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SAPTAMANA NATIONALAĂ A VOLUNTARIATULUI

Acum caăsuntem vaccinaăi 

complet, echipa a intrat pe 

teren! Mergem în continuare 

la Dealul Florilor în fiecare 

miercuri, dar acum mergem 

fizic la copiii si tinerii din 

casa de tip familial! Acum 

putem spune ca activitatile au 

devenit mult mai distractive si 

atragatoare atat pentru copii 

cat si pentru noi, deoarece 

cu totii ne-am saturat de 

cele din online. In activitatile 

desfasurate fizic putem face  

mult mai multe jocuri noi si 

avem mult mai multe zambete 

de impartasit.

In data de 12 mai, Margarida a 

sustinut un atelier despre tara ei, 

Portugalia, la Centrul de Tineret 

din Baia Mare. Ea a prezentat 

cultura tarii sale,  orasele 

si regiunile, particularităăile 

fiecarui loc. Apoi, ea a jucat 

un joc cu tinerii prezenti la 

eveniment, provocandu-i  sa 

scrie 3 cuvinte care le venit in 

minte atunci cand se gandesc 

la Portugalia. Acest lucru a fost 

menit sa destrame eventualele 

stereotipuri si prejudecati pe 

care le putem avea fara sa stim 

si pentru ca ea sa isi dea seama 

despre cum este perceputa 

Portugalia in afara tarii. In 

cele din urma, participantii au 

gustat mancare portugheza 

pe care a pregatit-o Margarida 

“peixinhos da horta”. Speram 

ca toata lumea s-a distrat!

Luna aceasta, în colaborare 

cu Asociaăia Mansio din 

Firiza, am facut ateliere de 

arts&crafts/lucru manual iar 

in zilele mai insorite ne-am 

jucat afara! Copiii au făcut 

decoratiuni pentru casa lor 

utilizand sare pictata, au 

invatat multe moduri de a 

folosi o franghie si ne-am 

jucat jocuri distractive pe 

echipe atunci cand era prea 

insorit pentru a sta in casa.

In cadrul Saptamanii Nationale 

a Voluntariatului, Marina a 

avut initiativa de a face un 

atelier de lucru la gradinita 

“Otilia Cazimir”. Ea a vrut 

sa prezinte copiilor povesti 

utilizand diverse metode 

interactive .Prin urmare, ea 

a venit cu o masaă luminata 

ăsi multe figurine din hartie 

pentru a ilustra personajele, 

ea utilizand in storytelling si 

diverse tonalitati si modificari 

de voce, implicand ăsi copiii. 

Povestile au fost Tickle 

Monster de Edouard Manceau 

ăsi Tomorrow de Mo Willems.

visit our facebook here!
visit our website here!



EVALUARE INTERMEDIARA 

CURATENIE IN GARDEROBA

In aceasta luna, Margarida 

si Marina au participat timp 

de o saptamana, la sesiunea 

de evaluare intermediara 

organizatia de ANPCDEFP. Acest 

eveniment are loc  la  mijlocul 

proiectelelor de voluntariat 

ăsi este menit ca voluntarii să 

privească nu numai retrospectiv  

si sa evalueze procesul de pana 

acum, dar si sa prevada ceea 

ce poate fi imbunatatit in viitor. 

A fost o saptamana reflectiva 

pentru Margarida si Marina, 

care sunt amandoua fericite 

de realizarile din stagiul lor 

si au luat la cunostinta faptul 

ca a trecut deja mai mult de 

jumatate din proiect.
EVENIMENT INTERCULTURAL FRANCEZ

Pe 27 mai, Marine a prezentat 
un atelier de lucru cu privire 
la tara ei, Franta! Ea a preluat 
unele aspecte ale dezbaterilor 
pe care le-am avut despre 
diferentele culturale si le-a 
prezentat intr-un mod foarte 
distractiv si participativ. Am 
impartasit diferente de limba, 
curiozitati geografice si multe, 
multe informatii legate de ... 
branza! La final, participantii 
au fost  norocosi sa gustam 
o specialitate din Alsacia, 
regiunea de provenienta a 
Marinei. 

In data de 17 mai YMCA 

Romania a organizat o 

colectare de haine ce vor 

fi donate celor care au cea 

mai mare nevoie de ele. In 

timpul Clean Your Wardrobe, 

oamenii au venit sa doneze 

hainele de care nu mai aveau 

nevoie si astfel sa le ofere o 

utilizare mai buna. Multumim 

celor care au participat!


