fie direct responsabili de pregatirea si managementul proiectului;
- sa nu actioneze ca un intermediar;
- sa fie o entitate non-profit sau orientata spre profit, publica sau non-publica conform listei de mai jos:
1. agentii de formare profesionala; furnizori autorizati de educatie si formare profesionala continua a
adultilor;
2. agentii de plasare a fortei de munca (employment brokers);
3. asociatii ale furnizorilor de formare;
4. centre autorizate pentru evaluarea competentelor dobandite in sistem non formal sau informal;
5. camere de comert;
6. institute de cercetare;
7. universitati;
8. centre regionale pentru formarea profesionala a adultilor;
9. autoritati locale (care au in coordonare departamente a caror activitate se adreseaza grupurilor tinta);
10. companii private;
11. organizatii patronale;
12. sindicate;
13. ONG-uri, inclusiv asociatii si fundatii ale cultelor religioase;
14. penitenciare.
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Activitati eligibile:
Urmatoare le activitati NU sunt eligibile:
- activitati care vizeaza doar, sau in principal, burse individuale pentru studii sau cursuri de instruire;
- activitati care vizeaza doar, sau in principal, sponsorizari individuale pentru participarea la workshopuri, seminarii, conferinte si congrese;
- activitati de educatie si instruire pentru elevii si studentii inclusi in sistemul de invatamant;
- sub-contractarea tuturor activitatilor pentru dezvoltarea resurselor umane;
- activitati comerciale sau orice activitate care sa genereze profit;
- activitati de acordare de finantari nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea
de finantari nerambursabile sau imprumuturi altor organizatii);
- proiectele care se vor concentra exclusiv pe achizitionarea de echipamente sau pe imbunatatirea
infrastructurii;
- vizite de studii in strainatate sau orice alta activitate care implica costuri internationale de calatorie, cu
exceptia participarii expertilor straini implicati in activitatile proiectelor din Romania;
- proiecte care promoveaza activitati politice sau ideologice;
- activitati care au fost deja finantate sau care se afla in procesul de finantare din bugetul de stat sau din
alte surse. in acest sens, solicitantii de finantare nerambursabila trebuie sa dea o declaratie scrisa prin care
sa confirme faptul ca sunt in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca dubla finantare a aceluiasi proiect
nu este permisa;
- activitati care implica managementul Fondurilor Structurale.
Termene limita : 31 august 2007, ora 16:00 (ora locala).
Cererile de finantare trebuie depuse la Organismele Intermediare Regionale ale Programului Operational
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POS DRU) din regiunile unde se vor implementa
proiectele.
3. PROGRAMUL TINERET IN ACTIUNE
Finantator: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei
Introducere
Prioritatile Programului Tineret in Actiune sunt:
- Cetatenia europeana;
- Participarea activa a tinerilor;
- Diversitatea culturala;
- Incluziunea tinerilor cu oportunitati reduse.
Urmatoarele prioritati tematice nationale completeaza lista de mai sus:
- Promovarea si utilizarea a diferitelor tipuri de educatie non -formala;
- Protectia mediul inconjurator si educatia ecologica.
Solicitanti eligibili:
- Organizatii neguvernamentale infiintate conform ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii;
- Institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii;
- Grupuri informale de tineri, dar care sunt reprezentate (inclusiv contractual) de una din categoriile de
organizatii mentionate mai sus Doar pentru Serviciul European de Voluntariat;
- O structura care se ocupa cu organizarea unui eveniment in domeniul tineretului, sportului si culturii,
daca este structura coordonatoare.
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Activitati eligibile:
Prioritati specifice actiunii 1.1 - Schimburi de tineret sunt:
- propunerile de proiect in care vor fi implicati tineri cu posibilitati reduse;
- propunerile de proiect pentru schimburi de tineri bilaterale ce vor fi derulate de catre organizatiile
solicitante care se afla la prima experienta in organizarea unui proiect de schimburi sau includ tineri cu
sanse reduse;
- propunerile de proiect pentru schimburile de tineri trilaterale si multilaterale care vor fi derulate de catre
organizatii cu experienta;
- propunerile de proiect care vor fi derulate de catre organizatii mici si /sau locale.
Prioritati specifice actiunii 1.2 - Initiative ale tinerilor sunt urmatoarele:
- participarea tinerilor la viata comunitatii;
- egalitatea sanselor pentru toti tinerii care doresc sa candideze la programul Tineret in Actiune;
- includerea tinerilor cu posibilitati reduse;
- promovarea conceptelor de cetatenie europeana si constiinta europeana;
- incurajarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor.
Prioritati specifice actiunii 1.3 - Proiecte pentru democratie sunt urmatoarele:
- promovarea si incurajarea implicarii tinerilor in structuri participative;
- desfasurarea activitatilor care incurajeaza orice tip de dialog intre tineri si autoritatile publice;
- sprijinirea mecanismelor necesare dezvoltarii tuturor tipurilor de dialog in scopul apropierii tinerilor de
sfera politica decizionala;
- incurajarea dialogului intre tinerii care nu sunt membrii intr-o organizatie;
- identificarea si depasirea obstacolelor pe care le intampina diferitele grupuri de tineri care vor sa
participe la dialog, precum si stimularea mecanismelor menite sa incurajeze tinerii sa participe in procesul
decizional.
Prioritatile specifice actiunii 2 sunt:
- implicarea tinerilor cu sanse reduse;
- organizatii care aplica pentru prima data intr-un proiect SEV;
- proiecte care dezvolta parteneriate ulterioare si imbunataesc calitatea serviciului de voluntariat;
- parteneriate in care sunt implicati parteneri din alte tari partenere ale lumii, din Africa, Caraible, Pacific,
America Latina si Asia.
Prioritatile specifice actiunii 3.1 sunt:
- consolidarea societatii civile, a cetateniei active si a democratiei;
- lupta impotriva rasismului si a xenofobiei;
- dialogul inter-etnic si inter-religios;
- solutionarea si reconstructia situatiilor post-conflict;
- rolul activ al femeii in societate;
- drepturile minoritatilor;
- protectia mediului si a patrimoniului;
- schimburilor de tineret multilaterale li se acorda prioritate datorita valorii europene adaugate care
pentru - aceste tipuri de schimburi este mai mare.
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Prioritatile specifice actiunii 4.3 sunt:
- in cazul proiectelor de formare si in retea dezvoltate in legatura cu indeplinirea obiectivului 1, se va
acorda prioritate acelor proiecte care reflecta in modul cel mai bun teme legate de prioritatile politice
identificate in politicile de tineret la nivel european;
- in cazul proiectelor de formare si in retea care urmaresc indeplinirea obiectivului 2, se va acorda
prioritate acelor proiecte care reflecta in modul cel mai bun prioritatile generale ale programului, cum ar fi
participarea tinerilor, diversitatea culturala, cetatenia europeana si incluziunea sociala.
Prioritati specifice actiunii 5.1 sunt:
- promovarea si incurajarea implicarii tinerilor in structuri participative;
- desfasurarea activitatilor care incurajeaza orice tip de dialog intre tineri si autoritatile publice;
- sprijinirea mecanismelor necesare dezvoltarii tuturor tipurilor de dialog in scopul apropierii tinerilor de
sfera politica decizionala;
- incurajarea dialogului intre tinerii care nu sunt membrii intr-o organizatie;
- identificarea si depasirea obstacolelor pe care le intampina diferitele grupuri de tineri care vor sa
participe la dialog, precum si stimularea mecanismelor menite sa incurajeze tinerii sa participe in procesul
decizional
Termene limita
Termenele limita de depunere a dosarelor de candidatura in anul 2007 sunt:
- 1 aprilie 2007, proiectul poate incepe doar in intervalul 1 iulie - 30 noiembrie;
- 1 iunie 2007, proiectul poate incepe doar in intervalul 1 septembrie - 31 ianuarie;
- 1 septembrie 2007, proiectul poate incepe doar in intervalul 1 decembrie - 30 aprilie (2008);
- 1 noiembrie 2007, proiec tul poate incepe doar in intervalul 1 februarie (2008) - 31 iulie (2008).
Boboc Roxana
Coordonator de programe, CENTRAS Constanta

IV. OPORTUNITATI DE INSTRUIRE
CURS CEDER Constanta
IMPLEMENTAREA “PROGRAMULUI LEADER”

- CONSTRUIREA SI GESTIONAREA GRUPURILOR DE AC TIUNE LOCALACEDER este promotorul programului LEADER in Romania, fiind organizatorul primei conferinte
nationale pe tema LEADER, la Constanta, in martie 2005.
CEDER este membru al Comitetului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala avand rol
consultativ pentru elaborarea PNDR.
Cursul se incadreaza in actiunile CEDER de sprijinire a actorilor dezvotarii rurale (autoritati
publice din localitati rurale si orase de pana la 50.000 de locuitori, autoritati publice la nivel judetean,
agenti economici, asociatii de producatori, scoli rurale, organizatii religioase, alte organizatii ale societatii
civile si lideri locali), in vederea constituirii si gestionarii Grupurilor de Actiune Locala (GAL) necesare
accesarii programului LEADER n
i conformitate cu axa 4 a Programului National pentru Dezvoltare
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Rurala (PNDR) 2007 – 2013.
Cursul are loc in contextul finalizarii Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007 –
2013 si oportunitatea accesa rii fondurilor structurale.
Cursul este sustinut de catre instructori CEDER a caror expertiza in domeniul programului
LEADER s-a format prin participarea la proiecte europene in parteneriat cu organizatii din Uniunea
Europeana, prin activitatea practica de consultanta/consiliere in vederea c onstituirii a 10 structuri GAL in
judetul Constanta, prin activitatea practica in structurile de conducere sau exec utive ale unor GAL-uri,
precum si prin activitatea de facilitatori ai proceselor de elaborare a strategiei de dezvoltare (Carta
Teritoriului) pentru 3 GAL-uri din judetul Constanta.
Cursul ofera participantilor posibilitatea:
Sa cunoasca contextul national si local in care se constituie si vor functiona GAL;
Sa cunoasca regulile de constituire a GAL ca structuri parteneriale de tip public – privat,
modalitatea de delimitare a teritoriilor de dezvoltare rurala, cadrul legal pentru infiintarea si inregistrarea
GAL ca structuri de tip asociativ, precum si procedura de inregistrare legala acestora;
Sa dobandeasca abilitati in vederea elaborarii misiunii, obiectivelor si metodele de lucru ale GAL
in vederea redactarii documentelor constitutive ale GAL ca structuri asociative,
Sa dobandeasca abilitati practice de planificare operationalaa GAL (activitati, resurse materiale organigrama, umane si financiare – buget), pentru o perioada de 1 – 2 ani;
Sa cunoasca etapele procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a teritoriului rural – Carta
Teritoriului
Sa dobandeasc a abilitati de utilizare a unor metode si instrumente specifice pentru diagnoza
teritoriului rural pe bazade exercitii practice.
Pot participa la curs: primari, viceprimari, consilieri locali/judeteni, functionari din
prima rii/consilii judetene, directori sau cadre didactice din scoli, reprezentanti ai agen tilor economici
locali, fermieri, reprezentanti ai asociatiilor de producatori, reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor, alte
persoane fizice sau juridice interesate.
Ne asteptam ca, pe baza cunostintelor si abilitatilor doba ndite, participantii sa poata fi promotori
ai programului LEADER in comunitatilor lor, facilitatori ai initiativelor de constituire a GAL, precum si
membrii in structurile de conducere si executive ale GAL.
La terminarea cursului se vor acorda atestate de participare.
Data de incepere a cursului:
20 august 2007 – ora 12.30
Data incheierii cursului:
25 august 2007 – ora 16.00
Locul de desfasurare: Constanta, sala de conferinte a Direc tiei Judetene pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala .
Taxa de participare: 420 RON/participant (include plata instructorilor, sala, suportul de curs,
tratatii pauze, transport pentru vizitala GAL Medgidia).
Cazarea, masa si transportul se asigurade catre participanti.
La cerere, CEDER poate furniza informatii privind posibilitatile de cazare sau poate sa includa
costurile de cazare in tariful de curs in cazul in care vom face si rezervarea.
Plata se va face in contul CEDER nr. RO24MIND024000019594RO01 deschis la ATE Bank
Constanta (fosta MINDBANC).
Data limita pentru inscrierea la curs: 13 august 2007
Pentru informa tii suplimentare: Crainic Teodora, asistent manager, tf/fax 0241-522012, 0727439360, email: ceder@canals.ro sau ceder-office@canals.ro.
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