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In data de 10 aprilie, voluntarii Corpului Europuean de 

Solidaritate gazduiti de YMCA Romania au participat 

impreuna cu Ocolul silvic Firiza și Rotary Baia Mare la 

o actiune de plantare copaci pentru a readuce la viașș o 

zona în care copacii fuseserș taiati Aceasta actiune a avut 

a scop cresterea gradului de constientizare cu privire 

la importanta padurilor si la ceea ce este necesar a se 

intreprinde pentru a mentine mediul inconjurator. A fost 

o dimineata de lucru in echipa, in aer liber, ceea ce i-a 

facut pe voluntari sa se simtș satisfacuti.

Pe parcursul acestei luni, voluntarii locali si 

internationali si-au unit fortele pentru crea și a 

implementa un atelier de lucru pentru 7 licee din 

Baia Mare si Somcuta Mare, cu scopul de a creste 

gradul de constientizare cu privire la schimbarile 

climatice. Mai important, aceste ateliere au inclus si 

o consultare in cadrul carora tinerii si-au impartasit 

opinia cu privire la modul de solutionare a diferitelor 

probleme legate de schimbarile climatice.

Chiar daca prezenta noastra la adapostul Somaschi 

- pentru școala de a sansa a doua - nu a fost la fel de 

asidua ca lunile anterioare (din cauza vacantei scolare), 

spre sfarsitul lunii aprilie voluntarii CES s-au intors in 

interiorul comunitatii rome din Craica pentru a derula 

activitati cu copiii si tinerii.

visit our facebook here!
visit our website here!

https://www.facebook.com/romaniaymca
http://ymca.ro/news/


CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE

SARBATORI PASCALE

Luna aceasta, Margarida si-a continuat colaborarea cu 

Muzeul de Arta din Baia Mare. Muzeul are un proiect de 

a crea o expozitie cu fotografii si picturi din Baia Mare , 

trecut si prezent. Pentru acest proiect, Margarida a desenat 

skyline-ul monumentelor orasului prezentate in expozitie, 

creind astfel o incadrare frumoasa a acestor imagini. 

Pentru aceasta, Margarida s-a plimbat prin Baia Mare si 

a avut ocazia sa cunoasca mai bine orasul, monumentele 

sale istorice si sa le surprinda in creatia ei.

Cei patru voluntari internationali au creat impreuna o 

scrisoare pentru a o impartasi tuturor celor sarbatoresc 

Pastele, ei asternand pe hartie gandurile lor despre 

experienta lor de voluntariat de pana acum, impreunș cu 

urarile de sarbatoare!

“Toata lumea merita 
un ou de Paste la fel de 
dulce ca si ciocolata.”

ACTIVITATI LA CENTRUL DE TINERET BAIA MARE

MARINE’S ON ARRIVAL TRAINING

In data de 27 aprilie, voluntarii internationali au ajutat 
la Centrul de Tineret din Baia Mare, au pictat peretii 
si au plantau flori, imbunatatind spatiul si facandu-l 
mai distractiv si mai prietenos cu tinerii!

Marine a sosit in urma cu aproximativ o luna si la 

sfarșitul lunii aprilie ea a participat la sesiun On Arrival

Training organizat de Agentia Nationala. Acest training 

este conceput pentru ca noii voluntari sa se simta mai 

integrati in comunitatea tinerilor voluntari sositi in 

romania si sa inteleaga diferitele aspecte ale Corpului 

European de Solidaritate. Marine a ajuns sa cunoasca 

alti voluntari care au ajuns nu cu mult


