
         
  

Proiect de tineret finantat de Ministerul Tineretului si Sportului

”Impreuna pentru comunitate!
Dezvoltarea de competente specifice pentru tinerii voluntari in tabere” 

27.07.2017-1.11.2017

Curs de formare: 7-13 august 2017
Izvoare, Maramures



Scurta descriere a proiectului
In  perioada iulie-octombrie  2017,  Federatia  YMCA  Romania  impreuna cu  partenerii
Asociatia YMCA Baia Mare, Fundatia Student Plus Timisoara si Asociatia Young Initiative
implementeaza  proiectul  ”Impreuna  pentru  comunitate!Dezvoltarea  de  competente
specifice pentru tinerii voluntari in tabere” care cuprinde un curs de formare pentru 25
de tineri cu varsta cuprinsa intre 14-35 ani provenind din toate zonele tarii (in special
Maramures, Constanta,  Bucuresti, Timisoara) ce se va desfasura in Statiunea Izvoare
(Maramures). 
Proiectul este finantat de Ministerul Tineretului si Sportului.

Scop
Stimularea participarii tinerilor la viața societatii prin implicarea in programe de tabara
calitative  si  in  siguranta   si  cresterea  capacitatii  administrative a  organizatiilor  de  a
implementa astfel de programe.

Obiective
-  formarea  profesională,  perfecționarea  şi  valorificarea  competențelor  a  25  tineri
voluntari ca animatori de timp liber, consilieri de tabara şi a lucrătorilor de tineret în
atragerea copiilor  şi  tinerilor  către activități  de timp liber  specifice cu  efect  benefic
asupra dezvoltării lor personale;
-dezvoltarea competentelor (cunoastere-abilitati-atitudine/comportament) a 25 tineri
voluntari  din  Romania  prin  imputernicirea  de  a  implementa  programe de  tabara  la
standarde calitative şi de siguranta;
- dezvoltarea capacitatii administrative şi organizatorice a celor 3 organizatii implicate în
desfasurarea de tabere pentru copii şi tineri la standarde calitative inalte;
-  promovarea  educatiei  nonformale  calitative  în  programele  de  tabara  în  special  a
metodologiei învățării prin experiență pentru dezvoltarea activităților de timp liber şi
divertisment;
-  celebrarea  Zilei  Internaționale  a  Tineretului  –  12  august2017-  prin  utilizarea
instrumentelor audio-video.

Ce este animatorul de tabara?
Animatorul de tabara (animator, consilier, instructor de tabara) are un
important rol educativ, fiind un educator specializat în organizarea şi
însuflețirea  activităților  extraşcolare  şi  de  vacanță,  activități  care  se
constituie  într-un  al  treilea  spațiu  educativ,  complementar  şcolii  şi
familiei în munca de educare şi formare a copiilor şi tinerilor.



Metodele de invatare non formale utilizate
- invatarea experientiala, prezentari, brainstorming, ice-break, mima, bingo,chestionare,
simulare, activitati sportive si de outdoor, dans, prezentare, reflectie , cafeneaua 
publica, open space, simulare, ritualuri de tabara, jocuri, munca in echipa, media, etc.

Cine poate participa?
-toti tinerii care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au varsta cuprinsa intre 14 - 35 ani
b)interesati si motivati, sa participe la acest curs de formare de competente specifice
programelor de tabara 
c) experienta in voluntariat constituie un avantaj pentru candidatura
d) acoperire geografica - reprezentativitate macar la nivelul celor 3 judete/localitati de
unde provin aplicantul si partenerii
e) motivatia de a lucra mai departe in grupul national pentru a crea tabere pentru copii
si tineri in anii viitori
Selectia  participantilor   va  avea  in  vedere  oferirea  oportunitatilor  intr-un  mod
transparent, deschis, egal pentru toti aplicantii, fara a se lua in  considerare elemente
de etnie, orientare sexuala, rasa, varsta sau orice alte criterii care nu ar fi relevante
strict  pentru  activitatile  proiectului.  Mai  mult  decat  atat,  vom  incuraja  participarea
tinerilor  cu  diverse  oportunitati reduse  pentru  a  ne  asigura  ca  acestia  cunosc
oportunitatea  si  sunt  reprezentati iar  perspectiva  lor  se  regaseste  in  contextul
proiectului.

Locatia cursului de formare
Cursul de formare va avea loc la Cabana BRAZI 2  situata in statiunea Izvoare din judetul
Maramures pe un platou vulcanic, înconjurat de brazi, sub vârful Ignis, în partea de SV a
Muntilor Gutâi, fiind inconjurata de un peisaj montan deosebit de frumos. 
Participantii vor fi cazati in camere cu 2,3,4,5,6, paturi, existand un numar de 6 bai din
care 3 sunt situate la parter si 3  la etaj ( 5 dusuri si 8 toalete ). 
Mai multe detalii: http://www.cabanabrazi2.ro/prezentare-cabana/

Programul de activitati
A. cursul de formare
- 7.08.2017- sosirea participantilor ( pana  in ora 13, activitatile incepand cu ora 15)

         - intro proiect, pezentare participanti, jocuri de cunoastere, prezentare      
organizatii partenere, Certificatul National de Voluntariat

http://www.cabanabrazi2.ro/prezentare-cabana/


-08.07.2018- Invatarea experientiala, stiluri de comunicare, munca in echipa , activitati 
in aer liber
-9.08.2018- Structura de tabere, roluri, sarcini, standarde, planificare, promovare, 
implementare, evaluare
-10.08.2018- Creare curricule de tabara
-11.08.2018 -metode, tehnici si instrumente de invatare  nonformale care pot fi folosite 
in tabara
-12.08.2018-  Crearea de produse media - Ziua Internationala a Tineretului (ZIT)
-13.08.2018 -Sesiune de planuri de viitor- creare grup de planificare tabere in 2018, 
evaluare finala ( plecarea participantilor se face incepand cu ora 12).
B.activitati de diseminare si follow up 
-  fiecare organizatie partenera va disemina informatiile si rezultatele obtinute in timpul 
acestui curs de formare prin comunicate de presa, aparitii TV, scriere testimoniale, 
organizare workshopuri si activitati de diseminare in cadrul organizatiilor partenere 
catre ceilalti tineri, staff, lideri – in perioada 14 august-22 septembrie 2017
- Consultari online pentru crearea grupului de planificare tabere pentru organizatiile 
implicate (pentru 2018) – in perioada 25 septembrie -13 octombrie 2017

Beneficii
Urmare participarii  la acest proiect,  tinerii  îşi  vor
putea dezvolta 7 din cele 8 competente de baza
din  Certificatul  Național  de  Voluntariat:
competente matematice şi competente de baza în
stiinta şi tehnologie, competente digitale, invatarea
de a învața, competente sociale si civice, initiativa
si  antreprenoriat,  intelegere  si  manifestare
culturala.

Formatul acestui curs este inovativ intrucat implica o combinatie de metode de lucru
extrem  de  eficienta  si  utilizata  in  cadrul  retelei  internationale  din  care  organizatia
noastra face parte. Ei vor învața cum sa organizeze, managerieze, promoveze o tabara,
fapt ce ii  va ajuta sa privească asemenea programe şi ca un proiect personal socio-
economic,  sa  initieze  o  intreprindere  sociala,  o  afacere  proprie  sau  împreuna  cu
organizatia.Competentele  de  animator  de  tabara,  consilier  de  tabara,  manager  de
tabara, lucrator de tineret pot fi puse în serviciul comunității fie în regim de voluntariat
dar şi ca prestator remunerat.

Cunoştințele,  abilitățile  şi  atitudinile  dezvoltate  sunt  de folos  nu doar  pentru  tinerii
participanti ci  vor  fi utile  oricărui  lucrător  din  domeniu  educației  nonformale  sau
lucrător de tineret. Totodată, acest curs ajută la dezvoltarea personală a participanților,



dezvoltând abilități de lucu în echipă, lidership, luarea deciziilor, curaj,  toate acestea
într-un mod interactiv, distractiv, sigur şi plin de momente: „Ahaa!”. Acest proiect ofera
oportunitatea de fi parte a echipei de planificare pentru perioada verii  anului  2018,
oferind astfel celor selectați șansa de a lucra copii si tineri pe perioada de vară și de a
experimenta metodele și tehnicile învățate în cadrul cursului.

Informatii practice si logistice
TRANSPORT
-pentru  a  beneficia  de  rambursarea  cheltuielilor  de  tranport  de  la  localitatea  de
domiciliu pana la Izvoare si retur , participantii trebuie sa predea in timpul  cursului de
formare biletele de tren/bus  in original (iar pentru retur- acestea se vor transmite in
plic prin serviciu de posta si curierat). Doar cand vom avea toate biletele in original,
vom efectua decontul.
-pentru decontul transportului cu  autoturismul proprietate personală, bonul fiscal va
avea o dată de emitere din perioada desfăşurării activității, dar nu mai devreme de 2
zile înainte de începerea acesteia. Se decontează drept cheltuieli de transport şi taxele
pentru trecerea podurilor,  taxele de traversare cu bacul, alte taxe privind circulația pe
drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.
-transportul  cu  bus  din  Baia  Mare  –  Izvoare  si  retur  este  organizat  de catre  YMCA
Romania. 

CAZARE SI MASA
-costurile de cazare, masa, materiale de training din perioada cursului de formare (7- 13
august 2017, conform precizarilor din programul de activitati) ) sunt acoperite de catre 
organizator prin grantul obtinut de la Ministerul Tineretului si Sportului.

Ce sa punem in bagajul pentru Izvoare
- buletinul de identitate
- scurta prezentare a organizatiei din care facem parte
- imbracaminte si incaltaminte comoda, sportiva, atat pentru activitati indoor cat si in 
aer liber
- haine mai groase pentru serile racoroase de la munte
- produse de igiena personala, prosop
- medicamente (in caz de nevoie sau pentru a urma tratamentul aflat in derulare)
- aparat foto/video si laptop, dupa caz
- zambete, buna dispozitie

Va asteptam cu drag !


