
un ziar pentru toţi cei care cred că voluntariatul este mai bun decât nepăsarea, mitocănia, disperarea, şomajul

Educaţie Extra-curriculară prin Serviciul 
European de Voluntariat (SEV)

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare 
Rurală - ARDR derulează programul pilot 
Educaţie Extra-curriculară prin Servi-
ciul European de Voluntariat (SEV) în 
parteneriat cu Asociaţia Tineri fără Fron-
tiere - TFF, Platforma Europeană Pentru 
Dezvoltarea Tineretului - EPYD, Asoci-
aţia Euro House Bustuchin - EHB, Aso-
ciaţia Euro House Musetesti, A.L.I.A.T 
Tismana cu asistenţă tehnică din partea 
Institutului pentru Politici de Dezvoltare 
- IPD, în perioada ianuarie 2009-octom-
brie 2013.

În cadrul programului pilot Educaţie Extra-
curriculară prin Serviciul European de Vo-
luntariat, prin parteneriatele internaţionale 
pe care le are, ARDR oferă posibilitatea de 
a găzdui voluntari din Uniunea Europeană, 
Caucasus, Africa de Sud, America Latină în 
vederea derulării de programe de educaţie 
extra-curriculară care să contribuie la creş-
terea performanţelor şcolare şi să promove-
ze participarea activă a tinerilor în actul de 
guvernare locală.

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Loca-
la - ARDR a derulat până în prezent progra-
me de voluntariat European ce au inclus un 
număr de peste 140 de voluntari din Comu-
nitatea Europeană, Africa, America Latină, 
Caucasus şi Balcani.

Valoarea adaugată a Programului pilot - ti-
puri de intervenţii

În funcţie de gradul de receptivitate, com-

petente şi organizare al tinerilor, raportat la 
gradul de deschidere al actorilor locali şi al 
comunităţii în ansamblu, iniţiativele deru-
late de voluntari se pot axa în jurul urmă-
toarelor direcţii:

a. ComuniCare interCulturală 
şi multi-lingvism

În colaborare cu profesorii de limbi străine 
voluntarii participă şi derulează programe 
care vizează dezvoltarea competenţelor ling-
vistice precum şi a cunoştinţelor despre civi-
lizaţia şi cultura statelor vorbitoare de limba 
engleză, rusă, franceză, spaniolă, intaliană 
etc. Prin astfel de programe tinerii îşi dezvoltă 
creativitatea şi capacitatea de comunicare în-
tr-o limbă străină. În cadrul acestui program 
voluntarii organizează tabere, spectacole şi 
competiţii şcolare.

b. Dezvoltare Comunitară De 
tineret

Urmăreşte conştientizarea tinerilor asupra 
unor teme de interes major precum piaţa 
muncii, igienă, mediu, sport, viaţă sexuală 
sănătoasă etc. prin campanii publice, pa-
nouri, fliere, postere, seminarii, e-letters, 
emailgroups etc; mobilizarea comunităţii 
de tineri pentru stimularea atitudinii civice 
în rândul tinerilor, consolidarea intereselor 
de grup, solidaritatea socială prin campanii 
de strângere de fonduri, promovarea unor 
politici publice locale pentru tineri, consti-
tuirea unei asociaţii locale de tineret etc.; 
formarea de competenţe precum leadership, 

lucrul în echipă, antreprenoriat local, ma-
nagementul proiectelor etc. prin traininguri, 
teambuiliding camps, proiecte etc.; partene-
riate locale şi inter-comunitare ce urmăresc 
construcţia de colaborări în jurul unor teme 
de interes major pentru tineri precum con-
stituirea forumurilor locale pentru tineret, 
consiliului local pentru tineri etc.

C. Cooperare europeană
Se urmăreşte creşterea gradului de inter-
naţionalizare a comunităţilor locale prin 
promovarea reţelelor internaţionale între 
şcoli, organizaţii, grupuri tematice din co-
munitatea şi comunităţile de unde provin 
voluntarii.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să 
contactaţi:
Centrul pentru Voluntariat Internaţio-
nal Gorj
Adresa: Str. Lt. Dumitru Petrescu. Bl 19, Sc 
2, Et 2, Apt. 6, Târgu Jiu, Jud. Gorj, RO-
MÂNIA
Email: office@ardr.ro
Tel./Fax.: +40 353 805988 
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Serviciul European de Voluntariat – SEV (Eu-
ropean Voluntary Service-EVS) este unul dintre 
cei 5 piloni ai programului Tineret în Acṭiune, 
finanṭat de Comisia Europeană.
Tineret în Acṭiune este programul comunitar 
care pune în practică cadrul legal de susṭinere a 
activităṭilor de învăṭare non-formală pentru ti-
neri. Vine în continuarea programului Tineret şi 
este implementat în perioada 2007-2013.
Obiectivele programului sunt:
• să promoveze cetăṭenia activă în rândul tinerilor 
în general şi cetăṭenia europeana în particular
• să dezvolte sentimentul de solidaritate şi să 
promoveze toleranṭa în rândul tinerilor, în spe-
cial pentru a contribui la procesul de coeziune 
socială în Uniunea Europeană
• să sprijine înṭelegerea reciprocă între tinerii din 
diferite ṭări
• să contribuie la îmbunătăṭirea calităṭii sistemelor 
de susṭinere a activităṭilor de tineret şi a capacităṭii 
organizaṭiilor de tineret din societatea civilă
• să promoveze cooperarea europeană în dome-
niul tineretului
Ce înseamnă? Serviciul European de Volunta-
riat permite tinerilor să desfaşoare activităṭi de 
voluntariat pentru o perioadă de până la 12 luni 
într-o altă ṭară decât ṭara lor de reşedinṭă. Din-
colo de beneficiile aduse comunităṭilor locale, 
voluntarii deprind noi abilităṭişi limbi străine, 
descoperind în acelaşi timp alte culturi. Serviciul 
european de voluntariat (SEV) sprijina serviciul 
de voluntariat transnaṭional al tinerilor. Acesta 
aspiră la dezvoltarea solidarităṭii şi a toleranṭei 
între tineri, în primul rând dorind să întărească 
coeziunea sociala în Uniunea Europeana, pro-
movează cetăṭenia activă şi intensifică totodată 
înṭelegerea reciprocă între tineri.
Ce urmăreşte?  Serviciul european de voluntari-
at  sprijină voluntariatul transnaṭional al tineri-
lor. Acesta aspiră la dezvoltarea solidarităṭii şi a 
toleranṭei între tineri,  urmărindîn primul rând să 
consolideze coeziunea socială în Uniunea Euro-
peană, să promoveze cetăṭenia activă şi să inten-
sifice totodată înṭelegerea reciprocă între tineri.
Serviciul european de voluntariat este un servi-
ciu de “învaṭare”: prin intermediul experienṭelor 
de învăṭare non-formală tinerii îşi îmbunătăṭesc 
şi/sau capătă competenṭe pentru dezvoltarea per-
sonală, educaṭională şi profesională, cât şi pentru 
integrarea lor socială. Ca principii ale Serviciului 
European de Voluntariat putem adăuga: implica-
rea tinerilor în viaṭa comunităṭii locale şi dez-
voltarea de noi parteneriate în scopul valorizării 
rezultatelor şi exemplelor de bună practică .
Un proiect SEV se poate concentra pe o varietate 
de teme şi sectoare de interventie, cum ar fi cul-
tură, tineret, sport, asistenṭă socială, patrimoniu 
cultural, artă, protecṭie civilă, mediu, cooperare 
privind dezvoltarea etc. În schimb intervenṭiile 
cu grad mare de risc în situaṭii post-criză (de 
exemplu, ajutor umanitar, ajutor imediat postca-
tastrofă  etc.) sunt excluse.
Cine sunt participanṭii eligibili? Tineri cu vâr-
sta între 18 şi 30 de ani, rezidenṭi legali într-o 
ṭarăparticipantă în Program (ṭările membre 
UE) sau ṭară Parteneră (vezi Ghidul Programu-
lui). Majoritatea au cel puṭin studii liceale însă 
studiile la fel ca religia, orientarea sexuală, cu-
loarea politică, sexul, mediul din care provin, 
naṭionalitatea, venitul ş.a.m.d. nu pot constitui 
criterii de selecṭie în alegerea voluntarilor EVS.
Voluntarii sunt selectaṭi indiferent de mediul de 
provenienṭă al acestora, respectându-se criteriul 
non-discriminării.

Ce este SEV?

Alexandru Diaconescu
coordonator  Departament Educaţia pe Tot Parcursul 
Vieţii, Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală
Email: alexandru.diaconescu@ardr.ro
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www.euro-sat.org

EuroSat
un brand 
ARDR

reCrutăm aCum!
Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală anunţă lansarea competiţiei 
deschise pentru participarea la un program internaţional de voluntariat de 
6 luni de zile în următoarele ţări: Camerun, Sierra Leone, Peru, Argentina, 
UK, Suedia şi Italia începând cu 1 septembrie 2011. Condiţiile de participare 
sunt vârsta cuprinsă între 24-30 de ani, limba engleză, spaniolă, italiană sau 
franceză în funcţie de ţara unde doreşte să participe la program. Implicarea 
anterioară în activităţi de voluntariat constituie un avantaj.
Pentru mai multe detalii şi înscrieri vă rugăm accesaţi pagina: www.ardr.ro, 
secţiunea Open Calls. 
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Giorgi Darchiashvili, GEORGIA

The European Voluntary Service is a great opportu-
nity for me to expand my horizons and gather valuable 
skills that I can bring back to the society and make use 
of throughout my life and career. Hence it follow that I 
am highly motivated to spend 9 months  in Gorj County 

as a volunteer and be involved in the different projects.
 I would like to help my hosting organization in their field of work 
contributing my skills in different projects  and to find partners in 
Georgia and Caucasus region. I intend to share my knowledge about 
this region with them and to explain specifics of this part of the world 
and its people to my new colleagues. 

De câte ori ţi-ai propus să 
călătoreşti în Europa, Afri-
ca, America Latină sau Asia? 
Crezi că o experienţă in-
ternaţională de voluntariat 
arată mai bine în CV-ul tău 
decât un job sezonier la ma-
gazinul din colţ sau în piaţă 
la bazar? De câte ori ai vrea 
să faci ceva pentru “za public 
good” şi nu ai unde, cu cine, 
şi nici motivaţie? Îţi place să 
întâlneşti alte culturi? Ai în-
tre 18 şi 30 de ani? Vrei să 
mergi într-o altă ţară între 
2 şi 12 luni? Nu ai bani de 
avion, de buzunar, de casă şi 
masă.

Dacă răspunul tău este DA la cel puţin 
două din întrebările de mai sus, atunci, 
este timpul să faci un pas care poate să-
ţi schimbe viaţa! Alege Serviciul Eu-
ropean de Voluntariat şi contribuie la 
definirea solidarităţi sociale, dezvoltării 
personale şi la construirea satului glo-
bal iar noi îţi dăm şi bani de buzunar, 
şi bani de masă, şi bani de casă şi… îţi 
acoperim 90% din costul transportului 
cu avionul în ţara în care vrei să mergi!  
Trebuie, însă, să parcurgi următorii 
paşi:
 
pasul 1 
Hotăraşte-te ce fel de proiect de vo-
luntariat vrei să urmezi, care ar fi 
tema pe care ai dori să o explorezi pe 
parcursul proiectului tău. Poţi alege 
dintre următoarele: asistenţă socială, 
media, tineret, sport, patrimoniu cul-
tural, mediu şi lista poate continua.
 
pasul 2
Alege cel puţin trei ţări, în ordinea 
priorităţii pentru tine, unde ai vrea să 
îţi desfăşori proiectul de voluntariat.  
Îţi poţi alege ţări din cadrul Uniunii 
Europene, AELS şi SSE, din Europa 
de Sud-Est şi Caucaz sau alte ţări din 
lume.
 
pasul 3
Defineşte-ţi perioada stagiului de vo-
luntariat; deşi perioada este flexibilă, 
majoritatea proiectelor de voluntariat 
durează în medie 6-12 luni.

pasul 4
Completează-ţi CV-ul în format Eu-
ropean şi scrisoarea de motivaţie şi 
trimite-le la unul din Centrele pentru 
Voluntariat Internaţional ale EPYD. 
Dacă întâmpini greutăţi în a comple-
ta CV şi scrisoarea de motivaţie, nu 
ezita să contactezi coordonatori SEV 
trimitere ai EPYD.
 
pasul 5
Coordonatorii SEV trimitere ai EPYD 
vor căuta mai multe stagii SEV de 
găzduire care să se potrivească aştep-
tărilor tale.
 
pasul 6
O dată ce ţi-au fost identificate unul 
sau mai multe stagii SEV de găzduire, 
unul din coordonatorii SEV trimitere 
ai EPYD te va contacta pentru a sta-
bili un interviu preliminar.
 
pasul 7
Interviul pentru stagiu SEV presu-
pune deplasarea la unul din Centrele 
pentru Voluntariat Internaţional în 
funcţie de locaţia ta. În timpul inter-
viului vor fi lămurite aspectele teh-
nice şi de conţinut ale potenţialului 
stagiu SEV pe care doreşti să-l ur-
mezi. Aici vei avea ocazia să discuţi 
şi cu alţi voluntari internaţionali din 
alte ţări care desfăşoară un stagiu 
SEV. În această etapă va trebui să 
te hotărăşti asupra stagiului SEV 
(temă, durată, locaţie).

pasul 8
Contactarea potenţialelor organizaţii 
gazdă. Coordonatorii SEV trimitere ai 
EPYD vor iniţia comunicarea directă 
cu organizaţii gazdă care au în derula-
re stagii SEV conforme cu aşteptările 
tale; vor fi trimise toate datele tale, 
CV, scrisoare de motivaţie către co-
ordonatorii de la organizaţiile gazdă. 
În această etapă se va obţine un acord 
de principiu asupra posibilităţii de a 
organiza un stagiu SEV.
 
pasul 9
Semnarea Acordului de Activitate 
SEV: o dată ce ţi-ai dat acordul, o 
nouă vizită la unul din Centrele de 
Voluntariat Internaţional va trebui 
organizată pentru a garanta punerea 
în aplicare transparentă şi lipsită de 
probleme a unui stagiu SEV; astfel că 

EPYD şi voluntarul SEV vor trebui 
să formalizeze împărţirea sarcinilor, 
responsabilităţilor şi a finanţării UE 
în forma unui acord intern, definit ca 
şi Acordul de Activitate SEV. Acest 
Acord prevede şi sarcinile, orele de 
lucru şi aranjamentele practice, pre-
cum şi procesul de învăţare şi obiec-
tivele de învăţare ale voluntarului. 
Un Acord de Activitate SEV trebuie 
săconţină semnăturile originale ale 
reprezentanţilor legali ai Organiza-
ţiilor Coordonatoare, Gazdă şi de 
Trimitere, precum şi ale voluntari-
lor SEV. Toţi semnatarii trebuie să 
primească câte o copie a Acordului, 
acesta este obligatoriu pentru toate 
părţile semnatare. În caz de îndoia-
lă sau dezacord, criteriile şi regulile 
SEV, aşa cum sunt stipulate în Ghi-
dul Programului, vor prevala în faţa 
Acordului.

pasul 10
Formare înainte de plecare în stagiul 
SEV. Aceasta oferă voluntarilor oportu-
nitatea de a vorbi despre aşteptările lor, 
de a dezvolta motivaţia, şi de a obţine 
informaţii cu privire la ţara gazdă şi la 
Programul Tineret în Acţiune. Este, de 
asemenea, o oportunitate ca voluntarii 
să se întâlnească şi să discute cu foşti 
voluntari SEV. Durata formării este, în 
medie, de trei zile şi va fi oferită de că-
tre Agenţia Naţională.
 
pasul 11
Deplasarea în stagiul SEV. Începe cea 
mai bogată experienţă a tinereţii tale!
 
Pentru mai multe detalii, accesaţi 
www.clickonevs.eu, www.yesforevs.
eu sau revista online despre mărturiile 
voluntarilor SEV în România - www.
euro-sat.org

Claudia Astani
Coordonator Sending EVS, Platforma Europeană pentru 
Dezvoltarea Tineretului
E-mail: claudia.alstani@epyd.eus

www.yesforevs.eu

M-aş duce, şi tot m-aş duce, 
dar nu ştiu şi n-am nici unde!
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Te-ai plictisit de monotonia de 
duminică? Vrei să-ţi faci prieteni 
noi? Vrei să întâlneşti tineri din Af-
rica, Europa, America Latină, Cau-
casus? Ştii ce înseamnă Serviciul 
European de Voluntariat (EVS)? Vrei 
să afli cum poţi să te înscrii în pro-

gramul EVS? Îţi place să joci şah? 
Vrei să înveţi tehnici de animate şi 
circ? Vrei să asculţi şi să cânţi pen-
tru prima dată la un instrument muzi-
cal? Vrei să confecţionezi origami şi 
brăţări? Vrei să descoperi alte culturi? 
Vrei să fii alături de copii din centre 

de plasament şi centre de recuperare 
pentru copiii din Târgu Jiu, măcar 
pentru câteva ore? Vrei să fii alături 
de persoanele în vârstă de la Clubul 
bătrânilor din Târgu-Jiu? 
Dacă toate astea sună mai bine decât 
desenele animate, muzica şi filmele de 

la TV şi decât o dumincă în pat, atunci 
caută mai jos tema, orarul, locaţia, gru-
pul de voluntari internaţionali pe care 
vrei să-i întâlneşti - fiecare temă are 
câte un coordonator care te va îndruma 
şi îţi va fi aproape pe tot parcursul pro-
gramului.
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CirCus – animation
UNDE? Parcul Central – la foişor
CÂND? Între orele 10.00 – 14.00

GRUP ŢINTĂ: Prichindei şi prichinduţe, tineri

Responsabil: Lucie Macros                                                                
Vârsta: 24 ani
Ţara: Franţa

MOTTO: „Schimbă lumea şi oamenii”
Descriere personală: Iubesc să întâlnesc oameni noi şi să cunosc 
diferite culturi. Sunt o persoană sociabilă şi îmi place să lucrez 

cu copiii.
De ce ai ales să faci EVS în România? 

Am ales România pentru că îmi place cultura românească şi 
mi-am dorit să îmi îmbunătăţesc cunoştinţele despre aceasta.

HanDiCraFt
UNDE? La teatrul de vară din centrul oraşului Târgu Jiu

CÂND? Între orele 10.00 – 14.00
GRUP ŢINTĂ: Copii, tineri, părinţi

Responsabil: Aram Mnacackanyan
Vârsta: 26 ani
Ţara: Armenia

MOTTO: „Gândurile devin fapte”
Descriere personală: Sunt o persoană veselă şi prietenoasă. Ador 
să dorm şi cel mai mult urăsc să mă trezesc devreme. Îmi place 

muzica, dansul şi viaţa.
De ce ai ales să faci EVS în România? 

Am trimis aplicaţii pentru Bulgaria, Austria şi România. Primele 
două ţări nu au răspuns, aşa că România fiind singura ţară care 

mi-a solicitat candidatura, am ales să vin aici. 

musiC
UNDE? Parcul Central – la foişor
CÂND? Între orele 10.00 – 14.00

GRUP ŢINTĂ: Toată lumea care doreşte să aibă parte de voie 
bună 

Responsabil: Mathias Klitgard Sorensen
Vârsta: 20 ani

Ţara: Danemarca
MOTTO: „Numai peştii morţi pot înota cu fluxul”

Descriere personală: Intenţionez să întâlnesc persoane cu ochii 
deschişi către nou şi consider că toleranţa este cea mai importantă 
calitate a mea. Îmi place muzica, de altfel am şi o vastă experienţă 
în muzică, îmi place să cânt la vioară. Şi... o ceaşcă de cafea poate 

face din cea mai urâtă zi o zi minunată. 
De ce ai ales să faci EVS în România?

Îmi place muzica din zona asta. Tocmai mi-am terminat liceul, 
iar EVS-ul mi-a oferit oportunitatea să ies şi să fac ceva

absolut nou pentru mine şi pentru 
propria-mi viaţă.

intErCuLturaL 
intErCHanGE

UNDE? În centrul oraşului Târgu Jiu, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, Universitatea C-tin Brâncuşi

CÂND? Între orele 11.00 – 16.00
GRUP ŢINTĂ: Vizitatori - persoanele prezente în centrul 

oraşului interesate să descopere şi alte culturi

Responsabil: Natia Agladze
Vârsta: 23 ani
Ţara: Georgia

MOTTO: „Acolo unde este voinţă, este o cale”
Descriere personală: Sunt deschisă la critici pentru că vreau să ma 

dezvolt pe plan personal şi/sau profesional.
De ce ai ales să faci EVS în România?

Pentru mine, un proiect de EVS este foarte interesant, 
nu contează unde eşti... Cel mai important este 

ceea ce alegi să faci în cadrul proiectului.

Eliza Nazaretyan, 
ARMENIA
Why I chose to do EVS 
????…………. Ooookkk!!! 
now everybody will know 
the secret  why Eliza Naza-
retyan is in Romania. It is 

not so easy to write in English, but I am doing 
my best. 
SO everything started one sunny day.
 In Armenia I have special place in the kitchen. I 
always think there in the darkness about life and 
importent things looking from the window. Yes I 
know that it is strange , because, normal people  
think about food in the kitchen,but anyway…. 
So one day coming home from the work in radio 
I decided that I don’t want to work there any 
more…Because I am too tired of doing many 

thnigs, work for 4 person  and get money for one. 
“Ok”  I said myself,”Tomorrow I will tell every-
one that I don’t work there  anymore”.
After I started to think ”Yes! if you will give up 
with your job, so what you will change in this 
life, what about old and poor people that you like 
to help. What about your radio programs that can 
help people to have better life. What about the 
children in orphans whom you able to give the 
smile and what about your biggest dream to do 
something big for the world and  for  the peace in 
the world”. 
(Yes…..I know , that in fact for world I can’t do 
anything, but I can do, I am trying to  do some-
thing at least for one person in this world, and 
sometime it works and when I can see that one 
person is happy, for me it is everything. Because 
I can make peace, love and happiness for others. 

Others, that can be with me whom I can give 
smile and to show that we can live in  bliss).
And I decided not to leave my job at that mo-
ment, I started to look for some programs as a 
volonteer, because I heard about  volonteering 
and I worked in some places as a volunteer, but 
without money…
So I started to look for something and I found Evs 
program in Italy, Milano, I have read something 
about EVS and decided that it is a good chance 
to go and help people and “TO Give Peace A 
chance” . But as I am unlucky person, I found out 
that for that program I have to know basic Ital-
ian,…. And as I don’t know Italian…No Italy
After friend of mine told me that there is a orga-
nization in  Yerevan, that wants people for EVS 
program in Romania.” Ok “-, I said, “So I will go 
to Romania”.

At first I was little bit afraid ,because of work 
with children in school, as for me it is very diffi-
cult, I started to think that I will lose control very 
easy , when I will start to work with children. 
But than I decided to come to Romania, and to 
do EVS, and to be a real volonteer and check if I 
will have a successes I will stay, if not, I will go 
back home.
And now I am here, and I don’t know how it 
will be In future , but I know that children love 
me, they want to stay with me. I am trying to 
teach them something , to make life more in-
teresting… And when they coming to my class 
with flowers and smiley faces I  starting to 
think , that my chose to do volunteering is not 
wrong. And that one person can change people 
life and make it better even for 1 minute. And I 
am trying to do it.
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DE CE voluntariat?
Există numeroase motive pentru care poţi 
alege să fii voluntar:
● poţi să câştigi experienţă, abilităţi 
şi cunoştinţe în vederea obţinerii unui 
loc de muncă (sau un loc de muncă mai 
bun) 
● poţi să testezi o carieră nouă (fie pentru 
că “aşa nu mai merge”, fie ceva ce ţi-ai 
dorit întodeauna să faci şi n-ai reuşit până 
acum)
● poţi să îţi valorifici cunoştinţele sau 
abilităţile pe care altfel nu le foloseşti 
● poţi să îţi faci noi prieteni sau să pe-
treci timp împreună cu prietenii tăi ac-
tuali, implicându-vă într-o cauză care vă 
pasionează şi vă uneşte 
● poţi să petreci timp de calitate împreună 
cu familia ta, şi să-ţi educi copii în spiritul 
implicării în comunitate 
● poţi să îţi manifeşti recunoştinţa pentru 
sprijinul pe care, la rândul tău, l-ai primit 
sau poţi să onorezi amintirea cuiva drag 
care fie s-a implicat într-o anumită cauză, 
fie a beneficiat de serviciile unei anumite 
organizaţii 

● poti să îţi dezvolţi o reţea de contacte per-
sonale şi profesionale 
● poţi să te distrezi dar şi să ai un sentiment 
de mulţumire interioară; poţi să te simţi 
util/ă şi să îţi foloseşti timpul la maximum 
(evitând să îl pierzi)
● poţi să contribui la prevenirea sau 
soluţionarea unei probleme
● poţi să te asociezi cu o organizaţie 
prestigioasă şi să ai contacte cu personalităţi 
importante
● poţi marca un moment important 
din viaţa ta, o schimbare pe care ţi-o 
doreşti 
● poţi avea satisfacţia de a realiza ceva, de 
a duce un lucru la bun sfârşit, de a avea im-
pact 
● poţi să realizezi ceva semnificativ, de care 
să fii mândru/ă 
● poţi să fii parte a unei echipe, să-ţi 
dezvolţi abilităţi de muncă în echipă, să îţi 
testezi calităţile de leader
● poţi să înţelegi mai bine problemele cu 
care se confruntă comunitate ta sau soci-
etatea în general; să descoperi implicaţiile 
unor probleme care nu îţi erau cunoscute 
● poţi, în fine, să fii / devii mai bun/ă 

orPHans
 

UNDE? Centru, parc, clubul bătrânilor - Tur pe la toate
celelalte 8 activităţi

CÂND? Între orele 10.00 – 16.00
GRUP ŢINTĂ: Copii din centre de plasament şi centre de

recuperare pentru copii

Responsabil: Vizma Bramane
Vârsta: 19 ani
Ţara: Letonia

MOTTO: „Fiecare sfânt are un trecut, fiecare păcătos are un 
viitor”

Descriere personală: Inimă dulce.
De ce ai ales să faci EVS în România? 

Am ales România pentru că mi-am dorit să învăt ceva nou.

EVs CaraVan 
anD marKEtinG

UNDE? Centrul oraşului Târgu Jiu, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, Universitatea C-tin Brâncuşi

CÂND? Între orele 11.00 – 16.00
GRUP ŢINTĂ: Tinerii peste 18 ani  

Responsabil: Romain Welter
Vârsta: 25 ani
Ţara: Franţa

MOTTO: „Pot să fiu un necredincios, dar un necredincios 
nostalgic al unei credinţe”

Descriere personală: Discret, distant
De ce ai ales să faci EVS în România? 

Pentru că mi-am dorit să descopăr stilul de viaţă ţărănesc din 
cultura românească, să descopăr o cultură şi o mentalitate nouă, să 

înţeleg de ce Cioran a fost aşa pesimist.

CHEss
 

UNDE? În parcul central Târgu Jiu, la centrul de şah
CÂND? Între orele 10.00-15.00

GRUP ŢINTĂ: Persoanele în vârstă care joacă şah 

Responsabil: Arman Sahakyan
Vârsta: 27 ani
Ţara: Armenia

MOTTO: „Munceşte şi vei primi putere”
Descriere personală: Nu mă pot descrie, trebuie să mă cunoşti.

De ce ai ales să faci EVS în România? 
România a fost singura oportunitate, dar nu regret.

EVs DiGitaL GaLLErY
UNDE? Centrul oraşului Târgu Jiu, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, Universitatea C-tin Brâncuşi
CÂND? Între orele 11.00 – 16.00

GRUP ŢINTĂ: Studenţii şi tinerii prezenţi pe centru

Responsabil: Guadalupe Michel Torino
Vârsta: 20 ani

Ţara: Argentina
MOTTO: „Trăieşte clipa”; 

„Roata se întoarce”
Descriere personală: Sunt o persoană foarte activă căreia îi 

place să aleagă ce e mai bun dintr-o întâmplare. Urăsc ketchup-
ul şi iubesc să pastrez vii amintirile şi întâmplările haioase.

De ce ai ales să faci EVS în România? 
Pentru că este o oportunitate provocatoare şi cred că ma poate 

ajuta să fac o schimbare imensă în viaţa mea.

sEnior CitiZEns CLuB
UNDE? La clubul bătrânilor din Târgu-Jiu

CÂND? Între orele 12:00 – 17:00
GRUP ŢINTĂ: Bătrânii din cadrul centrului

Responsabil: Koroma Peter Desmond
Vârsta: 30 ani

Ţara: Sierra Leone
MOTTO: „Uniţi în libertare şi justiţie”

Descriere personală: Sunt o persoană de culoare şi înaltă căreia 
îi place să zâmbească mereu. Nu îmi place să dau greş în viaţă 

şi în ceea ce fac, iubesc fotbalul şi ador să citesc romane.
De ce ai ales să faci EVS în România? 

Mi-am dorit să învăţ despre cultura românească şi să cunosc 
oamenii de aici. Este o oportunitate pentru mine datorită 

faptului că nu am fost niciodată într-o ţară europeană. Serviciul 
European de Voluntariat (EVS) mi-a dat şansa să fac acest lucru 

în România.

Flora Cammerlander, 
Austria
Now I’m really in Romania. 
I’m sitting in my cozy flat, 
outside it’s cold and the 
street dogs are barking. It is 
quite different than I had ex-
pected, because the dreams 

and imaginations never reach the reality.
Because of that sometimes I try to go back 
and think of my reasons why I came here. 
First of all I always wanted to take a lack 
year after school and live in another country. 
Travelling is something like my philosophy, 
but I also wanted to try it to live and work 
in another country. Not only to watch at the 
people, but live together and like them. In 
the beginning my dream was to go to South 
America, but the nearer the end of school 
came, the clearer it became, that this would 
be a too big step for me, at least for now. I 
decided to stay in Europe and here we come 

to the second big reason why I’m doing EVS. 
I did not only want to get to know a new 
culture and language, to make international 
friends and to make important experiences. I 
also wanted to give the world something of 
my youth, my motivation and my optimism. 
I’m from Austria, which is one of the richest 
countries in the world, and I think it’s my 
duty to try to make the world fairer. To say it 
less complicate: I wanted to help people who 
can need help. As I said I just finished school 
and don’t have a lot knowledge nor experi-
ence, but I can give what I have and what I 
am. And I thought that my help could be more 
needed in Eastern Europe, not only because 
here are less volunteers than in the West. And 
of course it is more exiting.
Although it’s not always easy, I never regret-
ted have come here and I’m sure I’ll never 
regret it. I can only tell you: If you did not do 
EVS yet, go to the next sending organization 
and sign up for it!

Roberta Syaulite, 
Lithuania

Poem: “Why EVS?”

What a perfect day today!
But in my minds it’s not 

ok.
Searching, feeling and creating,
Developing night and day time.

So, one call I get from person
Who recommended program perfect
After thinking and discussion
All decisions come directly.
 
Volunteering there and here
It’s important for my days,
Be more better and to learn
How help others and for myself.
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CINE? 
Asociaţia Regională pentru Dezvoltare 
Rurală - ARDR găzduieşte 38 de tineri 
voluntari cu vârste cuprinse între 18 şi 
30 ani din 3 continente (Europa, America 
Latină şi Africa). Proiectul este finanţat 
de către Comisia Europeană prin Agenţia 
Executivă pentru Educaţie, Audio-vizual 
şi Cultură, programul Youth in Action, 
Acţiunea. 
unDe? 
În judeţele Gorj (Bustuchin, Bălteni, 
Hurezani, Leleşti, Motru, Muşeteşti, 

Rovinari, Târgu Cărbuneşti şi Tismana) 
şi Dolj (Amărăştii de Jos, Segarcea, Că-
lăraşi, Leu, Dăbuleni, Daneţi, Giurgiţa, 
Melineşti şi Malu Mare).
CânD?
În judeţul Gorj: 
10 octombrie 2010 – 15 iulie 2011
În judeţul Dolj:  
1 octombrie 2010 – 1 iulie 2011

Obiectiv general:
Proiectul urmăreşte dezvoltarea co-
munitară de tineret prin regenerarea şi 

consolidarea capitalului social, dezvol-
tarea capitalului uman şi promovarea 
relaţiilor transnaţionale de colaborare 
între comunităţile gazdă şi comunităţi-
le de unde vin voluntari. În egală măsu-
ră, proiectul urmăreşte definirea şi pro-
iecţia unei capacităţi de management a 
programelor de educaţie extracuricula-
ră şi politici de tineret în comunităţile 
locale. 
Mai multe informaţii despre acest proiect 
se pot obţine accesând site-ul:
www.yesforevs.eu

Cine?
Asociaţia Euro House Bustuchini găz-
duieşte 16 tineri voluntari din 5 ţări UE 
(Spania, Portugalia, Olanda, Austria, 
Estonia) şi 3 non UE (Georgia, Turcia şi 
Armenia). Proiectul este finanţat de către 
Comisia Europeană prin ANCPDEFP , 
programul Youth in Action, Acţiunea 2.
unDe? 
Bustuchin, Rovinari, Roşia de Amaradia, 
Hurezani, Motru, Muşeteşti, Tismana.
CânD? 
10 martie 2010 – 9 decembrie 2010 

Obiectiv general:
Exepriencing Active Citizenship in Ru-
ral Areas este un proiect care îşi propu-
ne angrenarea voluntarilor în activităţi 
care să capitalizeze resursele culturale 
locale prin activarea tinerilor în acţiuni 
culturale. 

Printre obiectivele proiectului EACRA 
regăsim:
● Promovează multilingvismul şi învăţa-
rea limbii Române (nivel mediu) de către 
voluntari.

● Dezvoltarea împreună cu voluntarii 
europeni a mai multor acţiuni de protec-
ţie şi conservare a mediului prin care să 
conştientizăm comunitatea locală asupra 
riscurilor ecologice.
● Încurajarea şi creşterea gradului de 
implicare a tinerilor cu posibilităţi re-
duse.
● Încurajarea şi dezvoltarea cooperării 
instituţionale internaţionale. 
Mai multe informaţii despre acest proiect 
se pot obţine accesând site-ul: 
www.yesforevs.eu

Cine? 
Asociaţia Tineri fără Frontiere - TFF găz-
duieşte 22 de voluntari din 11 ţări din Eu-
ropa, America Latina şi Africa. Proiectul 
este finanţat de către Comisia Europeană 
prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, 
Audiovizual şi Cultură, programul Youth 
in Action, Acţiunea 2.
unDe? 
În 7 comunităţi rurale din judeţul Gorj 
(Bălteni, Tismana, Runcu, Godineşti, Pa-
deş, Peştişani, Teleşti).

CânD?
Pe o perioada de 1 an, începând cu 15 iu-
nie 2010 până pe 15 iunie 2011.
 
Obiectivul general al proiectului este 
de a oferi voluntarilor un context inter-
cultural bogat în învăţare de la care să 
obţină abilităţi sociale, interculturale 
şi personale, de a dezvolta noi abilităţi 
care să le permită să pună bazele vii-
torului propriu precum şi să contribuie 
cu acţiunile lor la dezvoltarea comuni-

tăţilor gazdă prin implicarea tinerilor, 
promovarea participării, toleranţa şi 
conştiinţa culturală. ACT-EM este un 
proiect care vizează comunităţile rome 
şi grupurile de minorităţi din judeţul 
Gorj urmărind stimularea toleranţei în-
tre grupurile minoritare şi majoritare şi 
învăţarea interculturală.  

Mai multe informaţii despre acest proiect 
se pot obţine accesând site-ul: 
www.yesforevs.eu 

Cine? 
Platforma Europeană pentru Dezvoltarea 
Tineretului - EPYD găzduieşte 10 tineri 
voluntari din Norvegia, Suedia, Italia, 
Turcia, Letonia, Cehia, Austria. 
unDe? 
În jud. Dolj – Craiova (Mofleni, Lascăr 
Catargiu şi Popoveni, Şcoala nr. 26, Şcoa-
la nr. 19, Şcoala Generală Popoveni)

CanD? 
1 Februarie 2010 – 10 Decembrie 2010
 
Obiectiv general:
SEED are ca principal obiectiv implica-
rea, participarea activă şi cooperarea din-
tre comunităţile rrome şi tinerii români 
prin implementarea de activităţi bazate 
în special pe sport.

Proiectul îşi propune, de asemenea, 
dezvoltarea personală a voluntarului, 
oferindu-i oportunităţi de învăţare in-
terculturală, dobândirea de noi abilităţi, 
multilingvism şi utilizarea sportului ca 
instrument educaţional.
Mai multe informaţii despre acest proiect 
se pot obţine accesând site-ul: 
www.yesforevs.eu 

Proiecte EVS în derulare
W.A.V.E. - WORLDWIDE ACTIVE VOLUNTEERS IN EUROPE

E.A.C.R.A. – Experiencing Active Citizenship in Rural Areas

A.C.T. – E.M. – Active Citizenship, Tolerance and Engagement of Minorities

S.E.E.D. - Sport Education for intEgration Development

Ganna Kravchuk, 
Ukraine
You want to ask why I want 
to do my EVS.  Firstly, I am 
an optimist and therefore I 
locate the virtues in most 
situations. Moreover, and 

vitally, my philosophy is 
that I want to change the world, and most 
importantly beginning with myself. My favorite 
movie is “Pay it forward”.  In this film a net-
work of goodwill is passed from a little boy to 
others. For example -  he helps somebody who 
then helps another and so on. This is a very 
important idea which I firmly believe in. 
It is certainly feasible to ask the obvious ques-
tion which is, what can one person do in an 
enormous world? I don’t like this way of think-

ing, if I was not to do something out of good-
will, then who would. This is moral responsi-
bility. Therefore it is desirable for me to help 
others. For I have so much, such as my parents 
and a legion of friends and most importantly 
my health. I am aware that many people lose 
themselves, although there are many reasons 
for this, often this is because of drugs and not 
realizing what they can do in the world. 
Furthermore depression is something which 
these problems lead to, and in some very 
unfortunate situations these people think that it 
would be better to die. But the sad fact is that 
they do not realize what they are capable of. 
What people are capable of can be clearly seen 
in people with disabilities which transcend their 
physical limitations, and indeed challenge the 
life lived by some healthy men. 

Giuseppe Lo Presti, 
ITALY
I chose to do evs for com-
parison with other ways of 
life above all other 
community, to know 
more about the field of 

European cooperation. This is for me to 
be the first step to try and stay around to 
play the Europe volunteer projects to create 
development projects in rural areas, poorly 
developed, and then use the studies . I`m  
interested in developing the university 

studies and the skills acquired in the years 
these range from simple to know the his-
tory of other countries to live every  aspect 
of the community.  In particular, I chose 
Romania for the similarity of language is 
because I was curious to know a country 
and especially the residents so unjustly ac-
cused of being criminals only by means of  
Italian media.  
Until now I have just had confirmation that 
the Romanians are hard workers. I really 
hope to be able to contribute my little to play 
for my job well.
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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia 
nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Meet the social entrepreneurs!

Str. Lt. Dumitru Petrescu. Bl 19, Sc 2, Et 2, Apt. 6, Târgu Jiu, Gorj, ROMANIA 210183
Contact: office@ardr.ro; www.ardr.ro
Tel/Fax: +40 353 805988

Sunt tineri pentru care volun-
tariatul a reprezentat un proces 
de dezvoltare personală şi 
profesională, sunt tineri care 
generează şi întreţin schimba-
rea socială pozitivă, sunt tineri 

care construiesc punţi transna-
ţionale de colaborare interin-
stituţională şi de la om la om, 
sunt tineri care au înţeles să 
promoveze dincolo de intere-
sele personale, bunul public,  

sunt tineri care au înţeles că 
trecutul continuu care frag-
mentează dialogul public şi 
solidaritatea socială nu poate 
să constituie un argument al 
dramei personale şi al lipsei 

de progres socio-economic.  
Sunt tineri care cred că tinerii 
sunt prezentul mai înainte de a 
fi viitorul!
Vino alături de ei şi vei 
descoperi antreprenoriatul 

social, îţi vei redescoperi 
aproapele şi vei înţelege că 
numai prin efort colectiv, 
acţiune publică şi partene-
riat putem lăsa o moştenire 
demnă urmaşilor. 

MIhAELA COCEA, 
Preşedinte 

Platforma Europeană pentru 
Dezvoltarea Tineretului
Craiova, Dolj, România

ADELIN UNGUREANU, 
Preşedinte

Euro House Muşeteşti,
Muşeteşti, Gorj, România

ANDREEA TARAPANA, 
Project Manager 

Asociaţia Regională pentru 
Dezvoltare Rurală,

Târgu- Jiu, Gorj, România

CODRUTA BARBUTU, 
Project Manager

Tineri fără Frontiere, Târgu Jiu, 
Gorj, România

ANTONIO TOMONIU, 
Preşedinte

Asociaţia Regională pentru 
Dezvoltare Rurală, Târgu Jiu, 

Gorj, România

ANCA PANDURU, 
Consilier monitorizare si 

evaluare Platforma Europeană 
pentru Dezvoltarea 

Tineretului, Craiova, Dolj

BIANCA GĂINARU, 
Manager Proiect

Asociatia Regională pentru 
Dezvoltare Rurală, Tg Jiu, 

Gorj, România

ALExANDRU DIACONESCU, 
Coordonator Departament 
Educaţia pe Tot Parcursul 
Vieţii, Asociaţia Regională 
pentru Dezvoltare Rurală, 
Târgu Jiu, Gorj, România

RALUCA BARBULEANU, 
Director Unitatea pentru 

Asistenţă Tehnică
Asociaţia Regională pentru 
Dezvoltare Rurală Craiova, 

Dolj, România

ANCA POPESCU, 
Manager Proiect

Platforma Europeană pentru 
Dezvoltarea Tineretului, 
Craiova, Dolj, România

SERBAN NAGy, 
Manager Proiect 

Platforma Europeană pentru 
Dezvoltarea Tineretului, 
Craiova, Dolj, România

ROMULUS CARALICEA 
MARCULESCU, 

Preşedinte
Tineri fără Frontiere, 

Târgu Jiu, Gorj

PALTINEANU VASILICA   
ADRIAN, 

Asistent proiect
Euro House Bustuchin, 

Bustuchin, Gorj 

RADU PETCU, 
Director, Asociaţia Regională 

pentru Dezvoltare, Turnu 
Severin, Mehedinţi

CLAUDIA ALSTANI, 
Coordonator Sending EVS

Platforma Europeană pentru 
Dezvoltarea Tineretului, 
Craiova, Dolj, România

DANIEL CAPRITA, 
Preşedinte

A.L.I.A.T, Tismana, Gorj 

DORINA SINDRINARU, 
Manager Proiect 

Asociaţia Euro House 
Bustuchini, Bustuchini, Gorj

MARIAN SINDRINARU, 
Preşedinte

Asociaţia Euro House 
Bustuchini, Bustuchini, Gorj

ARDR


