J EUNES E N R OUMANIE
ASBL

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: « TINERI PENTRU ROMÂNIA »
Vara 2018

DESCRIEREA PROIECTULUI :
Proiectul “Tineri pentru România” constă în organizarea de tabere de scouts (pionieri)
belgieni pentru o perioadă de 10 zile în luna iulie 2018, în vederea desfăşurării de
activităţi de voluntariat în folosul comunităţilor locale rurale din România. Tinerii scouts
belgieni se deplasează în România pe propria lor cheltuială, pentru a realiza un proiect de
benevolat, cu alte cuvinte pentru a veni în sprijinul populaţiei în mod gratuit, prin
efectuarea unei munci necesare comunităţii locale. Voinţa şi mândria lor este aceea ce a
realiza o activitate coerentă, necesară, în întregime şi corect. Durata perioadei de lucru
este de 10 zile, timp de 5-6 ore/zi.
Conform celor menţionate mai sus, tinerii scouts doresc să realizeze un proiect în
România, să ajute în mod concret comunitatea locală care îi găzduiește prin diversele
activităţi pe care dumneavoastră le propuneţi. Tipurile de proiecte acceptate sunt
descrise mai jos.
Taberele includ tineri belgieni între 16 şi 17 ani, însoţiţi de animatori (+/- 22 de ani), toţi
fiind membri ai unei mişcări de tineret - federaţii de scouts.
CINE SUNTEM ?
 1992 - primul grup de voluntari belgieni (scouts) se deplasează în România, în baza unei
relaţii dintre comunele Gesves (Provincia Namur – Belgia) şi Berlu (Judeţul Hunedoara –
România);


iulie 2002, Asociaţia Solidaritate Horia-Quévy1 se lansează în acest proiect, un grup de
tineri scouts belgieni deplasându-se în comuna parteneră Horia (Judeţul Neamţ) pentru a
organiza activităţi de animaţie cu copiii de aici;



din anul 2002 şi până în prezent, la iniţiativa şi cu sprijinul Asociaţiei Solidaritate Horia –
Quévy, transformată în ianuarie 2012 în Asociaţia Jeunes en Roumanie (Tineri pentru
România), mai mult de 4.500 scouts belgieni s-au deplasat în România, fie pentru a
organiza activităţi de animaţie cu copiii, fie pentru a realiza mici şantiere de renovare, de
ecologizare sau ajutorare a localnicilor la lucrările câmpului sau în propriile lor gospodării.

CU CINE LUCRĂM ?
Lucrăm direct cu grupurile de scouts (pionieri) şi cu sprijinul Uniunii Naţionale a
Consiliilor Judeţene din România2 și a Asociaţiei Comunelor din România3 .

1 Asociaţie de cooperare dintre comunele Quévy (Hainaut - Belgia) şi Horia (Neamţ– România).
2 www.uncjr.ro
3 www.acor.ro
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CE SUNT SCOUTS-ii ?
Scout-ismul4 este o mişcare de tineret ce se bazează pe deprinderea unor valori esenţiale,
cum ar fi solidaritatea, ajutorarea şi respectul. Scopul său este de a ajuta tinerii să-şi
formeze caracterul şi să-şi construiască personalitatea, contribuind, în acelaşi timp, la
dezvoltarea lor fizică, mentală şi spirituală pentru a putea deveni cetăţeni activi în
societate.
Pentru a-şi atinge obiectivele, tinerii desfășoară activităţi practice în natură, dar şi
activităţi de interior destinate învăţării. Aceste activităţi încep de la vârsta de 6 ani şi se
termină către vârsta de 20 de ani.
CE FEL DE PROIECTE ?
La nivelul Asociaţiei “Jeunes en Roumanie” preconizăm trei tipuri de proiecte :
a)

animaţie pentru copiii între 6 şi 12 ani :



timp de 10 zile (5–6 ore de lucru pe zi) tinerii belgieni organizează jocuri, animaţii
educative și/sau sportive cu copiii din localitate ;



numărul copiilor « animaţi » depinde de numărul tinerilor belgieni care participă la
proiect (de regulă, fiecare « animator » se ocupă de maximum 5-6 copii) ;



o parte a materialului « didactic » este uneori adus chiar de către tinerii belgieni ;



în funcţie de vreme şi de tipul activităţii, este important ca grupul să dispună de un
local închis (sală de clasă, o sală în casa de cultură, sală de sport, etc.);



pentru acest tip de proiect tinerii belgieni trebuie să fie ghidaţi de un responsabil din
partea şcolii.

b)

şantiere de renovare, ajutor pentru localnici, etc. :



sprijinirea localnicilor/autorităţilor locale la lucrările uşoare de renovare, cum ar fi,
spre exemplu, amenajarea unei săli de clasă (zugrăvit, înlocuirea parchetului,
repararea băncilor, etc.), reparaţii simple (garduri, etc.) şi chiar ajutorarea localnicilor
vârstnici la lucrările câmpului sau în gospodării, etc.;



şi în acest caz, durata proiectului este de 10 zile (5-6 ore de lucru pe zi);



pentru acest tip de proiect tinerii belgieni trebuie sa fie ghidaţi de un responsabil local.

c)

şantiere ecologice :



împreună cu tinerii din comuna dumneavoastră, tinerii belgieni pot să vă ajute să
sensibilizaţi populaţia locală faţă de problemele legate de protecţia mediului şi
gestionarea deşeurilor;



acest tip de proiect nu trebuie să se limiteze la simpla colectare din locurile publice a
sticlelor de plastic sau a altor deşeuri, ci trebuie să comporte obligatoriu şi alte
activităţi legate de ecologie, cum ar fi educaţia pentru trierea deşeurilor,

Asociaţiile de scuţi regrupează aproximativ 160.000 de scuţi (din cei 11.000.000 de locuitori), ceea ce face ca Belgia să fie
una dintre primele ţări în materie de rată de participare.
4
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confecţionarea de panouri invitând populaţia să respecte şi să protejeze mediul
înconjurător, etc.;


pentru acest tip de activitate comuna dumneavoastră trebuie să furnizeze mănuşi şi
saci de plastic pentru recuperarea deşeurilor;




durata proiectului este, de asemenea, de 10 zile (5-6 ore de lucru pe zi);
pentru acest tip de proiect tinerii belgieni trebuie sa fie ghidaţi de un responsabil
local ;



acest tip de proiect poate fi combinat cu un proiect de animatie, spre exemplu.

CONDITII PENTRU INSCRIEREA IN PROIECT :
Intervenţia dumneavoastră financiară se limitează la punerea GRATUITA la dispoziţia
tinerilor belgieni a unei infrastructuri de cazare minimale pentru durata sejurului lor în
comuna dumneavoastră. Cheltuielile legate de hrană sunt în sarcina tinerilor belgieni.
Pentru a vă înscrie în acest proiect ar trebui să vă asiguraţi că puteţi pune gratuit la
dispoziţia grupului de tineri belgieni următoarele:
-

un local închis (de exemplu, sală de clasă, sală de sport, etc.), care să le servească
drept dormitor (dacă este cazul, ei pot dormi pe saltele uşoare pe care şi le aduc
singuri)5;

-

o încăpere pentru gătit (de exemplu o sală de clasă, dependinţe), dotată cu
aragaz, frigider şi veselă;

-

toalete (interioare sau exterioare);

-

o sursă de apă (potabilă dacă este posibil, un puţ/fântână fiind suficiente);

-

un local pentru activităţile de animaţie – daca proiectul este de acest gen;

-

o persoană cu cunoștinte suficiente de limba franceză sau engleză din partea
comunei/școlii, care va fi coordonatorul local al proiectului pe care tinerii trebuie
să-l desfăşoare.

Dacă este necesar, tinerii pot contribui financiar la consumul de apă, gaz şi electricitate,
însă acest aspect trebuie semnalat asociaţiei noastre în momentul înscrierii
dumneavoastră în proiect, ca şi orice alte eventuale cheltuieli ce ar trebui suportate de
tinerii belgieni.
Insistăm asupra faptului că persoana desemnată drept coordonator local al proiectului (la
pagina 5 din formularul de înscriere) trebuie:
-

să fie realmente disponibilă pentru tinerii belgieni, fiind totodată interesată de
realizarea proiectului ;

-

să aibă cunoştințe de bază de limba engleză sau franceză pentru a putea comunica
cu tinerii belgieni ;

-

să aibă o adresă e-mail pentru a putea pregăti proiectul în prealabil cu tinerii
belgieni;

-

să răspundă solicitărilor de informaţii adresate de tinerii belgieni pe toată

5 ATENTIE !!! IN NICIUN CAZ CAZARE LA HOTEL SAU PENSIUNE !!!!
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perioada pregătirii proiectului, respectiv de la data acceptării lui de către asociaţia
noastră până la sosirea tinerilor în localitatea dumneavoastră.
ATENTIONARE:
Dacă nu sunteţi în măsură să asiguraţi de lucru tinerilor scouts belgieni, nu trebuie să vă
înscrieţi în acest proiect! Este imperativ necesar ca tinerii să realizeze proiectul propus de
dumneavoastră în mod concret, exact aşa cum l-aţi descris în formularul de înscriere.
Experienţa anilor trecuţi ne arată că tinerii se întorc nemulţumiţi din România dacă nu avut destul
de lucru sau dacă proiectul a fost schimbat, indiferent de câte eforturi ar fi depus autorităţile
locale pentru ca ei să se simtă bine. Rapoartele primite de la grupurile de scouts de-a lungul
acestor ani atestă clar faptul că lucrul cel mai important pentru ei este de a realiza proiectul
propus, nicidecum confortul sau excursiile organizate de localitatea gazdă.
Formularul de înscriere anexat include o planificare a lucrărilor pentru cele 10 zile, ce trebuie
completată şi, mai ales, respectată.
DIVERSE :


Este important ca tinerii belgieni să descopere cultura, tradiţiile şi ospitalitatea
românească. Din acest punct de vedere se autorizează, şi chiar recomandăm tinerilor
belgieni să accepte eventualele invitaţii la sărbătorile şi evenimentele comunei.



La sfârşitul sejurului lor, tinerii belgieni organizează (în general) o mică petrecere în
cinstea gazdelor lor şi a primirii de care s-au bucurat pe timpul sejurului lor.



Turismul şi descoperirea României fac parte, desigur, din sejurul lor, însă, aceasta, doar
după cele 10 zile de lucru sau după orele de program de lucru şi pe cheltuiala lor. Rolul
coordonatorului local ar fi acela de a-i sfătui pe tineri asupra obiectivelor turistice locale şi
regionale. In acelaşi timp, multe grupuri au deja o idee foarte clară asupra obiectivelor pe
care doresc să le viziteze, coordonatorul local trebuind să se limiteze la a identifica cel mai
ieftin mijloc de transport pentru călătoria lor. NU sunteți obligați să contribuiți la
cheltuielile turistice ale tinerilor belgieni!!!

INSCRIEREA IN PROIECT:
In cazul în care primăria sau şcoala din comuna dumneavoastră este interesată de a participa la
acest proiect, este suficient să transmiteţi la Asbl “Jeunes en Roumanie” formularul de înscriere
completat (inclusiv cu descrierea proiectului) şi semnat de către persoana responsabilă din
partea comunei/şcolii, până la data de 30 noiembrie 2017, prin :


e-mail, la adresa contact@jeunesenroumanie.org, sau



fax, la numărul +32 2 231 7003

Ulterior veţi primi o confirmare de primire, urmând să identificăm grupul de scouts care se
potriveşte cel mai bine realizării proiectului propus de dumneavoastră. Vă asigurăm că acordăm o
atenţie deosebită seriozităţii grupurilor de scouts care ne contactează.
Imediat ce proiectul propus de dumneavoastră este atribuit unui grup, veţi fi informaţi, urmând
ca din acest moment contactul să aibă loc direct între şeful grupului de scouts şi coordonatorul
local desemnat de dumneavoastră.
Totodată, asociaţia noastră ramâne în contact cu grupul de scouts până la finalizarea proiectului,
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cu persoana de referinţă din comuna solicitantă, precum şi cu Biroul UNCJR Bruxelles. In
concluzie, pe întreaga perioadă, asociaţia noastră rămâne intermediarul de referinţă.
Atat grupului de scouts, cât şi comunei gazde, le solicităm un raport foarte succint la sfârşitul
taberei.
Pentru informaţii suplimentare :

Biroul UNCJR – Bruxelles :

Asbl Jeunes en Roumanie
Rue de la Chapelle de Lourdes, 3
7040 Quévy (Aulnois)
Belgique
contact@jeunesenroumanie.org
www.jeunesenroumanie.org
https://www.facebook.com/jeunesenroumanie/
liliana.mangeac@uncjr.org
Tel. +32 497 559 137
Fax: +32 2 231 7003
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Câteva localităţi care au participat la acest proiect, unele dintre ele de mai multe ori :
Ariceştii-Rahtivani (PH)
Baia Sprie (MM)
Băița (HD)
Balaci (TR)
Balta Albă (BZ)
Băneasa (GL)
Bărbăteşti (GJ)
Barcea (GL)
Bascov (AG)
Batăr (BH)
Belceşti (IS)
Berzasca (CS)
Bicaz-Chei (NT)
Bisoca (BZ)
Bolintin Vale (GR)
Botiza (MM)
Botoroaga (TR)
Brăhăşeşti (GL)
Breaza (BZ)
Budeasa (AG)
Căiuţi (BC)
Călineşti (MM)
Câmpulung la Tisa (MM)
Căpreni (GJ)
Cavnic (MM)
Cehu Silvanei (SJ)
Cerneşti (MM)
Chichiş (CV)
Chiselet (CL)
Ciceu-Mihăieşti (BN)
Cicârlău (MM)
Ciorăşti (VN)
Cislău (BZ)
Ciugud (AB)
Ciumeghiu (BH)
Coaş (MM)
Constantin-Daicoviciu (CS)
Conţeşti (TR)

Corbu (HR)
Corni (BT)
Corod (GL)
Corunca (MS)
Costache Negri (GL)
Costeşti (VL)
Cotu-Vameş (NT)
Covăsînţ (AR)
Cozma (MS)
Cozmeni (HR)
Cristian (SB)
Crucişor (SM)
Cudalbi (GL)
Cumpăna (CT)
Dârvari (MH)
Dochia (NT)
Dumitreşti (VN)
Fântânele (MS)
Fǎrcaşa (MM)
Frumoasa (TR)
Frumuşiţa (GL)
Galaţi (GL)
Gǎleşti (MS)
Gherăseni (BZ)
Gârda de Sus (AB)
Gîrnic (CS)
Glimboca (CS)
Glodeanu - Siliştea (BZ)
Glodenii Gândului (IS)
Godeanu (MH)
Goleşti (VN)
Gologanu (VN)
Grǎdiştea (VL)
Grǎdiştea (CL)
Greceşti (DJ)
Groşi (MM)
Gura Humorului (SV)
Hăşmaş (AR)
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Horleşti (IS)
Horia (NT)
Hurezani (GJ)
Însurăţei (BR)
Isaccea (TL)
Islaz (TR)
Izvoarele (GJ)
Jimbolia (TM)
Lipovăţ (VS)
Lopătari (BZ)
Lungeşti (VL)
Măicăneşti (VN)
Mǎnǎstirea Humorului (SV)
Meteş (AB)
Merei (BZ)
Mihai-Bravu (GR)
Mihai-Viteazu (CJ)
Mioveni (AG)
Moldoviţa (SV)
Moşniţa Nouă (TM)
Mogoşeşti - Siret (IS)
Munteni-Buzău (IL)
Moroeni (DB)
Negreşti-Oaş (SM)
Negrileşti (VN)
Negrileşti (GL)
Niculiţel (TL)
Nufăru (TL)
Novaci (GJ)
Ocna Şugatag (MN)
Ostrov (TL)
Pădureni (VS)
Păuşeşti-Măglaşi (VL)
Peretu (TR)
Periam (TM)
Perieni (VS)
Pârscov (BZ)
Piscu (GL)
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Ploscuţeni (VN)
Plugari (IS)
Podu Iloaiei (IS)
Poeni (TR)
Polovragi (GJ)
Racoviţa (SB)
Rǎdǎuţi (SV)
Răducăneni (IS)
Răşinari (SB)
Răuceşti (NT)
Rediu (GL)
Remetea Chioarului (MN)
Roata de Jos (GR)
Rogova (MH)
Roşiori (IL)
Sǎcǎlǎşeni (MM)
Saelele (TR)
Sângeorgiu de Pădure (MS)
Sanislău (SM)
Săpoca (BZ)
Sărata-Monteoru (BZ)
Săruleşti (BZ)
Sasca-Montană (CS)
Șaru Dornei (SV)
Săuleşti (BZ)
Sfântu Gheorghe (TL)
Siculeni (HR)

Siliştea (BR)
Siriu (BZ)
Siseşti (MH)
Sîncraiu de Mureş (MS)
Ştefan Cel Mare (CL)
Stejaru (TL)
Suatu (CJ)
Subcetate (HR)
Suceveni (GL)
Suplac (MS)
Şura-Micǎ (SB)
Talpa (TR)
Tâmna (MH)
Tarcǎu (NT)
Tecuci (GL)
Teiu (AG)
Tismana (GJ)
Trifeşti (NT)
Tulgheş (HR)
Turceni (GJ)
Ţânţǎreni (GJ)
Țepu (GL)
Umbrăreşti (GL)
Valea Chioarului (MM)
Valea Doftanei (PH)
Valea Grecului (VS)
Valea Mărului (GL)
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Valea Râmnicului (BZ)
Valu lui Traian (CT)
Vălenii de Munte (PH)
Vima-Mică (MM)
Vânători (VN)
Vinga (AR)
Vintilă Vodă (BZ)
Vipereşti (BZ)
Vâlcăneşti (PH)
Vlădeşti (VL)
Vlăsineşti (BT)
Vorona (BT)
Zărneşti (BZ)
Zemeş ( BC)
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Buzău
(BZ)
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Iaşi (IS)
Camp d’été francophone
de Buzău (BZ)

