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O săptămână bună!
Seara tineretului la Sântana-14 februarie 2010

Seara zilei de 14 februarie 2010 a fost seara specială a tinerilor din 
oraşul nostru.Evenimentul a fost găzduit la Sala de Evenimente din Satul 
Nou,între orele 18,00 – 22,00.

Într-un cadru festiv, alături de orchestra de tineret a Ansamblului 
Busuiocul condusă de Paul Paşca şi Călin Timiş, participanţii au sărbătorit 
împreună  Ziua  Îndrăgostiţilor.  Momentul  cel  mai  frumos  al  serii  a  fost 
susţinut de cele cinci perechi de îndrăgostiţi, care şi-au declarat public unul 
altuia  sentimentele  de  dragoste.  Pentru  declaraţiile  făcute  au  fost 
recompensaţi de organizatori cu cadouri simbolice.

Primăria Sântana şi Asociaţia culturală “Busuiocul” îşi propun ca 
astfel de evenimente să fie organizate mai des, dorindu-se pentru început 
organizarea  “Jocului  de  Duminică”,  activitate  care  să  intre  în  calendarul 
activităţilor culturale locale.

Salut!!

   Zilele sunt acum mai mari 
şi soarele începe să ne 
încălzească puţin cu razele 
lui.Este începutul lunii 
martie şi în fiecare dimineaţă 
mă trezeşte cântecul 
păsărilor. Ultima parte a 
stagiului nostru de 
voluntariat aici, a început, şi 
au mai rămas doar câteva 
săptămâni pentru a ne 
finaliza activităţile şi de a 
face ceva bun în comunitatea 
dumneavoastră.

  O parte din noi, voluntarii, 
încă mai desfăşurăm 
activităţi împreună cu elevii 
de la Şcoala Generală Nr. 2 
Sântana. Reinis, voluntarul 
din Letonia, pregăteşte o 
piesă de teatru pentru copii, 
în limba română, împreună 
cu un grup de copii de la 
Clubul Copiilor din Sântana. 
Activitatea este în curs de 
finalizare. Alina, voluntara 
din Lituania, pregăteşte 
piesa de teatru ''Vrăjitorul 
din Oz'', în limba engleză, cu 
un grup de copii de la Şcoala 
Generală Nr. 2 Sântana, fiind 
ajutată de Reinis, de prof. de 
limba engleză Guler 
Cristina, faclilitator local 
Mişcoi Ana-Cristina, 
Primăria Sântana. Ambele 
piese de teatru vor fi 
prezentate în comunitate în 
luna martie. Încă mai există 
câteva activităţi în 
desfăşurare, dar le vom 
prezenta la momentul 
potrivit, aşa că...aşteptaţi şi 
veţi vedea..:)
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''TINERII ÎN LUME''
Programul Tineret în Acţiune

Prezentare generală

 ''Tinerii  în  lume''-  reprezintă  o  acţiune  de  promovare  a  schimburilor  şi  a  cooperării  în  domeniul 
tineretului şi a educaţiei non-formale, cu alte regiuni ale lumii.

 Această acţiune :

− sprijină proiecte care implică tineri şi organizaţii de tineret din ţările care pot participa la programul Tineret 
în Acţiune, dar care nu fac parte din categoria ţărilor programului;

− asigură sprijin schimburilor de tineri, mai ales schimburilor multilaterale, fără a le exclude pe cele bilaterale, 
care permit diferitor grupuri de tineri, atât din ţările participante la program, cât şi din ţările asociate, să se 
întâlnească şi să ia parte împreună la o serie de activităţi;

− cuprinde şi  activităţi  de pregătire a persoanelor active în lucrul  cu tinerii  şi  în organizaţiile  de tineret, 
precum şi schimburi de experienţă şi de bune practici între aceştia. 

Obiective

− promovarea dialogului, a toleranţei reciproce;

− promovarea conştiinţei intelectuale şi a solidarităţii dincolo de graniţele Uniunii Europene;

− eliminarea prejudecăţilor şi a stereotipurilor;

− construirea unei societăţi care să se bazeze pe înţelegere şi respect reciproc.

Sub-acţiuni

3.1 Cooperare cu ţările asociate la program prin Politica europeană de vecinătate

Prin intermediul acestei sub-acţiuni, pot fi finanţate următoarele tipuri de activităţi :

- schimburi de tineri, care se bazează pe aceleaşi principii ca şi schimburile de tineret prevăzute la Acţiunea 1.1, cu 
unele particularităţi ( vezi www.anpcdefp.ro-Programe-Tineret în Acţiune-Tineri pentru Europa);

- proiecte de formare şi reţele- care se bazează pe aceleaşi principii ca şi proiectele de Training şi Networking 
prevăzute la Acţiunea 4.1, cu unele particularităţi ( vezi www.anpcdefp.ro-Programe-Tineret în Acţiune-Sisteme de 
susţinere).

3.2 Cooperare cu alte ţări din lume asociate la program

 Această  sub-acţiune  oferă  sprijin  proiectelor  care  promovează  cooperarea  între  ţările  participante  la 
program şi alte ţări asociate prin Politica europeană de vecinătate, dar care au semnat acorduri de asociere la 
Programul Tineret în Acţiune cu Uniunea Europeană.

 Măsura implică  cooperarea  în  domeniul  tineretului,  schimburi  de bune practici  cu alte  ţări  din lume 
asociate la program, prin :

− schimburi;

− formări ale celor care lucrează în domeniul tineretului, parteneriate şi reţele transnaţionale. 

Notă: La nivel european nu pot candida decât organizaţii non-guvernamentale care îşi au sediul în una din 
ţările participante la program şi au sucursale în cel puţin opt ţări participante la program.

Durata proiectului : maxim 15 luni

Durata activităţii : 6-21 zile, exclusiv zilele de călătorie.
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 Cine poate candida?

 Sunt vizate următoarele instituţii:

• Organizaţii non-guvernamentale înfiinţate conform Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

• Autorităţi publice implicate în lucrul cu tinerii

• Grupuri  informale de tineri,  dar  care sunt reprezentate (inclusiv contractual)  de una din categoriile de 
organizaţii menţionate mai sus 

 Pentru Schimburi de tineri se aplică regulile specifice Acţiunii 1.1, iar pentru Proiectele de formare şi Reţele se 
aplică regulile specifice Acţiunii 4.3 

 Care sunt ţările asociate la program?

• Ţările asociate la program prin Politica europeană de vecinatate 

Europa de sud-est Europa  de  est  si 
Caucaz Tarile mediteraneene

Albania  
Bosnia  şi  Herţegovina
Croaţia
FYROM
Muntenegru
Serbia

Armenia
Azerbaidjan
Belarus
Georgia
Moldova  
Federaţia Rusă 
Ucraina

Algeria 
Egipt
Israel
Iordan
Liban
Maroc
Autoritatea 
palestiniană  de Vest
Fâşia Gaza
Siria
Tunisia

• Alte  ţări ale lumii asociate la program (semnatare ale acordurilor relevante cu Comunitatea Europeană – 
(vezi Ghidul Programului,  accesând  www.anpcdefp.ro-programe- Tineret în Acţiune-Tinerii in lume-In 
formaţii utile).

 Criterii specifice de selecţie

 Calitatea candidaturilor va fi evaluată, ţinând cont de următoarele elemente:

• calitatea programului şi a metodelor de lucru propuse;

• relevanţa obiectivelor de învăţare propuse;

• dimensiunea europeană vizată;

• impactul aşteptat al proiectului;

• măsuri propuse în vederea creşterii vizibilităţii proiectului;

• măsuri propuse în vederea valorizării şi a asigurării continuităţii proiectului.

Pentru mai multe informaţii consultaţi www.anpcdefp.ro, secţiunea Programe-Tineret în Acţiune.
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Călătorie la Şiria

 Nu cu mult timp în urmă, eu, împreună cu alţi câţiva voluntari, am hotărât să petrecem o zi de duminică în  
aer liber. Aşa că ne-am hotărât să mergem la Şiria, un loc destul de aproape de noi şi care dispune de o privelişte 
minunată. Până la Şiria am ajuns fără probleme... . 

 Cea mai dificilă parte a fost, la început, să urcăm până pe vârful dealului (pentru că nu se poate numi chiar 
munte...). Soarele încă strălucea atunci când am ajuns în vârf, adică după mai mult de jumătate de oră... . Ajunsă 

acolo  însă,  am  fost  nevoită  să-mi  ţin 
respiraţia  pentru  câteva  secunde,  din 
cauza  înălţimii...  Am  stat  acolo  ceva 
timp, am mâncat prăjiturele şi am făcut 
fotografii. Am avut parte de o privelişte 
superbă  în  timp  ce  soarele  se  pregătea 
încet să apună. 

 Cel mai amuzant a fost la coborâre, 
pentru că încă mai era zăpadă şi  gheaţă 
pe unele porţiuni,  iar  eu chiar nu eram 
încălţată potrivit pentru asta,  aşa că am 
tot  alunecat  şi  am  tot  patinat  până  am 
ajuns jos :) La coborâre, nu am mai spus 
că urcatul până în vârf a fost partea cea 
mai grea, ci invers...noroc că am avut pe 
cineva care m-a ajutat să cobor şi aşa nu 
m-am ales cu vânătăi de la căzături...:)

Articol realizat de Rulle Zane- Letonia

Piesă de teatru la Clubul Copiilor Sântana
 A trecut destul de mult timp de când aţi vizionat acea scenetă de teatru la seara interculturală organizată 
de noi, voluntarii  din Sântana,  în 11 decembrie 2009, activitate în cadrul proiectului Evs Express. Acum acea 
scenetă de teatru s-a dezvoltat, pregătirea fiind susţinută de voluntarul din Letonia, Reinis Smits, cu sprijinul unui 
alt grup de voluntari, care îşi desfăşoară activitatea tot în comunitatea noastră, fiind asistaţi de prof. Diana Blându, 
Clubul Copiilor Sântana.

 Piesa de teatru a fost iniţial gândită de Tony, voluntarul din Germania, însă el locuieşte acum în Arad.

 Până nu demult,  repetiţiile pentru 
această piesă de teatru aveau loc o dată pe 
săptămână,  însă  acum  acest  lucru  se 
întâmplă de două ori pe săptămână, întrucât 
stagiul nostru aici se apropie de sfârşit, iar 
piesa de teatru trebuie finalizată înainte de 
plecarea noastră din comunitate.

 Ceea ce este interesant  la această 
piesă de teatru este faptul că nu există un 
scenariu  scris.  Încă  de  la  început  s-a  pus 
accentul  pe  creativitatea  copiilor  de  la 
Club,  în  special  a  celor  implicaţi  în 
pregătirea ei.  Şi  acum se întâmplă acelaşi 
lucru,  copiii  deja  învăţând  scena  3,  fiind 
atât  actori,  cât  şi  producători.  Reinis  este 
doar un sprijin, oferind când şi când, câteva 
indicaţii scenice :).

 În curând va avea loc spectacolul 
şi  veţi  putea  cu  toţii  să  vizionaţi  această 
piesă de teatru şi să vedeţi rezultatul final al 
acestei  activităţi.  Reinis  crede  că  acest 
lucru  s-ar  putea  întâmpla  chiar  pe  la 
mijlocul lunii martie, aşa că urmăriţi-ne să vedeţi ce se va mai întâmpla!

Articol realizat de Rulle Zane- Letonia
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Piesă de teatru la Şcoala Generală Nr. 2 Sântana
 Imediat după vacanţa de iarnă, Alina, voluntara din Lituania, ajutată de Reinis din Letonia, au început o 
nouă activitate la Şcoala Generală Nr. 2 din Sântana. Este vorba despre o altă piesă de teatru, care oferă elevilor 
posibilitatea de a se implica şi de a-şi dezvolta anumite abilităţi. Astfel, Alina şi Reinis au selectat un grup de 10 
elevi din clasele V-VII, cu care se întâlnesc de două ori pe săptămână, câte două ore, pentru a face repetiţii. 

Vreţi să ştiţi despre ce piesă de teatru este vorba? Bine,.. dar o să dezvălui doar foarte puţin...este vorba 
despre câteva scene din ''Vrăjitorul din Oz'', iar partea interesantă- piesa este pregătită în limba engleză, aşa încât 
această activitate constituie o bună oportunitate pentru elevii implicaţi, de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba 
engleză, mai ales în ceea ce priveşte pronunţia şi intonaţia, dar nu numai, copiii învăţând astfel să se exprime şi să 
aibă încredere în ei.

Articol realizat de Rulle Zane- Letonia

Călătorie în Bulgaria
 După cum ştiţi, sunt în Sântana din septembrie 2009, însă până acum nu am avut curajul să călătoresc într-
o altă ţară. Dar de ce mi-am dorit să vizitez Bulgaria tocmai acum? Pentru că, din Letonia, unde locuiesc eu, ar fi 
mai dificil să ajung în Bulgaria, pe când de aici este foarte uşor să ajung acolo. Aşa că, de ce nu...?

 Mi-am  făcut  bagajul  într-o  sâmbătă  dimineaţa  şi  am  plecat  spre  Craiova,  împreună  cu  o  prietenă, 
voluntară şi ea în Arad. Am rămas peste noapte în Craiova, la nişte prietene, iar  dimineaţă, plină de energie şi 
încredere, am mers mai departe.

 Am ajuns în Sofia după-masă târziu şi am început să căutăm locul în care trebuia să stăm. Am ajuns la 
adresa care ne-a fost comunicată abia după o oră de căutare. Însă ceea ce era scris la intrare, ne-a derutat total :  
''The Ambassy of Peace''-Ambasada păcii. Crezând că nu este adresa corectă, am început să ne plimbăm în jurul 
clădirii, în speranţa că vom găsi o altă intrare, deoarece strada şi numărul clădirii erau identice cu datele pe care le 
aveam noi.  Dar...am căutat  în zadar! Nu am găsit  nici  o altă  intrare.  În  timp ce aşteptam lângă acea clădire, 
gândindu-ne ce să facem, am auzit pe cineva care ne strigă. Acea persoană ne-a întrebat ce anume căutăm. Noi i-
am răspuns că trebuie să ajungem la adăpostul pentru voluntari străini. Ni s-a spus că suntem la locul potrivit, că 
acolo, la etajul doi din clădirea pe care scria ''Ambasada păcii'', trebuia să stăm. Aşa că am intrat.

 În acea seară, după ce am despachetat, ne-am plimbat şi am văzut o mulţime de locuri şi lucruri frumoase, 
precum biserici, clădiri şi parcuri, toate înconjurate de lumini, care, în umbra serii, păreau atât de liniştitoare... . 
Toate străzile erau îmbrăcate în cărămidă, care, am aflat mai târziu, a fost primită cadou din Austria.

 Adoua  zi,  după  o  noapte  în  care  ne-am odihnit  foarte  bine,  am participat  la  un  concurs  de  muzică 
tradiţională. Pentru noi a fost o plăcere să observăm cultura diferită a unei ţări, felul în care se cântă acolo şi 
instrumentele care se folosesc, să simţi ritmuri şi linii melodice noi. Pe durata acestui concurs s-a putut vota pentru 
grupul de dansatori favorit, aşa că am votat şi noi şi chiar a câştigat ansamblul nostru preferat. Apoi, după ce 
concursul s-a încheiat, toate ansamblurile au dansat împreună, realizând o îmbinare a tuturor dansurilor specifice 
diferitelor regiuni ale ţării. Am fost plăcut surprinse de faptul că membrii ansamblurilor erau în majoritate tineri, 
chiar de vârsta mea. Este plăcut să vezi că nu doar persoanele mai în vârstă păstrează tradiţiile, ci şi tinerii.

 În  următoarea  zi,  ultima  din  şederea  noastră 
acolo, prietenii noştri, pentru că şi acolo există 
voluntari,  la  fel  ca  noi,  ne-au  invitat  să 
participăm la  un spectacol  în  care  s-a  jucat  o 
piesă  de  teatru  de  inspiraţie  locală.  Piesa  s-a 
jucat  într-un loc numit  ''the fridge''-  frigiderul, 
pentru că, într-adevăr, era foarte frig acolo, deşi, 
cândva,  acolo  a  funcţionat  o  fabrică  de 
ciocolată.  Dar spectacolul  a meritat  pe deplin! 
Pentru noi a fost ceva nou şi interesant ceea ce 
am văzut şi am trăit acolo... . Ceva extraordinar!

După acest spectacol minunat, ne-am hotărât să 
încercăm câteva din preparatele tradiţionale. Am 
gustat atât preparate noi pentru mine, cât şi ceva 
care mi-a adus aminte de casă.... .

 În încheiere, pot să spun că aceste trei zile au 
fost  pline  de  emoţii  frumoase  pentru  că  am 
văzut locuri noi şi am învăţat lucruri interesante, 
de  aceea mă  gândesc  să  mai  merg  o  dată  în 
vizită acolo...şi chiar mă voi duce :)

Articol realizat de Rulle Zane- Letonia
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Horoscop
Berbec : Persoanele care 
prezintă interes pentru 
dumneavosstră trebuie să aibă o 
personalitate puternică. Vă plac 
comentariile care stimulează 
intelectul, de aceea, pentru ca 
cineva să vă impresioneze, trebuie 
să utilizeze metode inteligente 
pentru a vă aborda.

Taur:  Sunteţi  pasionat/ă  de 
divertisment.  Doriţi  să  vi  se 
acorde atenţie şi vă plac glumele 
bune,  mâncarea  bună  şi  vinul. 
Persoanele  din  jurul 
dumneavoastră  vă  pot  câştiga 
prietenia,  petrecând  împreună 
timp de calitate.

Gemeni:  Vă place să discutaţi cu 
persoane care deţin  cunoştinţe  în 
orice domeniu, deoarece sunteţi predispus/ă spre o stare de melancolie în această perioadă.

Rac:  Aveţi abilitatea de a recunoaşte persoanele cu un comportament fals, aşa încât cei din jurul dumneavoastră 
trebuie să fie foarte atenţi. Vă plac persoanele politicoase, cu multă răbdare, cu care să vă petreceţi timpul, precum 
şi momentele artistice şi romantice.

Leu: Vă place să fiţi în centrul atenţiei, să fiţi sociabili. Dacă vi se acordă atenţie, veţi fi foarte impresionaţi.

Fecioară: Vă plac concepţiile pozitive despre viaţă şi discuţiile logice.

Balanţă:  Iubirea vă face să vă simţiţi  liber/ă, ca un fluture, dar uneori lăsaţi impresia că vă jucaţi cu sufletul 
celuilalt. Sunteţi cuprins/ă de un are primăvăratec adolescentin ce vă creează ă stare de bine.  

Scorpion: Sunteţi  pasionat/ă  în  această  perioadă,  de tot  ce înseamnă mediul  acvatic  şi  evenimentele  sociale. 
Preferaţi să staţi în compania oamenilor de succes şi sunteţi mândri de realizările dumneavoastră. Pentru a vă 
câştiga respectul., persoanele din jurul dumneavoastră trebuie să vă înţeleagă.

Săgetător: Vă plac animalele, libertatea şi să fiţi mereu cu informaţia la zi.

Capricorn: Preferaţi munca intelectuală. Nu vă place zgomotul. Sunteţi predispus să cheltuiţi sume mari de bani.

Vărsător:  Sunteţi pasionat/ă de orice lucru ciudat sau diferit şi vă place să staţi în compania persoanelor creative. 
Subiectele ştiinţifice sunt în centrul atenţiei dumneavoastră.

Peşti: Preferaţi subiectele legate de supranatural şi spiritualitate. Vă place compania persoanelor puternice, care să 
nu-şi exprime punctele slabe. Munciţi mult, dar vă place şi să vă lăudaţi cu realizările dumneavoastră.
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Proiectul   „EVS Express”  este  ini iativa  Asociaţiei  Millennium Center  Arad  i  unț ș  
proiect de voluntariat european care implică participarea a 100 de voluntari din 11 state si 14 
alte organiza ii în activită i de voluntatiat pe parcursul a 7 luni, în medie. ț ț

Proiectul  este  coordonat  de  către  Sorin  Victor  Roman,  două activită i  majore  aleț  
proiectului  (Sprijini i  de  Responsabilitate  Socială  Corporatistă  i  Zâmbe te  i  lumea  vaț ș ș ș  
zâmbi i ea) implementându-se deja în localită i din jude ele Arad (Sântana, Archi ) i Cara -ș ț ț ș ș ș

Severin. 
Proiectul  este realizat  cu sprijinul  Comisiei  Europene,  prin Serviciul  European de 

Voluntariat din cadrul programului „Tineret în Acţiune”. Parteneri locali în proiect până în 

momentul de faţă sunt: Primăria Archi ,  Primăria Sântana i Primăria Vărădia.ș ș   

Echipa locala de proiect : Guler Cristina – mentor, Miscoi Ana- Cristina – facilitator 
local, Guler Cristina -profesor de limba romana, Smits Reinis, Kiskyte Alina, Rulle Zane – 

voluntari.

Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  necesar  poziţia  oficială  a  Uniunii  

Europene. Prezenta comunicare nu angajează decât pe autorul  acesteia,  Comisia Europeană 
nefiind responsabilă de posibila utilizare a informaţiilor conţinute în acest material.

Asociatia Millennium Center
Str. Unirii, nr 5, et 2, ap 4, Arad, 
jud Arad
Tel/fax:  0257/285155
www.centrulmillennium.ro
center.org@gmail.com 

http://www.millenniumcenter.org/

