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ANIVERSAREA UNEI REUŞITE:
DESPRE IMPLICAŢIILE SOCIALE ALE VOLUNTARIATULUI

Cezar Stanciu

În luna martie, Centrul EUROPE DIRECT din cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion
Heliade Rădulescu” din Târgovişte, a împlinit un an de activitate, an marcat de
 numeroase succese care au confirmat cât de inspirată a fost decizia de a inaugura
un astfel de centru în Târgovişte. Prin natura activităţii sale, Centrul Europe Direct
îşi propune să aducă informaţia europeană mai aproape de cetăţean, să ofere
asistenţă şi consultanţă privind politicile, programele, legislaţia Uniunii Europene,
privind obţinerea de finanţare europeană, să acţioneze ca un intermediar între co-
munitatea locală şi Comisia Europeană. În acest scop, centrul se bazează pe două el-
emente indispensabile: colaborarea cu alte instituţii din judeţ, precum şcolile sau
autorităţile locale, dar şi pe munca voluntarilor săi, recrutaţi mai ales din rândul

elevilor de liceu.
Munca voluntară oferă nu-
meroase beneficii atât
comunităţii locale, cât şi vol-
untarilor înşişi. Pentru aceştia
din urmă, activitatea depusă
reprezintă o şansă mare de a
obţine experienţă în privinţa
muncii organizatorice, a lu-
crului cu publicul, a lucrului în
echipă. La rândul său, centrul
a beneficiat de implicarea
acestora în diverse activităţi,
implicare ce a faci litat în-

deplinirea obiectivelor asumate de centru. De o valoare deosebită a fost implicarea
voluntarilor în organizarea orelor de informare europeană în diverse instituţii şi
localităţi, cu tematici diferite legate de priorităţile de comunicare ale Comisiei Eu-
ropene şi care au devenit nu doar  o tradiţie plăcută, dar şi un nucleu activ de infor-
mare şi promovare a  dialogului. Rezultatele bune obţinute anul trecut şi interesul
manifestat de tinerii dâmboviţeni faţă de munca voluntară au fost confirmate la în-
ceputul acestui an, când a fost organizată o nouă sesiune de selectare a voluntarilor.
Numărul celor prezenţi, cu speranţa de a deveni voluntari EUROPE DIRECT, a fost
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mult mai mare, ceea ce oferă
speranţe deosebite nu doar în ceea
ce priveşte atingerea cu succes a
ţintelor de informare ale anului în curs,
dar şi în ceea ce priveşte comuni-
carea şi dialogul la nivelul  societăţii.
Luând parte în mod voluntar la o lungă
serie de activităţi, tinerii dâmboviţeni
învaţă să se implice, să ia atitudine în
interesul propriei  comunităţi,
învăţând că schimbarea depinde de
noi toţi, de măsura în care suntem
dispuşi să ne sacrificăm o parte din timpul liber pentru a aduce un strop de bucurie
celor necăjiţi, un strop de curăţenie în mijlocul naturii sau poate un plus de
informaţie celor care au nevoie de ea. În acelaşi timp, munca lor oferă şi un bun ex-
emplu celorlalţi, despre ceea ce înseamnă implicare şi cetăţenie activă.

EVOCAREA LUI EMINESCU

Luminiţa Gogioiu

Ca în fiecare an, şi anul acesta, Biblioteca „Gh.N. Costescu” a aniversat alături
de elevii instituţiilor de învăţământ din oraşul Pucioasa, ziua de naştere a marelui
nostru poet Mihai Eminescu. Activitatea s-a desfăşurat în sala de spectacole a
 Centrului Cultural „I. Al. Brătescu-
Voineşti”, având peste 200 de partici-
panţi. Debutul manifestării a fost
realizat de prof. Cezar Stanciu,
reprezentant al Centrului EUROPE
DIRECT Târgovişte, prin prezentarea
power-point a temei „Universalitatea
operei lui M. Eminescu”, urmată de o
prezentare a poetului şi a operei lui,
realizată de această dată de doamnele
profesoare Sorina Stan şi Iuliana
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Ancuţa de la Colegiul Naţional „N. Titulescu” Pucioasa. Momentul atractiv al activi-
tăţii l-a constituit, fără îndoială, concursul interactiv unde s-au câştigat premii oferite
de domnul Vlăduţ Andreescu, managerul Centrului Europe Direct Târgovişte. Juriul
alcătuit din domnul prof. Dumitru Ciobanu, Luminiţa Gogioiu şi Liviu Brezeanu a avut
o misiune dificilă în stabilirea câştigătorilor, întrucât elevii s-au dovedit a fi foarte
bine pregătiţi, informaţi şi mai ales spontani. Sceneta prezentată de elevii cenaclului

„Ion Ruşeţ” sub îndrumarea doamnei
profesor Sorina Stan și interviul reali-
zat de elevii Grupului Şcolar Industri-
al au avut ca suport opera poetului
aniversat. Montajul din versurile
 scriitorului, prezentat de elevii
şcolilor generale „M. Viteazul” şi
„E.D. Cantacuzino” au constituit
 momente apreciate de spectatorii de
toate vârstele, participanţi la aceasta
activitate.

ÎN VIZITĂ LA CENTRUL DE REEDUCARE GĂEŞTI

Alexandra Barbu şi Denisa Sima

Miercuri, 17 martie, volun-
tari ai Centrului EUROPE DIRECT
 Târgovişte au vizitat Centrul de Reed-
ucare Găeşti în vederea scrierii unui
proiect cu finanţare europeană în
cadrul programului “Tineret în
acţiune”, modulul „Iniţiative ale
tinerilor”.

Aceştia au avut ocazia de a
interacţiona cu tinerii de acolo şi de
a le vizita “locuinţa”, iar ei au fost

foarte primitori şi au comunicat fără sfială. Centrul de Reeducare Găeşti găzduieşte
persoane cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani. Până în anul 1998 erau în jur de 1700,
iar cu timpul, numărul acestora a scăzut ajungând în zilele noastre la doar 55 de



 minori. Condiţiile se dovedesc ca fiind bune, camerele sunt decorate de “chiriaşii”
lor cu diverse materiale create chiar de ei. Programul lor se desfăşoară astfel:
dimineaţa au cursuri, un lucru bun deoarece au posibilitatea de a-şi continua studiile,
nerămânând analfabeţi, învăţând o meserie care îi va ajuta mai târziu în viaţă, pentru
reintegrarea în societate. După-amiază au diferite activităţi prin care îşi descoperă,
îşi expun şi îşi lucrează talentul, la ce se pricep cel mai bine şi la ce le place să facă.
Pot avea 2-3 ore libere în care ies din camere pentru a se plimba prin curte. În jurul
orei 18 sunt chemaţi la masă, apoi
fiecare merge în camera lui. Mâncarea
pe care o consumă este foarte bine
echilibrată, regimul fiind foarte strict
cu un număr exact de calorii pe zi. Au
oportunitatea de a ieşi în oraş, însă
însoţiţi de cineva din centru pentru o
perioadă limitată de câteva ore.

În cazul în care termină
primele 8 clase de învăţământ şi au
un comportament bun, copiii pot
avea oportunitatea de a face liceul în
compania elevilor de la ciclul liceal obişnuit, din afara centrului. Au existat cazuri ale
Centrului de Reeducare Găeşti în care tinerii şi-au terminat studiile, chiar si facultatea.
În prezent sunt căsătoriţi, având o viaţă normală. În România există 3 astfel de centre:
la Buziaş, la Craiova şi la Găeşti. Dintre toate acestea însă, doar Centrul de Reeducare
Găeşti este singurul mixt, incluzând
atât fete cât şi băieţi. Celelalte două
centre sunt exclusiv pentru băieţi.

Voluntarii EUROPE DIRECT
Târgovişte au fost plăcut impresionaţi
de cele văzute, au plecat de acolo cu
o părere foarte bună despre acei
copii şi activităţile care se desfăşoară
în cadrul centrului şi cu dorinţa de a
colabora cu ei pentru proiectul
“Tineret în acţiune”. Cadrele care lucrează în acest centru de reeducare au răspuns
pozitiv propunerii noastre, iar răspunsurile afirmative însoţite de zâmbete nu au
 întârziat să apară. Rămâne astfel ca voluntarii EUROPE DIRECT Târgovişte să lucreze
cu aceşti copii, să se cunoască mai bine şi să lege  prietenii. Le dorim mult succes în
realizarea proiectului!
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MUZICĂ ÎN RITM… UMANITAR

Elena Adriana Covei și Alexandra Barbu

Așa s-a numit spectacolul care a avut loc pe data de 26 martie, la Casa
Tineretului din Târgoviște, fiind cel de-al doilea de acest gen organizat de Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște din cadrul Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu”
Dâmboviţa, cu contribuţia substanţială a voluntarilor săi, sub coordonarea
 mana gerului Vlăduţ Andreescu. S-au alăturat acestui scop Primăria Municipiului
Târgoviște, precum şi primăriile orașului Răcari și comunei Cândești, Penitenciarul
Mărgineni și Salonul Mona Lisa, unele școli și licee din judeţ.

Voluntarii Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște împreună cu persoane
 private din cadrul Penitenciarului Mărgineni au realizat diverse obiecte care au fost
destinate vânzării, ca: felicitări, cutii de bijuterii, coliere și cercei din lut, iepurași,
coșuleţe, flori, decoraţii pe etamina. Banii strânși din biletele de intrare și din
 vânzarea obiectelor confecţionate, au fost folosiţi pentru 11 copii de la Școala Nr. 3
”Smaranda Gheorghiu” din Târgoviște, care vor întâmpina cu bucurie în acest an

 Sărbătorile Pascale. Nici hăinuţele, mâncarea, rechizitele sau jucăriile n-au lipsit din
plăsuţele pregătite pentru cei mici, aceștia fiind foarte entuziasmaţi și plăcut surprinși
de darurile primite. La spectacol, târgoviştenii au venit cu mic cu mare și au fost
încântaţi de obiectele realizate, astfel fiecare achiziţionând câte ceva pentru el sau
pentru persoanele apropiate, mai ales știind că banii strânși din vânzarea acestora
vor fi donaţi acestor copii.
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Programul a fost unul deosebit, acesta debutând la orele 17:00, cu trupa de
teatru “Nu sună bine” a Colegiului Naţional ”Nicolae Titulescu” din Pucioasa. La
 începutul anului școlar 2009-2010, trupa a primit numele menţionat mai sus și a fost
cooptată de Clubul Copiilor “N. Mateescu” Pucioasa. Membrii echipei sunt: Bănaru
Ștefania, Cioroba Sânziana, Clipea Clara, Coman Vlăduţ, Dicu Vladimir, Enescu
 Speranţa, Toma Lavinia, Toma Robert și Vasile Alexandru. În continuare, Școala Mi-
cilor Vedete și Clubul Victorioșilor ne-au încântat cu melodii pline de inocenţă și
veselie. Trupa a fost înfiinţată în urmă cu trei ani, fiind prezentă la multe evenimente
naţionale și internaţionale. Momentul artistic susţinut la acest eveniment a fost
folosit și pentru preselecţia naţională  a concursului “Mamaia Copiilor”. Trupa ”White
Eagles”, o trupă de adolescenţi, din care fac parte Ispir Ioana (solistă), Oprea Bianca
(voce și chitară), Bănică Teona  (tobe), Marcu Teodor (voce si chitară), și  Gheorghiu
Șerban Andrei (chitară bass), au răspuns și ei “PREZENT!” cu multă plăcere solicitării
noastre. Radu Mihalache, elev al Liceului de arte “Bălașa Doamna” ne-a încântat, de
asemenea cu vocea sa. Un alt număr de teatru a fost trupa “N-am găsit altă rimă”, a
Liceului Teoretic ”Petru Cercel”. Elevă a Colegiului Naţional ”Nicolae  Titulescu” din
Pucioasa, Avram Ruxandra Ioaniţă a fost, de asemenea prezentă la acest eveniment.
George Dumitru, elev al Colegiului National ”Constantin Carabella” ne-a dus într-o
atmosferă tipică cafenelelor italiene, iar “THE CHIPS”, o trupă rock fondată de curând

ne-a transpus într-o stare de euforie cu melodiile lor ritmate. Alt moment muzical a
fost prezentat de către Bianca Cristea, o adolescentă care în prezent urmează
 cursurile Școlii de Arte din București. De asemenea, trupa “SuprreM” ne-a emoţionat
prin prezenţa sa. Cei doi soliști au interpretat câteva melodii de debut foarte
 frumoase. Ei spun că vor să atingă atât sensul propriu cât și cel figurat al denumirii
trupei, prin munca pe care o depun. Nu în ultimul rând,
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“Incipient”, formaţie care și-a lansat primul album de curând, ne-au fost alături, iar
acum se află într-un turneu de promovare prin ţară.

Prezentatorii Alexandra Oprescu si Puiu Nedelcu au știut să ne stârnească
interesul pentru fiecare număr anunţat, prin felul umoristic de a face introducerile.
Un moment surpriză pentru toţi cei prezenţi a fost realizat de cei 11 copii, prin faptul
că au pregătit pentru spectatori poezii despre Paște, cântece, dar și un moment de
dans. La sfârșitul acestei activităţi, copiii au fost foarte fericiţi pentru gestul făcut de
voluntari și de către persoanele venite special pentru ei. Mulţumim tuturor celor
care au răspuns solicitării noastre, deoarece astfel am putut aduce un strop de
 bucurie în sufletele unor copii mai puţin norocoși și încercaţi de viaţă. Prin aceste
demersuri sperăm ca pe viitor să putem bucura cât mai multe suflete.

BUCURIA REÎNVIERII… NATURII

SUB EGIDA „DIALOG VERDE ÎNTRE GENERAŢII”

Andrada Ioniţă

Marţi, 30 martie 2010, sub denumirea ”Dialog Verde Intre Generaţii”, a avut
loc la Pădurea de la Ulmi, acţiunea ”Bucuria reînvierii … naturii” prin care au fost
plantaţi peste 3000 puieţi de salcâm. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei
Ulmi și a Bibliotecii Comunale ”Căpitan Andreescu”. Participanţii au dorit să readucă
la viaţă pădurea defrișată în timpul regimului comunist.
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La această acţiune au venit cu mic cu mare participanţi de toate vârstele,
 începând cu copii ai  Grădiniţei cu program prelungit nr. 2 din Târgoviște, însoţiţi de
educatoarele Manea Loredana și Cristea Cătălina. Și-au adus contribuţia elevi de la
Grupul Școlar Industrial Petrol Moreni, coordonaţi de prof. Cristina Eftimie, elevi de
la Grupul Industrial ”Nicolae Ciorănescu” Târgoviște, coordonaţi de prof. Silvia Barbu
și bibliotecar Florentina Tiţa, persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului
Mărgineni însoţiţi de insp. Cristina Niculoiu. Organizarea a fost realizată de Centrul
EUROPE DIRECT prin voluntari și de managerul Vlăduţ Andreescu.

Acţiunea a avut ca scop conștientizarea cetăţenilor privind importanta
 protecţiei pădurii și a mediului înconjurător, precum și a posibilităţilor de sprijinire
și implicare în proiecte ecologice. Sperăm ca aceasta să fie prima dintr-un lung șir
de acţiuni de acest gen și că treptat, locuitorii judeţului nostru vor avea iniţiative de
plantare și îngrijire a spaţiilor verzi dâmboviţene.

Caravana ECO - o Dâmboviţă mai curată!
Alexandra Barbu

Ziua de 20 aprilie a fost una deosebit de importantă pentru EUROPE DIRECT
Târgovişte, fiind dedicată campaniei de sensibilizare şi conştientizare a opiniei  publice
asupra poluării şi a păstrării unui mediu înconjurător curat. “Caravana Eco” s-a
 constituit într-un eveniment organizat de Centrul EUROPE DIRECT în parteneriat cu
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, şcolile ECO de pe raza judeţului nostru
(Școala CORESI Târgovişte, ECO Şcoala “Matei Grigore Vlădeanu” Cândeşti Vale,
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Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte), dar şi primăriile de pe raza
 localităţilor Cândeşti, Tătărani, Ocniţa, Târgovişte. De fapt, în această campanie,  s-a
dorit identificarea unor arii care merită să fie protejate. Am avut alături de noi
 specialişti - profesori de biologie, de geografie - care ne-au ajutat în identificarea
acestor spaţii, dar şi a unor plante şi animale pe cale de dispariţie din judeţul nostru.
De altfel, am organizat şi acţiuni de ecologizare, astfel ca aceste locuri să devină utile
şi plăcute cetăţeanului care străbate judeţul nostru. Au participat 50 de copii de la
şcolile ECO şi voluntari ai Centrului Europe Direct Târgovişte. La finalul activităţilor
noastre, pe raza judeţului, vom lansa lista spaţiilor verzi care necesită protecţie, sub
titlul de Cadastru Verde.  Până acum au fost identificate Malul cu sare de la Ocniţa,
Malul cu scoici de la Aninoşani, Stejarul (aşa numit de 1000 de ani) cu o vârsta de
aproximativ 500 de ani de la Gheboieni - Valea Tisei, Lacul fără fund de pe raza
 comunei Tătărani, biserica din lemn (cu o vechime de peste 300 de ani) de la
Cândeşti etc.
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Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează
în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat
comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se adresează,
fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre
domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.

Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte: Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu”
Dâmboviţa, Str. Stelea, nr. 2, Târgovişte. Tel.: 0345 100 581; fax: 0345 100 582.
E-mail: office@edtargoviste.ro

Colectiv de redacţie: Vlăduţ Andreescu, Cezar Stanciu.
Echipa EUROPE DIRECT Târgovişte:

Vlăduţ Andreescu coordonator proiect şi info officer;   Carmen Vădan coordonator
evenimente externe;   Cezar Stanciu coordonator editare materiale informative;
Alexandra Oprescu info officer;   Ştefania Enache info officer;   Doiniţa Ciurezu
 consilier economic.
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