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INTALNIRI YMCA GREEN CLUB

DOI NOI VOLUNTARI INTERNATIONALI @ YMCA ROMANIA 

Luna aceasta am inceput colaborarea cu Asociația Mansio din Firiza. 

Voluntarii nostri internationali fac activitati after school cu copiii,  o data pe 

saptamana. Pana acum ne-am concentrat pe activitati in aer liber. In prima 

zi am luat o parasuta mare si colorata cu care a fost super distractiv sa 

ne jucam si sa invatam coordonare. In a doua saptamana, am jucat jocuri 

legate de sunet, precum Marco Polo sau Maestro.

Voluntari locali si internationali s-au intalnit luna aceasta 

pentru a stabilii cum putem dezvolta proiectul Green Club. 

Pana in prezent, am distribuit cateva sarcini: am contactat 

potentiali parteneri, lucram la promovarea proiectului si 

planificam atelierele educationale si consultarile noastre 

cu liceele din Baia Mare si Somcuta Mare. Au fost intalniri 

interesante si productive.

Acest proiect este construit in jurul a  patru voluntari,  

iar ultimii 2  tocmai au sosit luna aceasta. Cristian 

din Spania si Marine din Franta, ei intregind echipa 

si astfel fiind un mare ajutor pentru programele 

YMCA in comunitate. E palpitant sa cunoastem noi 

voluntari care vin cu idei noi si ne vor intari echipa! 

Cristian a participat deja la On Arrival Training.  A 

spus ca, daca ar fi trebuit sa descrie totul intr-un 

cuvant, acela ar fi „descoperire”.

vizitati site-ul nostru aici!
vizitati facebook-ul nostru aici!

https://www.facebook.com/romaniaymca
http://ymca.ro/news/
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HIKE AND CLEAN / YMCA GREEN CLUB

PEDALAND IN BUCURESTI

Pe 26 martie voluntari internationali si locali din diferite 

asociatii din Baia Mare s-au unit pentru a curața lacul 

Firiza si imprejurimile sale. Pentru YMCA a fost un 

start excelent pentru actiunile desfațurate in cadrul 

proiectului YMCA Green Club, care are ca si scop 

constientizarea importantei mediului inconjurator 

si a spatiilor publice fara deseuri! Am colectat multi 

saci de dețeuri in timp ce ne bucuram de una dintre 

cele mai frumoase privelisti de langa Baia Mare. Dupa 

ecologizare, am avut si noi sansa de a vizita barajul si 

a afla mai multe despre el. Acest proiect a fost realizat 

in parteneriat cu Apele Romane  Somes-Tisa.

Voluntara noastra internationala Margarida, din 

Portugalia, a plecat la Bucuresti in acest weekend. In 

timp ce ea era acolo a participat la o activitate a asociatiei 

COSI -Civic Orientation and Social Integration care a 

promovat ciclismul in capitala Romaniei. Bucurestenii 

petrec prea mult timp in trafic si este important sa fie 

constienti de aceasta solutie ecologica.

PROIECT DE INCLUZIUNE SOCIALA
Pe 5 martie ne-am distrat cu copiii de la Colegiul 
Economic Pintea Viteazul din Cavnic! Am cantat câteva 
melodii din musical, dar numai partea instrumentala, 
iar copiii trebuiau sa ghiceasca numele melodiei. De 
asemenea, am cantat melodii pentru copii, urmand ca 
ei sa ghiceasca din ce tara sunt, pentru a-i familiariza 
cu diferite limbi si a-i motiva sa exploreze diferite 
culturi. A fost o metoda extrem de amuzanta de a 
invata, speram ca si ei s-au bucurat!

_Workshop online despre bullying si lupta 
impotriva violentei impreuna cu cei de la Csei 
Baia Mare Maramures

_Ne continuam activitatea cu cei de la casa de 
tip familial Dealul Florilor, colaborand cu copiii 
pe activitati precum “Expeditie catre luna” 
_Ne continuam activitatea cu adapostul 
Somaschi pe programul Sansa a doua 


