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→ ARGUMENT 

Ideea acestui proiect a pornit de la nevoia comună identificată de 

partenerii noștri privind situația tristă a majorității tinerilor care trăiesc în 

mediul rural în România, Polonia, Macedonia și Azerbaijan a căror acces 

la informație este limitat în ceea ce privește implicarea în proiecte de 

tineret și în viața comunității locale. În urma unei cercetări informale 

desfășurate de către toți partenerii în cele 4 țări, grupul țintă fiind 200 de 

tineri din mediul rural sau din orașe mici, am descoperit că principalele 

activități în care aceștia ar dori să se implice sunt cele legate de protejarea 

mediului înconjurător și promovarea frumuseților rurale, activități bazate 

pe educație non formală, precum și activități în care să își exprime 

părerile, să vină cu propuneri, să aibă un cuvânt de spus în comunitatea 

din care fac parte. Astfel, a luat naștere proiectul nostru: ECO YOUTH 

FOR RURAL AREAS (Tineri eco pentru mediul rural) 

 

 



→ SCOP 

Promovarea incluziunii sociale și a participării active în rândul a 20 de tineri 

și 4 lideri de grup din România, Polonia, Macedonia și Azerbaijan, care locuiesc 

în mediul rural sau în orașe mici, prin ateliere de educație pentru mediu, 

reciclare, voluntariat, plantare, ecologizare, dialog structurat, desfășurate în 

zona Valea Bârgăului, județul Bistrița Năsăud.  

→ OBIECTIVE 

1. sensibilizarea a 20 de tineri și 4 lideri de grup din România, Polonia, 

Macedonia și Azerbaijan privind importanța protejării și păstrării mediului 

înconjurător; 

2. dezvoltarea unui comportament durabil al participanților în domeniul 

protejării mediului înconjurător prin activități de reciclare, ecologizare, 

plantare; 

3. promovarea participării active a celor 20 de tineri la viața comunității 

locale prin metoda dialogului structurat; 

4. dezvoltarea următoarelor competențe cheie în rândul participanților: 

comunicarea în limba maternă, comunicarea în limba străină, relaționare 

interpersonală și competențe civice, competențe digitale, a învăța să înveți, 

spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare culturală și exprimare 

artistică; 

 

 



→ ORGANIZAȚII PARTENERE 

Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița este un ONG de tineret 

înființat în anul 2013, cu scopul de a promova cetățenia activă a 

indivizilor, grupurilor și în mod special a tinerilor cu vârste cuprinse între 

14-30 ani prin proiecte și activități de dezvoltare personală și comunitară. 

Activitățile noastre principale includ instruirea tinerilor voluntari, 

proiecte de voluntariat în comunitate, schimburi internaționale de tineri, 

strângeri de fonduri, etc.  

 

Bridge to the Future Youth Union cu sediul în Ganja, Azerbaijan, are 

misiunea de a încuraja participarea activă a tinerilor din Azerbaijan atât la 

nivel local cât și internațional. Bridge to the Future își propune să crească 

nivelul de participare al tinerilor în activități diverse, să ofere sprijin 

persoanelor cu dizabilități în procesul de dezvoltare personală și 

profesională, să dezvolte abilități intelectuale și competențe profesionale 

în rândul tinerilor, să promoveze voluntariatul, să încurajeze participarea 

tinerilor în activități de protejare a mediului înconjurător și turism și să 



dezvolte relații de colaborare între tinerii Azeri și cei din lumea întreagă.  

 

Towarzystwo Polsko Rumunskie w Krakowie este o organizație care a 

fost creată cu scopul de a reprezenta interesele comunității românești din 

Cracovia în relația cu autoritățile locale. Organizația a derulat o serie de 

activități culturale în ultimii ani.  

 

NGO Association for education – Akademik este o organizație 

neguvernamentală înființată în anul 2009 cu scopul de a îmbunătăți calitatea 

vieții tinerilor care locuiesc în zonele rurale ale municipalităților Krushevo, 

Krivogashtani și Demir Hisar. Tinerii din aceste medii rurale au adesea 

oportunități limitate de implicare, de organizare a timpului liber, de aceea, 

scopul nostru este de a le oferi oportunități prin care să își dezvolte 



cunoștințele și creativitatea, să le oferim șansa de a avea un rol activ în 

comunitățile lor.  

 

→ PARTENERI LOCALI 

Primăria Comunei Tiha Bârgăului 

Ocolul Silvic Tiha Bârgăului 

Școala Gimnazială Tiha Bârgăului 

Școala Gimnazială Josenii Bârgăului 

 

→ GRUP ŢINTĂ 

Beneficiarii direcți sunt 20 de tineri din România, Polonia, Macedonia și 

Azerbaijan cu vârste cuprinse între 16-28 ani, însoțiți de 4 lideri de grup.  

Grupul de beneficiari indirecți este format din elevii și profesorii școlii 

gimnaziale Tiha Bârgăului unde s-au realizat atelierele de reciclare și 

plantare, autoritățile locale din comuna Tiha Bârgăului, membrii comunității 

care au fost sensibilizați cu privire la importanța protejării mediului 

înconjurător în cadrul campaniei stradale. Tot din acest grup fac parte elevii 



și profesorii școlii gimnaziale Josenii Bârgăului alături de care am organizat 

activitățile de promovare a unui stil de viață sănătos prin sport. Nu în ultimul 

rând, sunt beneficiari indirecți, membrii comunităților locale din țările 

partenere care au fost informați despre acest proiect sau au participat la 

activitățile de diseminare.  

 

   

 

→ PERIOADA PROIECTULUI 

1 IUNIE -30 NOIEMBRIE 2018 

→ MOBILITATE 

9 – 14 SEPTEMBRIE 2018 

 



ZIUA 1 

• activități de team building 

• activități de organizare și distribuire a sarcinilor în proiect 

• arborele așteptărilor 

• prezentare YOUTH PASS 

• atelier de educație pentru mediu 

• atelier cultural – Polonia 

• feedbackul zilei 

 

  

 

    

 

 



ZIUA 2 

• activități de team building 

• atelier de dialog structurat  

• întâlnire/dezbatere cu reprezentanții comunității locale 

• vizite culturale 

• pregătirea materialelor pentru campania stradală 

• atelier cultural: Azerbaijan 

• feedbackul zilei 

 

   

 

        

 



      

ZIUA 3  

• atelier de poveste “Care este legătura copacilor cu pacea?”  

• plantare arbori 

• atelier de creare logo proiect 

• atelier cultural: Macedonia 

• feedbackul zilei 

 

   

 



ZIUA 4 

• întâmpinarea participanților de către elevii și profesorii Școlii 

Gimnaziale Mureșenii Bârgăului 

• atelier de reciclare la Școala Gimnazială Tiha Bârgăului 

• expoziție cu obiecte din materiale reciclabile 

• campania stradală 

• atelier cultural: România 

• feedbackul zilei 

 

   

 

    

 



ZIUA 5 

• decorarea grădinii din incinta Școlii Gimnaziale Tiha Bârgăului 

• atelier de ecologizare în comunitate 

• promovarea unui stil de viață sănătos – meci de fotbal organizat cu 

elevii și profesorii Școlii Gimnaziale Josenii Bârgăului 

• atelier de practici eco-friendly în țările partenere 

• feedackul zilei 

   

  

 

  

 

 

 

 



ZIUA 6 

• Crearea rezultatelor finale ale proiectului  

• Completarea certificatelor YOUTH PASS 

• Planificare activităților de diseminare 

• Evaluarea finală 

 

    

 

 

 

 

 

  

 



 

Adresa: Bistriţa, B-dul Independenţei, Nr.52, Bistriţa-Năsăud 

Telefon: 0756814385 

E-mail: atpcb@yahoo.com 

 http://asociatiatineripentrucomunitate.ro/ 

facebook page: 

https://www.facebook.com/Eco-Youth-For-Rural-Areas-Erasmus-Plus-Yout

h-Exchange-245768609343624/?modal=admin_todo_tour 

film of the project 

https://www.youtube.com/watch?v=ov0_Gt8ZRA4 

blog 

http://ecoyouthforruralareas.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului: Eco Youth for Rural Areas 

Beneficiar: Asociaţia Tineri pentru Comunitate Bistriţa 

 

Proiect cofinanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene 

 

Prezenta publicație prezintă doar punctul de vedere al autorului iar AN și Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor 

respective. 
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