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Dâmboviţa.  

NUMĂRUL 5, FEBRUARIE 2015  

…Au constatat cei prezenți la selecția pentru constituirea         

trupei de teatru forum din cadrul rețelei nonformale de biblioteci și 

ONG-uri din Dâmbovița. Evenimentul, la care au participat 32 de   

copii cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani din localitățile județului s-a 

desfășurat în data de 14 aprilie la Biblioteca Județeană „Ion Heliade 

Rădulescu” și a fost organizat în cadrul proiectului „Rețea de centre 

de educație nonformală pentru viață în mediul rural din Dâmbovița”, 

finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul  Fondului ONG în 

România.     

Bibliotecarii din județ au propus cei mai talentați copii din localitatea lor, iar competiția a fost 

foarte strânsă, având în vedere faptul că sunt doar 10 locuri disponibile. Fiecare participant a venit cu 

zâmbetul pe buze, „înarmat” cu creativitate, spontaneitate și cu speranța că se va afla printre cei selec-

tați. După ce au aflat ce înseamnă teatru forum, câtă muncă în echipă, seriozitate și dăruire presupune 

realizarea unei astfel de piese de teatru, copiii au dat frâu liber talentului și au arătat tot ce au mai bun, 

încercând să convingă juriul că merită să facă parte din trupa de teatru social. Fiecare dintre ei a fost 

evaluat atât individual, cât și în echipă, iar cei care a acordat voturile de popularitate au fost chiar bi-

bliotecarii. 
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FII VOLUNTAR ACTIV LA BIBLIOTECĂ! 

Rezultatele selecției au fost anunțate în data 

de 21 ianuarie, iar elevii selectați vor participa la 

primele repetiții în perioada vacanței inter-

semestriale. Ei vor începe să pregătească scenariile 

care vor fi puse în scenă în bibliotecile din județ și 

din țară, la   întâlnirile ONG-urilor, atât în scopul 

promovării proiectului și a rețelei, cât și al promovă-

rii acestei metode de educație nonformală. 

Cu acest prilej a avut loc și un schimb de  

experiență între bibliotecari implicați în proiectul 

mai sus menționat care au prezentat din realizările 

lor.  

Bineînțeles că au participat și reprezentanți ai ONG-urilor dâmbovițene care și-au prezentat 

oferta educațională în vederea realizării de evenimente în comun cu bibliotecile în viitorul apropiat. 

Scopul acestei prezentări este de a vă împărtăşi câteva din momentele şi trăirile pe care le-am 

avut de când sunt voluntar la bibliotecă. 

Încă de la jumătatea anului 2014, în viaţa mea a fost un început de carieră diferit de ceea ce mi 

se întâmplase până acum, pe care nu vreau să-l  uit, adică să fii voluntar la biblioteca din satul meu. 

Ca orice început a fost mai greu, dar în decursul timplui la bibliotecă au început să vină din ce 

în ce mai mulţi copii, mici şi mari, săraci şi bogaţi, dar creativi, cu care am format o echipă frumoasă 

şi împreună desfăşurăm activităţi cum ar fi: “Ziua lui Eminescu” , “Unirea Principatelor Române”, “ 

Teatru Forum” etc. Biblioteca s-a transformat în atelier de lucru - am confecţionat podoabe de sărbă-

tori, origami, am avut  vizionare de filmuleţe animate si bineînţeles foarte multe jocuri nonformale pe 

care le-am învaţat la cursurile de Formator şi Metode ale educaţiei nonformale organizate de Biblio-

teca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa în vara anului trecut. 
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Ceea ce fac la bibliotecă îmi place şi m-a ajutat să-mi cresc încrederea în forţele proprii, să 

descopăr noi competenţe, să fiu activă şi să-mi demonstrez încrederea si priceperea în diverse domenii.  

Ar fi multe de spus, dar mă opresc aici cu menţiunea că,  voluntariatul este un început creativ şi 

oportun  în viaţă şi sfătuiesc toţi tinerii  să devină voluntari pentru a construi un viitor mai bun. 

Alina Stanciu, 

bibliotecar-voluntar  

ÎNVĂȚĂM JUCÂNDU-NE 

 Începutul lunii februarie aduce 

cu sine la Biblioteca Comunală Gura Ocni-

ţei activităţi diverse care au fost întreprinse cu 

scopul de a informa copii şi ti-

neri cât de important este să lucrăm în echipă, să

comunicăm corect cu ceilalţi cât şi pentru   a 

ne cunoaşte mai bine, să ne ajustăm caracterele 

noastre în plină dezvoltare, lucruri care ne 

pot fi folositoare de-a lungul vieţii, dar mai ales 

cum să utilizăm tehnologia pentru ca noi tinerii 

să nu ne lăsăm acaparaţi de tehnolo-

gia care are ca scop să ne înglobeze mintea într-

o lume virtuală.  

     Activitatea a început plină de entuziasm şi cu zâmbetul pe buze, copii şi tineri dor-

nici să se afirme în faţă invitaţiilor: Andreescu Vlăduţ -coordonator reţea, fiind însoţit de trei voluntari 

- Ţuţuianu Cătălin, Andreescu Mândruţa, Vintilă Bogdan.   

       Toţi cei prezenţi la activitate au avut plăcerea să aibă printre ei oameni de elită ai comunei: pri-

marul Ioniţă Vasile, un om responsabil în activităţile sale pentru modernizarea şi promovarea comu-

nei, fostul fotbalist şi antrenor de renume al F.C. Chindia, Silviu Dumitrescu şi nu cel din urmă, Cucui 

Adrian, cetăţean de onoare al comunei care a ţinut capul de afiş pentru performanţele sale la concur-

suri de rebus, locul 7 naţional şi numeroase premii judeţene.  
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material de voluntar Cătălin Ţuţuianu 

 Aceștia sunt modele și astăzi pentru tinerii care îi privesc cu stimă pentru performanțele și 

progrsele aduse în cinstea comunei dar și totodată Județului Dâmbovița.  

 Activitatea a început cu vizionarea unui videoclip referitor la conceptul de voluntariat urmat 

de întrebări sugestive pe aceeași temă. 

 A urmat cuvântul domnului primar care a dorit să ne împărtășească o mică învățătură despre 

schimbările actuale condiționate de moderniyarea tehnologiei și care a rămas plăcut impresionat de 

prezența în număr mare a copiilor la activitate. Mişcat până la lacrimi, primarul a subliniat faptul că 

îşi doreşte că biblioteca comunală să se dezvolte în acelaşi ritm cu marile biblioteci din România, 

având în vedere trecutul localităţii Gura Ocniţei din Dâmboviţa. 

 Ceilalţi doi invitaţi, Silviu Dumitrescu şi Cucui Adrian au afirmat că do-

resc să se implice la dezvoltarea tinerilor din comuna natală organizând în incinta bibliotecii din loca-

litate diverse cluburi.  

 Voluntarii ce activează în cadrul centrului EUROPE DIRECT  au pus toţi participanţi la treabă 

prin intermediul unui joc menit să stimuleze abilităţile de lucru în echipă, de comunicare şi de autocu-

noaştere. 

 La final am vizionat un scurtmetraj realizat de voluntari ai instituţiei gazdă –Biblioteca Co-

munală Gură Ocniţei, dedicat bibliotecarei, Steluţa Miţoi. Filmuleţul a suprins pe parcursul celor 

douăzeci de minute activităţile majore întreprinse de Biblioteca Comunală Gură Ocniţei, precum şi 

la Filiala acesteia din satul Săcuieni.  

 Vă aşteptăm să fiţi alături de noi şi la următoarele acţiuni derulate la biblioteca din localita-

tea dumneavoastră. 
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material de Mândruţa Andreescu  

  

      

 

Fiecare dintre noi este mândru de realizările sale. Suntem atât de bucuroși încât vrem să poves-

tim tuturor despre asta, să le arătăm semenilor noștri reușitele noastre, pentru a le servi drept exem-

plu. 

Proiectele cu finanțare sunt o bună oportunitate pentru a marca reușite profesionale și mulțumire 

sufletească, iar momentele în care se întâlnesc oameni care lucrează în cadrul acestor activități reprez-

intă prilejul potrivit pentru împărtășirea experienței. Un astfel de eveniment a avut loc și în data de 17 

februarie 2015 la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”, atunci când s-au întâlnit pentru un 

nou schimb de experiență bibliotecari, ONG-iști, voluntari, copii și tineri. Cu toții s-au reunit pentru a 

arăta exemple de activități nonformale ce pot fi realizate în cadrul proiectelor.  

     Întâlnirea a avut loc în cadrul proiectului „Rețea de centre de educație nonformală pentru 

viață în mediul rural din Dâmbovița”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, programul Fondul 

ONG în România și a conținut toate „ingredientele” unei reuniuni nonformale: prezentări Power Point 

ale bibliotecarilor despre activitățile realizate până acum în localitatea lor și rezultatele obținute, ex-

emple de bună practică și lecții învățate, idei de activități care pot fi realizate în parteneriat, precum și 

reprezentații de teatru forum ale celor două trupe create în cadrul rețelei de educație nonformală din 

copiii înscriși în grupul țintă provenind din localități diferite. Toți cei prezenți au fost profund 

impresionați de reprezentațiile copiilor și au dorit să se implice pentru a schimba ceva în comunitate, 

chiar și la nivel fictiv. Fiecare dintre participanți a avut câte ceva de învățat din prezentările colegilor 

și a fost stimulat să realizeze activități similare în comunitatea sa.  

      Schimbul de experiență din data de 17 februarie a adus în atenția echipei de proiect un bilanț 

mulțumitor, în special în ceea ce privește impactul asupra beneficiarilor și a comunităților implicate. 

Bineînțeles, este loc și de mai bine, de aceea toți membrii echipei vor depune aceleași eforturi pentru 

ca lucrurile să se desfășoare în maniera planificată. 

Experiență împărtășită în cadru nonformal la Târgoviște 

material de Mândruţa Andreescu 
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 Scopul Asociației Tineri pentru Europa de Mâine este de a susține dezvoltarea profesională și 

personală a copiilor și tinerilor cu ajutorul tinerilor, folosind educația nonformală și promovând incluziu-

nea socială, drepturile omului și cetățenia europeană activă. Activitățile desfășurate în mod constant de 

Asociația Tineri pentru Europa de Mâine sunt bazate pe educația nonformală. În cadrul organizației func-

ționează o trupă de teatru forum, se realizează Cafenele publice și PhotoVoice pentru promovarea drep-

turilor omului, dezbateri pe tema cetățeniei active, ateliere creative de lucru pentru copii și tineri din me-

diul rural și altele. 

Conform statutului său, art. 6,  Asociația Tineri pentru Europa de Mâine are ca scop stimularea integrării 

şi participării copiilor, tinerilor, precum și a adulţilor și vârsnicilor la viaţa societăţii - sub toate formele 

de manifestare ale acesteia.  

Art. 8, alin. 1 din Statutul Asociației Tineri pentru Europa de Mâine prevede ca activități:  

 - iniţiază, organizează şi susţine programe şi acţiuni în domeniul tineretului, educaţiei, sportului şi 

agrementului, ecologiei şi protecţiei mediului, protecţiei sociale şi formării profesionale, culturii, 

turismului, agriculturii și afacerilor europene; 

- iniţiază, organizează şi susţine programe şi activităţi de consultanţă şi asistenţă specifică în domeni-

ul resurselor umane; 

- dezvoltă programe de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional; 

- iniţiază şi organizeză concursuri la nivel local pe teme legate de obiectul său de activitate; 

- produce şi difuzează materiale auxiliare şi de promovare;  

- editează publicaţii, tipărite și/sau în format electronic, precum şi lucrări de interes în domeniul său 

de activitate; 

- acordă premii, diplome şi distincţii pentru merite deosebite; 

- întreţine relaţii cu organizaţii şi instituţii interne şi internaţionale; 

- susține contribuţia fiecărei persoane fizice sau juridice la crearea unui mediu de viață sănătos, fizic, 

biologic și moral; 

- promovează educația și inițiativele antreprenoriale economice, culturale, sociale, educaționale, ca 

bază pentru o bunăstare durabilă și pentru a forma antreprenori responsabili social; 

- promovează educația prin metode inovatoare, care vor deveni foarte populare: festivaluri, cursuri, 

workshopuri, simpozioane, tabere de creație, seri culturale, școli non-formale etc; 

- promovează turismul românesc, zonele turistice, resursele turistice ale României; 

 - realizează acțiuni specifice turismului: refaceri obiective turistice, trasee, ecologizări, informări, 

tabere tematice, acțiuni pentru cunoașterea și salvarea valorilor spațiului rural românesc, editarea 

și publicarea de materiale informative; identifică obiectivele turistice,  creează o bază de date și 

promovează aceste valori; 

- derularea de activități privind dezvoltarea de resurse umane și incluziunea socială a unor categorii 

de persoane defavorizate (minorități, tineri post-instituționalizați, persoane din mediul rural, per-

soane cu dizabilități, vârstnici, etc). 

Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine se prezintă 
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- recrutează voluntari din  judeţ, conform unor proceduri prestabilite, care se bazează în principal 

pe profesionalism; 

 - asigură instruirea voluntarilor pentru elaborarea de proiecte;  

- redactează  proiecte cu finanţare europeană sau din alte surse, în colaborare cu administraţia pu-

blică locală și alte persoane fizice și juridice și dezvoltă parteneriate cu acestea; 

- promovează imaginea ţării în interior şi în străinătate, prin realizarea de materiale video, foto, 

sub formă de broşuri sau sub alte forme, care să cuprindă istoria, geografia şi potenţialul eco-

nomic al judeţelor/regiunilor României. 

- organizează  competiţii şi şcoli de vară pentru elevi şi studenţi; 

- realizează site-uri Internet pentru promovarea activităţilor proprii;  

- dezvoltă programe proprii și în regim de parteneriat cu autorităţile publice, cu persoane fizice, 

juridice sau organizaţii neguvernamentale din țară și străinătate; 

- desfăşoară orice alte activităţi de natură să influenţeze realizarea scopului propus, potrivit dispo-

ziţiilor legale. 

- promovează imaginea ţării în interior şi în străinătate, prin realizarea de materiale video, foto, 

sub formă de broşuri sau sub alte forme, care să cuprindă istoria, geografia şi potenţialul eco-

nomic al judeţelor/regiunilor României; 

- organizează  competiţii şi şcoli de vară pentru elevi şi studenţi; 

- realizează site-uri Internet pentru promovarea activităţilor proprii;  

- dezvoltă programe proprii și în regim de parteneriat cu autorităţile publice, cu persoane fizice, 

juridice sau organizaţii neguvernamentale din țară și străinătate; 

- desfăşoară orice alte activităţi de natură să influenţeze realizarea scopului propus, potrivit dispo-

ziţiilor legale. 

                        

    
 

Proiectele relevante: 

Asociația Tineri pentru Europa de Mâine a desfășurat mai multe proiecte relevante până în prezent, 

proprii sau în parteneriat. Le redăm mai jos pe cele relevante: 

9 mai – 11 septembrie 2012 – Fantasy Land, ludoteca din parc, proiect desfășurat în parteneriat cu 

Biblioteca publică, Primăria și Consiliul Local al comunei Raciu și Centrul EUROPE DIRECT Târ-

goviște. Scopul său a fost crearea unei ludoteci pentru copiii preșcolari și de școală primară din satul 

Șuța Seacă din județul Dâmbovița. Spațiul amenajat în urma proiectului este unul unde cei mici pot 

petrece timpul liber în siguranță, supravegheați de profesori voluntari și tineri care activează ca vo-

luntari în cadrul Bibliotecii publice Raciu. Voluntarii au fost formați în utilizarea metodelor 

nonformale de lucru cu copiii și sunt pregătiți pentru a le oferi micuților momente speciale la ludote-

că.  
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Proiectele relevante: 

25 iunie – 26 septembrie 2012 – realizare 

PhotoVoice împreună cu localnicii din comuna 

Dărmăneși, județul Dâmbovița. Aceștia au fost implicați 

într-un proces nonformal de promovare a tradițiilor și 

obiceiurilor locale. Ei au realizat prin metoda PhotoVoice 

fotografii care au fost expuse la Biblioteca publică pentru 

ca tinerii să observe  frumusețea tradițiilor de altă dată.  

20 iulie – 15 august 2012 – Fii activ, creativ, res-

pectă-ți semenii!, proiect desfășurat în parteneriat cu Fun-

dația Chance for Life București și finanțat de către Fun-

dația pentru Tineret Dâmbovița. În cadrul său, voluntarii 

asociației au fost formați pentru a crea o trupă de teatru 

forum. Ulterior, aceasta a susținut reprezentații în biblio-

teci rurale din județ cu ocazia campaniei desfășurată de 

organizație în prima jumătate a lui 2013 și denumită Fii 

un cetățean european activ și creativ! Publicul țintă al 

pieselor a fost constituit din cetățeni din mediul rural, 

care au primit extrem de bine inițiativa noastră. Astfel, ei 

au înțeles că implicarea lor este importantă pentru rezol-

varea unei probleme a comunității sau pentru a veni în 

sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Trupa de teatru 

a asociației a susținut o reprezentație și în fața organizați-

ilor nonguvernamentale locale, în cadrul Târgului ONG-

urilor din județul Dâmbovița organizat de Centrul EU-

ROPE DIRECT Târgoviște în data de 30 noiembrie 2012. 

Proiecte internaţionale în parteneriat : 

31 august – 7 septembrie 2013 – EUROPACTIV!, pro-

iect desfășurat în parteneriat cu o organizație din Wro-

claw, Polonia (organizație coordonatoare), finanțat prin 

programul Tineret în Acțiune. Principala temă a activită-

ților va fi cetățenia europeană: cum o văd tinerii, cum pot 

deveni ei cetățeni activi și altele. 

16 – 22 septembrie 2013 – Seekers of lost rights!, schimb 

de tineri finanțat prin programul Tineret în Acțiune, des-

fășurat în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii din 

Spania (organizație coordonatoare). Tematica abordată – 

drepturile omului și cum pot acționa tinerii pentru a com-

bate încălcarea lor. 

Proiecte de interes judeţean în derulare : 
 

Din mai 2014 împreună cu Asociaţia Târgovişte spre Eu-

ropa, Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu Dâm-

boviţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa contri-

buie la implementarea proiectului Reţea de centre de 

educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din 

Dâmboviţa în calitate de partener, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului 

ONG în România.  
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Organizarea unui flash mob: 

 Flashmob, ca regulă, se organizează cu ajutorul internetului. În fiecare țară (FM activă) exista o 

comunitate individuală pentru a evita neînțelegerile și conflictele în ceea ce priveste locul, timpul şi 

subiectul acţiunii. Locul, timpul și acțiunea pot fi alese de către organizatori sau conform votărilor. 

Acțiunea este realizată în locuri publice (excepții fiind mob-haus). Instrucțiunele pot fi publicate 

în rețea sau se anunță doar locul unde orice doritor primește instrucțiuni de la agent după ce efectuea-

ză o acțiune stabilită sau spune codul de cuvinte. 

          Un flashmob ar trebui gândit şi pregâtit astfel încât impactul acţiunii să fie cât mai mare 

prin ingeniozitate, atractivitate şi ... o bună planificare. Câţiva paşi importanţi în organizarea unui 

flash mob ar fi: 

1. De ce faci flash mob-ul? Gândeşte foarte clar scopul acţiunii (asupra cărui lucru vrei să atragi 

atenţia) şi stabileste activitatea concretă (care să fie simplu de făcut şi într-un timp scurt). 

2. După ce ai datele cele mai importante - scopul şi acţiunea - stabileşte exact locaţia şi ora fixă 

la care să se întâmple tot ce ţi-ai planificat. 

3. Pentru a avea un impact mare, cheamă lumea la acţiune! Realizează o campanie de promovare 

pentru eveniment (mijloacele social media sunt cele mai eficiente pentru astfel de acţiuni, însă se poa-

te şi pe mail, dacă ai o bază de date suficient de mare) pentru a îl face cunoscut.  

NB: să convingi lumea să vină la activitate este cel mai greu  lucru! astfel ar fi bine să ai în ve-

dere acest pas care este esenţial în organizarea flash mob-ului. 

4. Intră pe un site de ora exactă şi invită lumea să îşi fixeze ceasul după acea oră. Este important 

ca înainte de eveniment să le transmiţi celor care vor să participe toate informaţiile necesare despre 

eveniment (ora, locul, acţiunea).  

5. La momentul acţiunii, lumea ar trebui să se comporte normal şi să nu atraga atenţia. După rea-

lizarea acţiunii lumea ar trebui să plece pur şi simplu de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. 

Pulsul comunităţii mele       Buletin informativ electronic  

Realizat în cadrul proiectului:  Reţea de centre de educație nonformală pentru viață în me-

diul rural din Dâmbovița  

Anul II, nr. 5/2015  

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informa-

ţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene vizitaţi şi website-ul www.eeagrants.org  
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