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ACTIVITATI COMPLEMENTARE

YMCA’S BIRTHDAY

Am fost la Sighetu Marmatiei pentru un weekend pentru a 

lucra cu tinerii din oraș! În acest weekend, am abordat temele 

schimbarilor climatice șsi ale participșrii tinerilor. Dupaș 

identificarea problemelor din comunitșatile lor, tinerii au venit 

cu cauze șsi solutii pentru aceste probleme si le-au prezentat 

unei autoritati locale. Am avut șsi o simulare cu ei în care acestia 

șsi-au ales rolul lor pentru consiliul local șsi vor experimenta 

împreunaș cum ar putea fi o șsedintașș în acest consiliu.  

Am avut aceeasi activitate si in Vișeul de Sus acum doua 

saptamani, cu tineri diferiti, cu pareri diferite si care înfruntau 

probleme diferite.  

A fost extrem de distractiv pentru noi sa facem aceste activitati 

si am fost mereu tristi cand s-au încheiat aceste weekend-uri. 

Suntem mandri de acesti tineri si le uram mult succes pentru 

viitor!

Suntem încantati sa anuntam a 177 zi de 
naștere a YMCA. Pentru toti acești ani YMCA a 
avut un rol important în viata multor oameni, 
în special tineri! Noi speram sa continue 
împuternicirea lor, deoarece credem în 
tineret!  

visit our facebook here!
visit our website here!



SPANISH INTERNATIONAL EVENT

TREASURE HUNT IN CAVNIC 

SCOALA VASILE ALECSANDRI BAIA MARE

Pe 2 iunie “echipajul spaniol” al proiectului nostru, Marina 

si Cristian, si-au prezentat șara printr-o metoda distractiva si 

implicita. Atelierul s-a desfasurat la centrul de tineret din Baia 

Mare. Ei au vorbit despre tara lor și au împartasit cum îsi simt 

cultura la nivel local (unde locuiesc). Prin jocuri si întrebari, noi 

credem ca toata lumea a învatat multe. În cele din urma au fost 

tortilla si gazpacho pentru toata lumea! 

Am fost de doua ori în Cavnic pentru a încuraja copiii de la 

liceu si gimnaziu în participare la diferite vanatori de comori.  

Ambele grupuri au fost fericite sa caute în jurul Cavnicului 

luand provocare foarte serios. A fost foarte special pentru noi 

ca într-un sfarșit sa întalnim copiii dupa atatea activitati online 

cu acestia.

Pe 3 iunie am mers la Scoala Vasile Alecsandri in Baia Mare 

pentru a face o activitate mai ampla cu multi copii. Cristian a 

prezentat un joc de cercetasi în care copiii au fost într-un cerc, 

urmarind sau protejand o minge si, de asemenea, desenam 

pe asfalt cu creta toti împreuna!


