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CUVÂNT INTRODUCTIV
Cine are cel
puțin un frate sau
o
soră? Cine vorbește cel puțin două
limbi străine? Cine știe să îmbrățișeze? Plângi când ești
dezamăgit? Cine știe tabla înmulțirii? Cine știe o glumă
bună? Cui îi place să deseneze? Dacă ai răspuns cu ”da, mie” sau
”da, eu”, ”știu și pot face toate aceste lucruri”, înseamnă că ești un
om normal. Ținem să te anunțăm că din aceeași categorie de
oameni normali fac parte și tinerii care nu se bucură de iubirea
părintească de care oricare alt om norocos are sau a avut parte. Toți acești
tineri parte a sistemului de protecție socială, ne-au dovedit că pot și vor să fie
egali cu toți ceilalți de vârsta lor.
Am avut parte de cele mai frumoase momente în perioada Februarie August 2014 când am lucrat cu niște oameni frumoși pentru a arăta
lumii că nu există diferențe între tinerii din familii normale și
tinerii instituționalizați. Am pus umăr la umăr și am
antrenat în această perioadă și direcțiile generale de
asistență și protecția copilului din București,
precum și reprezentanți ai mediului
nonguvernamental,
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angrenându-i în
activități prin care să se redescopere
și să vadă viața tinerilor români și din
alte perspective decât cele pe care și le-au format prin
prisma muncii zilnice.
Cine ne-a sprijinit să putem duce toate aceste lucruri la
bun sfârșit? Comisia Europeană, instituție a Uniunii Europene, și
Agenția Națională din România prin oportunitatea de a finanța
proiecte sociale, de mediu, antreprenoriale și educaționale. După emoții
uriașe, după trudă pentru a scrie proiectul cât mai bine cât să transmită
emoție numai prin cuvinte, am reușit și ne-am văzut numele pe lista celor care
au promovat.
Așa a luat naștere ”Desenăm Viitorul Tău în Educația Nonformală”.
Stai alături de noi pentru a afla culisele acestei experiențe ce a schimbat
atitudini și mentalității.
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TESTIMONIAL
vișinel balan: nu mi-a fost deloc ușor la începutul proiectului când încă nu îi
cunoșteam pe tinerii participanți. Asta nu pentru că nu ar fi fost ei interesați, dar am
văzut că sunt de o sensibilitate aparte iar abordarea pe care mi-o stabilisem mental inițial
nu se mai plia. Mi-am schimbat stilul de predare comform nevoilor lor. A fost o experiență
destul de puternică din punct de vedere emoțional, fiecare tânăr, cel puțin cei din centrele de plasament având un bagaj emoțional atât de alambicat. Le simțeam frica; acea
frică sau teamă față de ceea ce le rezerva viitorul, mereu trebuind să se întrebe: ce o să
se întâmple cu mine mâine. Această temere a lor mi-a amintit de copilărie. Am trecut prin
aceleași probleme ca și ei și mi-era rușine că uitasem, iar ei cu atâta gingășie mi-au reamintit. Așa că atelierele pe care le-am gândit pentru ei au fost acel elan și împingere de
la spate pentru a-i face pe ei să realizeze că nu sunt singuri în lupta cu viața, că împreună
putem să conturăm noi linii viitorului și putem pune o cărămidă la baza dezvoltării lor.
Cred că organizarea galei de închiere a proiectului a fost un moment esențial și extrem
de important care m-a atenționat. Copiii mi-au mulțumit pentru că i-am implicat în proiect. Mi-au spus că se simt bine alături de noi ca asociație și că își doresc să nu îi părăsim cum
fac alții. ”Bine că ai făcut proiectul!” spuneau având un ton pe care nu l-am văzut în prima
întâlnire avută cu ei. Erau mai încrezători în forțele proprii și mai conștienți că nimeni
nu îi va arunca pe stradă, că vor avea alături mereu pe cineva care să se asigure că noaptea
ei vor avea un somn liniștit. Ar fi o mare greșeală să nu mai avem grijă în continuare de
acești tineri, de aceea mi-am zis din aceeași zi că proiectele asociației vor rămâne centrate pe
acest grup țintă: tinerii din centrele de plasament, apartamente sociale și tinerii din medii
familiale defavorizate.
Proiectul Desenăm Viitorul Tău în Educația Nonformală (DVTEN) m-a
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repoziționat și m-a avertizat să nu mai uit de unde am pornit chiar eu,
conștientizând din nou că ei au nevoie de noi - întreaga societate civilă – să
acționăm în numele lor pentru ca ei să aibă o viață liniștită, în deplină securitate.
Dacă ar fi să asemuiesc proiectul DVTEN cu desenarea unei case, pot spune că noi,
Asociația Desenăm Viitorul Tău am fost baza de construcție în procesul complex de
dezvoltare personală a acestor copii. Ne rămâne doar să ne continuăm drumul, să ne
ascuțim noi creioane și investind energie să clădim schițele viitorului și să-l îmbrăcăm cu
straie de ocazie.
Ținta? Poziționarea pe piața muncii a tuturor tinerilor și continuA îndrumare și
consiliere pentru ca ei să se considere cetățeni normali, fără a avea remușcări și fără a se
pierde în societate.
larisa marina cristea:
I-am văzut ca fiind diferiți, copii cu probleme și deficiențe.
Magdalena Dumitrana spunea în cartea Copilul instituționalizat, în 1998, că majoritatea
celor care sunt abandonați și timp de jumătate de an nu mai au contact cu mama biologică
încep să își piardă vitalitatea, nu mai râd, nu mai comunică și își pierd simțurile cu realitatea.
Societatea românească a avut grijă ca românii să nu îi bage în seamă pe acești copii, decât
numai dacă trebuiau să apeleze la ei pentru a-și satisface propriile necesități și nevoi - prin
adopție.
Am avut preconcepții în ceea ce privește acești copii; citind literatura de
specialitate, de fiecare dată când încheiam de consultat un raport privind studii
asupra copiilor instituționalizați, rămâneam cu un gust amar, și un gând de tristețe.
Le-am văzut suferința și în urmă cu 3 ani, când am avut primul contact direct cu tineri orfani, care se bucurau de cadourile necunoscuților și nu voiau să vină seara
niciodată, pentru că era și momentul în care vizitatorii, tineri care aveau o casă
a lor, o familie unică, trebuiau să plece. Am ales atunci să rămân pe cât posibil
alături de acest grup vulnerabil. proiectul DVTEN a fost un bun mod de a face acest
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lucru. Am rămas eu impresionată de puterea acestor copii de a-și dori să facă în
viață ceea ce le place și de tristețea pe care o purtau în suflete pentru că se simțeau
singuri și credeau că toți cei din afara sistemului sunt împotriva lor.
Desenăm
Viitorul
Tău
în
Educația
Nonformală,
spun
eu,
a
salvat
viața a 6 copii instituționalizați, a deschis mintea a șase copii din familii
normale și a dat o nouă perspectivă asupra relațiilor dintre instituțiile
statului și mediul ONG din București. Am reușit să schimbăm mentalități
și
este
un
lucru
mare.
Felicitări
asociației
Desenăm
Viitorul
Tău!
VIRGIL BALAN : Activitățile derulate în cadrul Proiectului ,,Desenăm Viitorul Tău
în Educația Nonformală” m-a poziționat în fața realității și necesității susținerii unui cadrul
afectiv-emoțional securizant în procesul de interacțiune cu tinerii instituționalizați,
precum și nevoia reală a acestora din urmă de a accesa cu celeritate această formă de
educație.
Feedback-ul venit din partea acestei categorii de beneficiari ai proiectului a
evidențiat nevoia implicării active a societății civile în raportul de lucru cu aceștia,
stabilirea strategiilor de acordare a suportului logistic și informațional privind
deprinderile de autonomie personală și de viață independentă din partea personalului de specialitate, pentru a face față provocărilor existențiale odată cu
părăsirea sistemului de protecție socială, avându-se în vedere particularitățile lor
și a lipsei unora de menținere a legăturii cu membrii familiei biologice ori extinse.
Proiectul ,,Desenăm Viitorul Tău în Educația Nonformală” a reliefat
pentru mine, acel screening cadru asupra problematicii prezente a copilului
instituționalizat, ținând seamă și de produsul activităților participanților,
precum și a scurt-metrajelor realizate în cadrul proiectului.
Implicarea mea activă în acest proiect, a consolidat și mai mult
convingerea că prin educație participanții la proces au puterea și șansa
•
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să se reclădească și șă-și
restarteze în dublu sens cunoștințele, deprinderile și setul de valori personale asumat până la momentul respectivei conexiuni.
Dacă puiul de om se află în primii săi ani de viață într-o relație strânsă și necesară de
dependență față de părintele ocrotitor, copilul și ulterior tânărul instituționalizat are
nevoie reală de sprijinul și susținerea persoanelor de referință/reziliență, pentru ca acesta
să facă față cauzalității existențiale, să se simtă util sieși și implicit comunității din care
face parte.
Cât timp acest raport interrelațional nu este stabilit și susținut într-un
mod constructiv, efectele pe termen mediu și îndelungat
vor fi devastatoare
în dublu sens: copil - actori sociali de proximitate.
ANCA MARIA CUJBĂ:
Proiectul
DESENĂM
VIITORUL
TĂU
ÎN
EDUCAȚIA
NONFORMALĂ a fost o provocare enormă pentru mine. totul începând de la trierea
elevilor până la ultima dublă ce s-a realizat pentru scurtmetraje. Aparent te gândești ce
are în comun educația nonformală cu realizarea unui scurtmetraj..., vă spun că după
experiența trăită au multe puncte în comun, iar, un scurtmetraj se realizează prin metode
de învățare non-formală. Cu trecerea timpului, cunoașterea treptată și profundă a tuturor
părților beneficiare a acestui proiect râmâneam tot mai bucuroasă și împlinită pentru faptul
că m-am implicat în acest minunat proiect. Curiozitatea și dorința să văd rezultatul final
era tot mai mare, asta, deoarecere vedeam o implicare profundă atât din partea copiilor cât
și din partea instituțiilor și a ONG-urilor. Am fost măgulită și am simțit un gram de timiditate când, pentru câteva ore, am fost “actor” în scurtmetrajele proiectului de suflet.
Rezultatul nu m-a înșelat, iar copiii, ong-știi și oamenii istituțiilor publice au devenit
cei mai buni scenariști, regizori și actori. Mai mare mi-a fost bucuria când am văzut că între
toate părțile implicate în acest proiect s-au legat prietenii și nu mi-e greu să cred că acestea
se vor contura pe o perioadă lungă de timp.
Mulțumesc mult tuturor oamenilor implicați în acest proiect și aștept să facem și alte
lucruri frumoase împreună.
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Am pornit timizi, dar încrezători la
drum. Chiar și acum ne amintim cum am pornit în
goană spre sala în care aveam să ne petrecem următoarele două
luni alături de participanții la proiect, doar să fim siguri că ajungem
primii și putem să îi primim cum se cuvine. Așezam scaune, pregăteam materiale
și parcă automatic repetam ce trebuie să facem, fiecare dintre noi, ca organizatori. Era un moment crucial, care avea să dea tonul și următoarelor întâlniri și era
crucial să fim compatibili cu participanții. Când au sosit nu au mai existat emoții, toate
s-au dat dispărute și am pornit la drum, timp de două zile, în prima zi lucrând cu tinerii
școleri, iar în a doua zi cu oamenii mari, membri activi ai societății civile bucureștene.
În fiecare zi de ateliere, am pus în practică peste 10 metode de educație non-formală
în urma cărora am reușit în numai 6 ore să ne cunoaștem între noi și să formăm o echipă
unită, gata să ducă până la capăt toate activitățile propuse, precum să ne și impresioneze prin rezultatele de excepție obținute în urma implicării, dedicării și entuziasmului
afișat. Printre metodele folosite enumerăm: metoda facebook, BINGO, metoda copacului (așteptări, contribuții personale și temeri), jocuri de simulări și improvizație.
Bucuria pe care am resimțit-o cu toții a fost în momentul în care am reușit să îi
unim și pe cei mai timizi și care inițial păreau neinteresați, să fie parte activă a
activităților, încă din primul moment al primei acțiuni întreprinse.
Am descoperit că tinerii din mediul instituționalizat par a avea
vise pe care și le pot îndeplini cu sprijin și puțin efort, și nu își fac
probleme despre meseria pe care își doresc să o urmeze.
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DRUMUL DE LA SCENARIU LA FILM
Dacă nu am surprins până acum, prin prisma celui de-al doilea atelier
am pus inimile participanților noștri cu mic, cu mare, pe jar, captându-i în
lumea fantastică și complexă a camerelor de filmat, reflectoarelor, scenariilor și actorilor. Am avut ce e drept și ajutor pe măsură! Echipa de
specialiști din Asociația Social Art (www.facebook.com/asociatiasocialart)
s-a ocupat de explicații și demonstrații, făcând o echipă nemaipomenită cu
toți participanții proiectului nostru.
Am avut parte, așadar, de mai bine de 16 ore de încântare și bucurie,
ore în care am înțeles cât de importantă este coeziunea unui grup,
comunicarea facilă dntre membrii acestuia, dar și că fiecare membru al
echipei, mai ales pe platoul de filmare, trebuie să știe clar ce are de făcut.
În plus, trebuie să exceleze și să își dorească să persevereze pentru a-și
îmbunătăți rezultatele, și cel mai de cu seamă, trebuie să își amintească
faptul că fiecare co-echipier este la fel de important ca toți ceilalți,
purtând o responsabilitate uriașă pe umeri pentru ca întreg proiectul – filmul, în cazul de față – să fie realizat cât mai bine. Ne-am distrat spunând
și creând povești din înșiruirea cuvintelor și am înțeles astfel că trebuie să
învățăm să ne ascultăm unul pe celălalt și trebuie să ne stimulăm creativitatea. Am învățat ce înseamnă o încadrare a unei persoane/peisaj/obiect și
de câte tipuri poate fi, știm de acum de cât de mulți oameni este nevoie pe
un platou de filmare și mai important , ce face fiecare dintre aceștia. Am
înțeles și că fără să ne concentrăm nu putem număra în grup până la 20
fără să nu ne suprapunem și că
uneori, nici nu te aștepți să descoperi că
oameni care nu au avut până
acum legătură cu
lumea artistică,
ascund o adevărată comoară de
imaginație,
spontaneitate și
talent actoricesc.
•
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Ne-am bucurat împreună de scene comice inventate pe loc pentru a simula crearea de scenarii și punerea lor în joc, iar cireașa de pe tort a fost
chiar finalizarea momentului printr-un test de scurt metraj, filmând mica
scenetă închipuită pe loc, adunând o adevărată echipă de la regizor la
designer de costume, luminist și director artistic, pentru a ne asigura că
totul este luat în serios și făcut perfect.
Scena 1 Dubla 1 nu a rămas singulară, am numărat până la cinci duble
pe secvență, dar de fiecare dată am fost mai aproape de rezultatul așteptat.
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SĂNĂTATE ȘI COMUNICARE
Ne-am obișnuit să îi avem alături o dată la două săptămâni pe cei 12 copii
frumoși și inteligenți, participanți la proiectul revoluționar Desenăm Viitorul
Tău în educația non-formală. Am pornit în cadrul fiecărui atelier cu o ușoară
temere crezând că vor exista rețineri ale tinerilor instituționalizați în a coopera
din motive ce țin de trecutul lor, având totuși mereu alături un psiholog, dedicat
lor. S-a dovedit că orice problemă a putut fi rezolvată și că ne putem înțelege fără
probleme cu ei.
Acest atelier de sănătate și comunicare a fost dedicat informării și punerii
semnelor de întrebare și exclamare acolo unde trebuie în ceea ce privește corpul
uman și ce e normalitatea, cum o definim, o respectăm sau nu? Cuvintele cheie au
fost: întreținere corporală, sănătate sexuală și sexul ca tabu social. Ne-am încălzit
și ne-am pregătit sufletește să pornim pe acest drum inițial anevoios, în care fețele
roșiatice păreau că se aprind. Am discutat despre cât de important este să avem grijă ce
mâncăm, să ne iubim corpul și să îl îngrijim. Am intrat pe tărâmul bolilor, virusurilor
și fungilor, ne-am reamintit de HIV Sida și sifilis. Am ascultat opiniile participanților
cu privire la câteva lecții de biologie și anatomie, care au fost predate atipic, fără a se
lua notițe, ci numai aminte, încercând ca prin metode non-formale să reținem ceea ce
vorbim. Am fost serioși și nu ne-am prostit până la finalul întâlnirii, iar cu inima
și mintea deschise, am spus cu toții ce am crezut de cuviință atunci când am fost
chestionați de specialistul prezent. E drept, am avut parte de experiențe noi, ore
întregi dezbătând numai subiecte ”interzise”, sau care sunt tratate mult prea filosofic
la orele de curs. Ne-am distrat, dar am fost atenți și am băgat la cap tot.

•
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Stimularea competentelor antreprenoriale
De această dată
ne-am informat și testat abilitățile de gestionare a resurselor și
de planificare, precum și ne-am exersat capacitățile de
cooperare și
lucru
în echipă. Nici la capitolul comunicare și
luare de decizii nu am stat mai rău! Ce mai, pe zi ce trece, creștem mai frumoși!
Am format un grup atât de omogen că parcă nu ne putem gândi că doar unii ar
fi evoluat, iar alții ar fi stagnat. Suntem atât de bucuroși să îi urmărim pe acești
elevi cum se manifestă și să vedem în ei tinere speranțe ale viitorului comunității
noastre, astfel că de fiecare dată învățăm și noi lucruri noi.
Acest atelier a fost dedicat testării gradului de conștientizare
și responsabilitate a tinerilor participanți. Am avut și un speaker
motivațional alături de noi, Ioana Gligor – director Saatchi& Saatchi și
manager la Amazon Business, care i-a ghidat și i-a făcut pe participanți
să înțeleagă că tot ceea ce trebuie să îi preocupe pe ei este să învețe și să se
auto-educe. Numai cu multă încredere vor reuși să treacă peste obstacolele vieții și
vor învăța că niciun fel de handicap (fizic sau sufletesc) nu îi poate împiedica din a avea
cariera pe care și-o doresc și pentru care luptă. Vreți să știți dacă au trecut testul? Cu
siguranță că au făcut asta! I-am întrebat din nou pe toți dacă acum știu ceea ce vor să
facă în viață și față de răspunsurile pe care le-am primit în prima întâlnire cu ei, de
acum două luni, diferența a fost extrem de vizibilă. În plus, s-au dovedit a fi
mult mai încrezători și motivați să reușească să își ducă visele la
extrem și să pornească înspre a le îndeplini.
•
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Cum totul se
învață prin practică, neam jucat de-a gospodarii.
Le-am dat pe mână
1500
lei și i-am rugat să aibă mare grijă de ei. În cadrul
exercițiului de
gestionare a sumei de bani care să acopere necesitățile
grupului pe o perioadă de o lună calendaristică, iarăși, am fost surprinși să
vedem că au format echipe omogene și mixte, iar în soluționarea cerințelor au
reușit să convină asupra deciziilor, făcând ca diferența de aparteneță la medii sociale diferite să nu se sesizeze câtuși de puțin.
Combatem stereotipuri, învățăm, ne distrăm și evoluăm! Prin acest proiect, asociația Desenăm Viitorul Tău schimbă percepții și oameni și suntem
încântați și mândri de rezultate.

•
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SĂ NE GĂSIM un loc de muncă
Topicul abordat în acest
ultim atelier a fost strict legat de
angajabilitate în România, și ne-am antrenat mințile
jucându-ne serios din postura atât a angajatorului, a candidatului, dar și a echipei din spatele angajatorului. Am fost observatori ai
procesului de angajare ce decurge de la primul apel telefonic pentru
chemarea la interviu, până la semnarea contractului. Suntem într-o perioadă
extrem de dificilă din punct de vedere al oportunităților de angajare. Rata
șomajului în rândul tinerilor până în 25 ani este în continuare în creștere,
așteptând cu nerăbdare fondul ”Garanții pentru tineret” din partea Comisiei
Europene pentru a pune pe roate sectorul de muncă din România. Acest fenomen
trebuie luat în serios și tratat cu și mai mare atenție. Observând că piața muncii
din România este grav avariată, am ajuns la concluzia că nicio oportunitate și
șansă de angajare nu trebuie ratată de tineri, întrucât șansele de reușită fără
un venit stabil sunt minime. Ne-am gândit așadar și la faptul că acești tineri
sunt neexperimentați și niciunde în școli nu li se oferă îndrumare pentru a
se pregăti pentru un interviu, de la etapa întâi de luarea și asumare a de
ciziei de a-și lua viața în propriile mâini, până la ultimele etape în
care deja dau mâna cu angajatorul, semnează un contract și
încep prima zi de muncă. Le-am oferit, astfel, ore bune de
antrenament acestor participanți, mai ales că tinerii
din sistemul de protecție socială se simt din plin

•
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descurajați și
dezavantajați în fața altora din
medii familiale normale, atunci când vine vorba să se
prezinte în fața unui angajator. Am gândit astfel împreună cum trebuie redactat un
CV, ce trebuie să conțină, cum să îl stilizăm cât să atragem atenția cititorului.
Am redactat și scrisori de intenție și am făcut diferența între o scrisoare de intenție
și una de motivație, precum și gândit o schemă prin care să evităm să părem plați,
monotoni și robotici în exprimare atunci când redactăm aceste scrisori, pentru
că până la urmă, ceea ce-l determină pe angajator să te cheme la interviu
fără să clipească măcar, este modul în care îl cucerești în aceste documente.
Am continuat prin a oferi un ghid de practici utile atunci când vorbim prima
dată cu reprezentanții departamentului de resurse umane: ce să spună, ce ton să
folosească și cum să formuleze întrebările și care să fie întrebările de bază pe care le
adresează. De asemenea, am realizat împreună și un ghid al candidatului, în care am vorbit
despre atitudinea pe care să o adopte, dar și despre prestanță. Gestică, limbaj, tonul vocii și
reacții, cât de mult să vorbim, cum să scăpăm de întrebări incomode și așa mai departe, toate
tainele acestor întrebări precum și a multor altora le-am demascat pentru participanți, pentru a ne asigura că de acum încolo locul de muncă pe care ni-l dorim îl și putem avea.
Printre alte elemente ale acestui atelier am avut premisa în care noi suntem
angajatorii și înțelegem astfel ceea ce ne dorim de la un candidat pentru
a îl putea angaja, alcătuind și liste de întrebări pe care să le adreseze
în timpul interviurilor. Ultima parte, cea mai fascinantă pentru cei
cărora le place
să identifice erori a fost exercițiul
de
observare.

•
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Punând în practică toate cele învățate, am simulat serii de interviuri, având
observatori care cu mare dibăcie au știut să puncteze atât erorile comise de fiecare
parte implicată – angajat/angajator – dar să și sesizeze părțile bune ale interviurilor.

•
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pe platourile de filmare
•

•
• 		
Timp de trei zile am luat rolul de actor, regizor și întreagă echipă de
• filmare în serios. Cu sau fără experiență, ne-am încercat talentul și am
pus în scenă trei idei cu teme diferite care să reprezinte realitatea așa
cum nu o știm. Cele trei filme realizate în cadrul acestui proiect sunt:
•
• 		
Ambasador: Propunerea de scenariu pentru acest prim scurtmetraj
• a venit din partea reprezentanţilor Direcțiilor Generale de Asistență
• Socială și Protecția Copilului de pe raza Municipiului București, cu
• implicarea extraordinară a personalului DGASPC sector 6.
• “Ambasador” tratează problematica proiecției asupra sinelui a stigmatizării
• și etichetării sociale, proces la care copiii din mediile instituționalizate
• sunt deosebit de vulnerabili.
•
• 		
ANDREI: Scenariul a fost propus de reprezentanții societății civile
• (ONG-uri), printre care și prietenii noștri de la “Brigada de Voluntari”.
• La prima vedere, scurtmetrajul “Andrei” pare să contureze o poveste cu final
• așteptat, ce stă sub semnul determinării de mediu. Violența domestică și
• abuzul de alcool conduc la moartea mamei, destrămarea familiei
• disfuncționale și smulgerea din sânul căminului a infantului Andrei.
•
•		
INIȚIEREA: Propunerea ideii de scenariu a venit din partea celor
• 12 tineri participanți în proiectul “Desenăm Viitorul Tău în Educația
• Nonformală”, sub îndrumarea actorului Ionuț Păduraru.
•

22

•

•

• Datorită
diversității
contextuale
a
scenelor
filmate
s-a
filmat
într-un
• număr de peste 5 locații. Pelicula debutează cu scena fugii lui Darius, personajul
• principal, din centrul de plasament, datorită frecventelor agresiuni fizice la care era
• supus de colegii săi mai mari. Umblând singur pe străzile orașului, băiatul întâlnește
• un personaj neconvențional, ce-l poartă printr-o călătorie ce, în plan simbolic, are rol
• inițiatic. „Moșul” reușește astfel să-i demonstreze lui Darius că în ciuda iadului prin
• care trece, dacă reușește să pună lucrurile în perspectivă, în final, totul va fi bine,
• pentru că lumea este mult mai vastă, iar spectrul de experiențe mult mai larg decât
• paleta îngustă de trăiri ce i le-a putut oferi centrul de plasament în care a crescut.
•
		
Pentru fiecare filmare a fost necesară pregătirea în prealabil. Ne-am adunat cu toții dis-de-dimineață la sediul Asociației “Desenăm Viitorul Tău”, de unde, după
ce terminam de repetat scenariul și de pregătit recuzita, de stabilit rolul fiecăruia
porneam spre locațiile de filmare chiar și când vremea nu ținea cu noi. Până seara târziu trebuia să terminăm de filmat, astfel că de multe ori nu era loc de greșeală. Ne-am
dat sârguința și ca într-o mare familie ne sprijineam. Știm doar că arta cere sacrificii.
vă invit pe site-ul www.desenămviitorul.ro pentru vizionarea filmelor!

•

23

tineret în acţiune
Proiectul „desenăm viitorul tău în educația nonformală” a fost finanţat de către
Comisia Europeană, prin programul Tineret în Acţiune (Youth in Action). În România,
instituţia care gestionează acest program este A.N.P.C.D.E.F.P (Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale). Proiectul a fost
finanţat în cadrul Acţiunii 1.2 – Iniţiative ale Tinerilor.
Implică-te şi tu!
Este simplu! Dacă ai o idee de proiect pune-o în practică!
Găseşti toate informaţiile utile pe site-ul oficial al programului ERASMUS PLUS din
România.
Tot pe SITE poti să urmăreşti secţiunea Lista Evenimentelor.
Aici vei afla când se organizează cursuri de scriere a proiectelor ERASMUS PLUS.
Cursurile sunt gratuite.
AFLĂ MAI MULTE DESPRE erasmus+ ACCESĂND SITE-UL:

www.erasmusplus.ro

•
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desenăm viitorul tău
Înființată numai din Iunie 2013, asociația Desenăm Viitorul Tău a arătat că dorința,
perseverența pot învinge și lucruri bune și frumoase pot fi făcute pentru membrii
defavorizați pe diverse criterii, ai societății românești. O mână de oameni dedicați, reușesc
să însuflețească orice mediu în care activează, dând un suflu nou modului în care
oamenii sunt percepuți.
Desenăm Viitorul Tău s-a născut din iubire și speranță, avându-i sub umbrelă pe copiii,
tinerii, precum și alte categorii de persoane vulnerabile social, economic, etnic, cultural,
religios și politic sau pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen, care necesită
sprijin, suport și îndrumare, din România, dar și din străinătate.
În mai puțin de un an a derulat programe ce vizează tinerii instituționalizați,
îndrumându-i spre educație și dezvoltare personală, urmărind să reușească să îi
reintegreze în societate. A deschis primul proiect pilot din București pentru acești tineri,
reprezentând un centru de tineret dedicat special organizării de workshop-uri menite să
îi ajute atât pe beneficiarii lor, cât și pe organizatori să se redescopere așa cum nu și-au
imaginat vreodată și să îi încurajeze să experimenteze lucruri noi pentru a afla ce sunt
capabili să facă, dar despre care nici nu ar fi bănuit.
Cu sprijinul românilor mergem mai departe și luptăm de acum pentru toate grupurile
sociale defavorizate, încercând să punem o pată colorată permanentă în societatea
românească.
AFLĂ MAI MULTE DESPRE NOI ACCESĂND SITE-UL ASOCIAŢIEI dESENĂM vIITORUL tĂU!

WWW.DESENAMVIITORUL.RO
•
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CONTACT
Dăcă doriţi să implementaţi proiecte asemănătoare,
sau aveţi nevoie de orice fel de informaţii legate despre
modul în care au decurs aceste ateliere, nu ezitaţi să ne
contactaţi:
Vişinel Costel Balan - Manager proiect
Email: office@desenamviitorul.ro
Telefom: 0743365469
Proiectul a fost implementat de
Asociaţia DESENĂM VIITORUL Tău
www.desenamviitorul.ro
Email: office@desenamviitorul.ro
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proiect finanțat de comisia europeană
prin programul tineret în acțiune

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului
şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare
a informaţiilor pe care le conţine.

