
EUROtest – EUROinfo: Dialog direct cu cetăţenii

Vlăduţ Andreescu

Ghidați de dorința de a se apropia cât mai mult de populație și de a răspunde
cât mai bine și cât mai prompt nevoilor de informare europeană ale locuitorilor
județului Dâmbovița, dar și pentru a cunoaște feedback-ul din partea cetățenilor, în
ceea ce privește nivelul de satisfacție față de serviciile şi informaţiile europene oferite
la nivel local de Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, am luat inițiativa lansării unor

chestionare în rândul elevilor, dar și al adulților (150 de persoane).
Chestionarul a urmărit și reacția cetățenilor la activitățile Centrului
EUROPE DIRECT Târgoviște, dar și modul în care aceștia văd relația
România-UE și cum am putea evolua, atât pe plan european, cât
și pe plan local. Sondajul a fost realizat cu sprijinul voluntarilor
 EUROPE DIRECT.

Astfel, 81,28 % dintre cei chestionați au declarat că au auzit şi cunosc Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște, majoritatea prin intermediul școlilor sau a copiilor elevi
la acele școli, din presa scrisă ori televiziunile locale ori de pe Internet prin site-ul
www.edtargoviste ori presa on-line. Marea majoritate s-au declarat de părere că
 activitatea acestuia este benefică pentru o mai bună dezvoltare a comunității pe care
o deservește. Putem remarca buna colaborare pe care o are EUROPE DIRECT Târgoviște
cu școlile și liceele din județ, acționând ca liant între tineret și școlile din care provin,
pe de o parte, și UE şi instituţiile europene pe de altă parte.

Principalele teme de interes și subiecte despre care târgoviştenii au solicitat
informații sunt:  turismul european, colaborarea interculturală, educația, ecologia.
De asemenea, programele cu finanțare europeană oferite de instituțiile Uniunii
 Europene sunt percepute ca reprezentând șansa unui ajutor financiar, acesta fiind
cel mai bun sprijin pe care România îl poate primi de la UE. Din sondaje a reieşit de
asemenea nevoia populației de a beneficia de ajutor concret din partea UE, de
 implicare concretă în vederea unei mai bune administrări a țării noastre. Deși mândri
de propria  țară și de faptul că facem parte din UE, mulți dintre cei chestionați sunt
de părere că relația UE-România se va deteriora pe parcursul următorilor ani.

Astfel, ca răspuns la sugestiile celor chestionați, EUROPE DIRECT Târgoviște
își propune implementarea de schimburi de tineri, schimburi interculturale, de mai
multe activități în aer liber, organizarea de evenimente în parteneriat cu alte centre
din Europa, vizite de informare și documentare la instituțiile UE. În același timp,
 EUROPE DIRECT Târgoviște își propune implementarea unor campanii stradale și
sesiuni de informare în vederea educării populației pentru aducerea informației
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 europene mai aproape de
cetățenii județului nostru,
dar și pentru promovarea
centrului în municipiul
Târgoviște și în județ. În
lunile următoare vor fi dis-
tribuite atât pliante cu
 informații cât și fluturași
cu detalii privind modul de

adresabilitate, precum și serviciile oferite de EUROPE DIRECT Târgoviște. Materialele
vor fi  distribuite atât prin rețeaua bibliotecilor cât și prin partenerii implicați în
proiect.  Distribuirea materialelor va fi realizată și cu ajutorul elevilor voluntari.

Având în vedere succesul pe care EUROPE DIRECT Târgoviște îl are în imple-
mentarea activităților în aer liber, în interior ori mixte, așa cum reiese din sondajele
de feed-back realizate cu ocazia desfășurării acestor activităţi, (Ziua Internațională
a Copilului – ”Suntem copii ai Europei”, “Ziua Europei – 9 mai”), Centrul îşi propune
continuarea acestor activităţi şi anul viitor. 

Despre activitățile organizate a reieşit că 43% dintre participanți au aflat de
evenimente de la prieteni sau colegi, 20 % direct de la EUROPE DIRECT, iar restul de
la familie sau din presă. La întrebarea referitoare la motivele care i-au determinat
pe participanţi să aleagă cursurile organizate de ED Târgovişte cu ocazii precum
Şcoala de Vară, răspunsurile au fost: lipsa altor posibilități 36%, dobândirea unei
diplome la final 42%, renumele instituției 32%, gratuitatea 38%.

Pentru a veni în sprijinul comunității cu informații din domenii mai puțin cunos-
cute publicului dâmbovițean, vor fi organizate seminarii pentru adulți cu tematică eu-
ropeană precum Serviciile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în vederea dezvoltării
propriei afaceri. Pentru copii și tineri, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște organizează
anual Şcoala de vară, cu tematici diferite. Ajunsă la a II-a ediţie, Şcoala de vară propune
o tematică având ca subiect „Proprietatea intelectuală şi combaterea sărăciei”. Se ur-
mărește familiarizarea, de la o vârstă fragedă, a participanților cu etapele și procedurile
legale de înființare a unei firme. Vor avea loc și ateliere practice de lucru prin care se
urmărește dobândirea unor abilități și deprinderi în ceea ce privește realizarea unor
obiecte/produse care pot fi comercializate. ED Târgovişte va continua seria de eveni-
mente prin organizarea unui Târg al ONG-urilor pentru încurajarea colaborării între aso-
ciaţii şi a încurajării tinerilor în ceea ce privește participarea la activităţi de voluntariat.

În vederea realizării campaniei ”Ora de informare europeană” ce se
derulează în școli, licee și biblioteci din județ, începând cu septembrie 2010 EUROPE
DIRECT Târgoviște va începe colaborarea cu  clase de elevi de şcoală primară în
cadrul orei opţionale de Educaţie Europeană. Lucrul cu copiii de vârste cât mai fragede
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este de natură a spori imaginaţia şi creativitatea aces-
tor copii, dar şi pentru a le da posibilitatea de a se
forma şi de a se exprima liber, de a veni în contact cu
valorile UE. Vor fi de asemenea  organizate activităţi
pentru elevii de gimnaziu cu vârste cuprinse între 12-
15 ani.

Persoanele chestionate cu ocazia desfăşurării unor evenimente mai mari,
adulți, profesori, părinţi, s-au arătat încântate de ideea
realizării unor programe și concursuri ce implică marea
parte a şcolilor din judeţ (mai ales a celor din mediul
rural) și de dezvoltare a spiritului creativ al copiilor. 80%
dintre aceştia au dat nota 5, notele au fost cuprinse intre
1 (foarte prost) și 5 (foarte bine), iar restul s-au rezumat
la 3 si 4. Însă toata lumea a fost încântată și ne-au urat

forță de muncă în continuare  pentru a putea realiza astfel de evenimente şi pe viitor.

Explorând Europa de acasă…
Un demers de popularizare a istoriei şi tradiţiilor de pe Valea Ialomiţei

Cezar Stanciu

Exploatarea turistică a tradiţiilor şi peisajelor
dâmboviţene depinde în primul rând de eforturile pe care
le depune orice factor de decizie local pentru a le valori-
fica, pentru a le aduce în atenţia publicului. Aceasta este
premisa de la care a plecat Centrul EUROPE DIRECT

 Târgovişte din cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade-
Rădulescu” când a hotărât să elaboreze o serie de
 materiale de popularizare a tradiţiilor şi potenţialului
turistic de pe Valea Ialomiţei. În luna aprilie a acestui
an, o echipă a centrului condusă de managerul Vlăduţ
Andreescu a efectuat o excursie de documentare într-o
serie de comune de pe Valea Ialomiţei, cu scopul culegerii
de informaţii pentru realizarea unei broşuri şi a unui film
documentar.

În prima zi a documentării, echipa a beneficiat
de o primire foarte caldă din partea autorităţilor locale
din comuna Moroieni, primarul şi bibliotecara din locali -



tate organizând excursia pe un traseu montan, până în zona Peştera. Cu ocazia
vizitei, echipa centrului a discutat cu reprezentaţii  autorităţilor locale posibilităţile
de dezvoltare a turismului în această zonă, precum şi dificultăţile economice care
au împiedicat până în prezent dezvoltarea infrastructurii. O primire la fel de fru-
moasă a fost făcută în Moţăieni, unde oaspeţii au vizitat Muzeul Sătesc din localitate,
precum şi o serie de monumente religioase, case bătrâneşti, ş.a. Duminică, au fost
vizitate comunele Vulcana Băi şi Vulcana Pandele, cu sprijinul Bibliotecii locale.
Peisajul încântător de pe drumul către Mănăstirea Bunea sau Centrul Internaţional

Ecumenic sunt argumente serioase care ar trebui să
încurajeze turismul în zonă. O surpriză  plăcută în
Vulcana Pandele a fost reprezentată de Casa Memorială
Gabriel Popescu, un impunător conac construit la
 începutul secolului trecut şi care a servit atât ca
reşedinţă, cât şi ca atelier pentru celebrul artist  gravor.
Concluzia acestei excursii documentare a fost că
potenţialul turistic al Văii Ialomiţei este foarte vast,

oferă numeroase oportunităţi pentru practicarea agro-turismului şi pentru o dez-
voltare intensă a zonei, pe viitor. Din păcate, cunoaşterea insuficientă şi lipsa unei
popularizări corespunzătoare a Văii Ialomiţei, inclusiv în  rândul dâmboviţenilor, sunt

obstacole dificile în calea acestei dezvoltări. In-
iţiativa Centrului EUROPE DIRECT nu poate fi
decât binevenită şi ar trebui să stimuleze  factorii
de decizie dâmboviţeni, autorităţi, agenţi
 economici, ONG-uri, să încurajeze turismul în
această zonă. Având în vedere potenţialul
 existent, Valea Ialomiţei ar putea concura cu
succes cu alte zone mai dezvoltate din vecinătate,
cum ar fi Valea Prahovei sau culoarul Rucăr-Bran.

Atât broşura, cât şi filmul documentar,
 realizate sub titlul „Europa de acasă. Istorie şi
tradiţii pe Valea Ialomiţei”, au fost publicate în
vara acestui an, bucurându-se deja de succes
printre dâmboviţeni. Această iniţiativă va
cunoaşte o continuare anul viitor, când plecând
de la aceeaşi formulă a unei broşuri însoţită de
un film documentar, se va încerca popularizarea
Văii Dâmboviţei, o zonă la fel de pitorească şi
 bogată în tradiţii populare şi comori culturale şi
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istorice.

La Doiceşti… o altfel de vacanţă

Sub denumirea ”O altfel de vacanță” a fost inaugurată în luna iulie Școala
de vară ce s-a desfăşurat pe parcursul întregii luni la Biblioteca comunală ”Nicolae
Neagu” din Doicești. Ajuns la cea de a doua ediție, evenimentul a fost realizat în
parteneriat strategic cu EUROPE DIRECT Târgoviște și Biblioteca Județeană ”Ion
 Heliade Rădulescu” Dâmbovița. Acest proiect s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă
între 4-14 ani. Temele abordate au fost: “Drepturile şi obligaţiile copilului”, ”Politeţea
– Floarea umanităţii”, “Incursiune în timp - curiozităţi istorice”, ”Curiozităţi din lumea
plantelor”, “Şi mediul are nevoie de sănatate”, “Aproape totul despre natură”, ”Le
franҫais en jeux”- jocuri pentru  perfecţionarea
limbii franceze, “Limbă şi comunicare”- jocuri
 didactice de comunicare, ”Muzica, arta de a
gândi cu sunete”, “Cum ne îmbrăcăm?”.

Voluntarii Punctului de informare
 europeană din cadrul Bibliotecii comunale
Doicești au susţinut activitățile alături de echipa
de proiect alcătuită din 8 cadre  didactice de la
diferite școli și licee din județ, dar care domiciliază
în comuna respectivă, coordonați de inimoasa bibliotecară Gabriela Cristea. La startul
școlii au rostit alocuțiuni primarul localității Doicești Mircea Ismail, din partea
 Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu”, doamna director Carmen Vădan și
managerul Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște, Vlăduț Andreescu. Cei peste 80 de
copii înscriși la aceste cursuri, au lucrat în cadrul atelierelor de matematică, lectură,
teatru,  îndemânări practice, dans, sport, muzică, desen etc. Multitudinea activităților
și creativitatea celor implicați în proiect, ca și formatori de această dată, a fost demonstrată
prin numărul tot mai mare de copii care ”vin la școală” cu multă plăcere și în vacanța
mare. După ce i-a felicitat pentru munca lor, echipa Centrului EUROPE DIRECT a oferit
participanţilor premii atractive la final. Demersul vine pe linia programelor pe care
le adresăm tinerilor din judeţ, în încercarea de a susţine dezvoltarea şi formarea lor,
de a stimula dobândirea unor noi aptitudini şi abilităţi care să le ofere şanse sporite
de succes pe piaţa muncii şi a studiilor universitare.
În acelaşi timp, Şcoala de vară este o bună
 oportunitate pentru tineri de a petrece timpul
liber în mod util, de a experimenta lucruri noi,
de a învăţa în afara cadrului formal al şcolii şi, de
ce nu, de a socializa şi a lega prietenii. În atenţia
celor interesaţi putem menţiona că Şcoala de
vară va avea, anul viitor, o nouă ediţie.
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SALVAŢI BUCEGII! Nouă chiar ne pasă…

În această vară, 30 de tineri din judeţul Dâmboviţa au fost oaspeţii Centrului
EUROPE DIRECT Târgovişte la Tabăra de ecologizare şi sensibilizare a turiştilor şi a
populaţiei din judeţele Dâmboviţa, Argeş şi Prahova în perioada 19-23 iulie 2010.
Campania de ecologizare – conştientizare, desfăşurată pe platoul Munţilor Bucegi şi
în tabăra „Căprioara” din localitatea Moroeni, s-a desfăşurat sub sloganul „Nouă
chiar ne pasă! Dar ţie?” şi a fost organizat în parteneriat cu Centrele de informare

EUROPE DIRECT Argeş şi Mizil - Prahova,
Serviciul de Informare  EURODESK şi
Primăria comunei Moroeni, Primăria
Oraşului Buşteni, Biblioteca comunală „Ion
Ciorănescu” Moroeni, Parcul Natural
Bucegi şi Ocolul Silvic Ialomicioara.

Obiectivul acţiunii a constat atât în
activitatea practică de ecologizare a unor
zone intens frecventate din Platoul
Bucegilor, cât şi conştientizarea turiştilor şi
a populaţiei din judeţele Dâmboviţa, Argeş
şi Prahova privind importanţa protejării
mediului şi a unei atitudini de

 responsabilitate şi implicare civică, mesajul ce s-a  urmărit a fi transmis constituindu-l
sloganul sub care s-a desfăşurat această campanie. Cu multă bucurie am constatat
că numărul tinerilor dornici de implicare a fost foarte mare, şi la fel de mare a fost şi
entuziasmul cu care au pornit la treabă. Priviţi uneori cu admiraţie, alteori cu scepticism
de cei pe care îi întâlneau, tinerii s-au dovedit zeloşi, încurajându-se reciproc şi
 bucurându-se de aerul curat. Această  activitate a stimulat desigur şi formarea unor
aptitudini pentru lucrul în echipă, pentru o bună comunicare, dar şi a abilităţilor
 organizatorice. De altfel, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a dobândit în numai doi
ani de existenţă o experienţă deosebită în privinţa organizării unor activi tăţi de
 ecologizare şi de conştientizare a publicului pe teme legate de protecţia mediului, cu
sprijinul voluntarilor săi.

Pe parcursul acestui program au avut loc şi diferite alte activităţi instructiv-
educative organizate de către centrele partenere şi Serviciul EURODESK, precum şi
de cadrele didactice de specialitate care au însoţit grupurile de copii. Totodată pe
parcursul desfăşurării evenimentului au fost distribuite pliantele „Ai dreptul la o
Românie curată! Implică-te” şi broşurile „O Europă mai durabilă”, „EUROPA DE ACASĂ
– Istorie şi tradiţii pe Valea Ialomiţei”, precum şi DVD-uri cu înregistrări pe teme
legate de protecţia mediului. 



7Aducând Europa mai aproape de cetăţeni
Informarea europeană – obiectiv fundamental al activităţii ED Târgovişte

Vlăduţ Andreescu şi Cezar Stanciu

De zilele urbei noastre

În  perioada 8-11 septembrie, în cadrul  manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor
Orașului, voluntarii centrului EUROPE DIRECT Târgoviște împreună cu managerul lor,
 Vlăduț  Andreescu, au desfășurat o campanie de informare europeană și de promovare a
centrului menționat, adresată locuitorilor municipiului și cetățenilor județului  Dâmbovița.

Toți cei care au trecut pe la standul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmbovița, în cadrul căreia activează centrul, au primit atât informații despre
 activi tatea EUROPE DIRECT, cât și materiale informative realizate de  voluntari sau
primite gratuit de la Comisia Europeană.
 Tipăriturile au stârnit  curiozitatea cetățenilor,
mai ales pentru că au acoperit mai multe
domenii de interes: locuri de muncă în Uniunea
Europeană, accesul către mediul rural,
 contactarea Instituțiilor Uniunii  Europene,
cunoașterea tradițiilor și a istoriei județului
 Dâmbovița ș.a. 

Tinerii i-au invitat pe toți cei dornici să
afle mai multe la sediul centrului, unde vor putea accesa aceste noutăți și prin
 intermediul calculatoarelor conectate la Internet cu care a fost dotată Biblioteca
Județeană prin programul EUROPE DIRECT sau primite prin programul Biblionet.
 Totodată, au fost completate chestionare. După luni de muncă și creație, voluntarii au
avut ocazia să inaugureze panoul publicitar EUROPE DIRECT Târgoviște, panou care s-a
dovedit a fi centrul atenției celor mai mici dintre cetățenii europeni ai județului nostru.

O reţea dinamică de informare

Campania a fost însă doar una dintre activităţile realizate în cadrul unei plan
mai larg. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a pus un accent deosebit pe diseminarea
informaţiei europene către toate categoriile sociale, provenind din toate localităţile
judeţului. Campaniile de informare stradală sunt doar o componentă a acestui plan
de diseminare, dar în paralel cu acestea s-a încercat dezvoltarea unei reţele de
 informare cu caracter permanent, care să se auto-susţină în mijlocul comunităţii.
Este vorba despre Punctele de informare europeană, realizate în cadrul şcolilor, bibliote-
cilor şi al altor instituţii publice. Acestea au la dispoziţie materiale tipărite şi
 electronice, amenajează un panou şi organizează diverse activităţi prin care încearcă
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atragerea comunităţii locale, informarea şi conştientizarea acesteia asupra
 drepturilor dar şi responsabilităţilor care ne revin tuturor ca cetăţeni europeni.
Periodic, punctele de informare europeană sunt vizitate de echipe de la Centru, care
susţin la rândul lor diverse activităţi în acelaşi spirit. În ultimul an, Centrul EUROPE
DIRECT din Târgovişte a încercat înmulţirea acestor puncte, dar şi dinamizarea lor,
inserţia lor în viaţa comunităţii pentru a îmbunătăţii astfel diseminarea informaţiei
şi accesul la informaţie al celor care au mai multă nevoie de aceasta. 

Scurt jurnal al sesiunilor de informare
Titu 

În parteneriat cu consiliile locale, unităţile de învăţământ şi bibliotecile publice,
pe raza judeţului Dâmboviţa, a fost constituita o serie de puncte de informare
 europeană. Unul din aceasta serie a fost deschis în oraşul Titu, reuşind extinderea
Rețelei Județene de Informare Europeană şi în sudul judeţului. La eveniment au fost
prezenţi primarul oraşului Titu – Ilie Dinu, preotul Titi Dumitru, directorul Bibliotecii
Județene – Carmen Vădan, managerul Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte - Vlăduţ
 Andreescu, voluntari ai centrului, cadre didactice şi bibliotecari din localităţile
învecinate. Primarul oraşului Titu, Ilie Dinu, a ţinut să precizeze pentru cei prezenţi
că: “se fac numeroase eforturi pentru a face din oraşul nostru un oraş european. Se
are în vedere,  în primul rând, crearea de noi locuri de munca pentru oamenii din
Titu şi atragerea de noi investitori în zonă pentru creşterea puterii economice. Fără
economie, un oraş nu există, nu supravieţuieşte”. O mână  de ajutor în acest sens  şi-a
propus să dea  şi Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte, care oferă informaţii cu privire
la normele şi obiectivele Uniunii Europene, nivelul şi modul de accesare al fondurilor
structurale şi complementare.

Pucheni

Mare forfotă la Pucheni!  În data de 7 iunie 2010, Căminul Cultural Pucheni şi-a
deschis uşile pentru a găzdui Sesiunea de comunicări, „Lectura, pasiunea mea” organizată
de Biblioteca Comunală „Gheorghe Tomozei”. La eveniment au venit cu mic, cu mare
cetăţeni mândri să poată participa la o activitate organizată în cadrul comunităţii din care

provin. Participanţii la eveniment au avut parte de o oră
de informare europeană pe tema „Cetăţenie europeană
– drepturi şi obligaţii”, susţinută de Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte prin managerul acestuia,  Vlăduţ
Andreescu. Contribuind cu cunoştinţe proprii, dar şi cu
 întrebări pe tema propusă, au avut plăcuta surpriză de a
primi premii pentru interesul dovedit.
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Ulmi

Miercuri, 1 septembrie 2010, începând cu ora
11.00, la Biblioteca Comunală ”Căpitan Andreescu”
Ulmi, echipa Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte
 împreună cu voluntari ai acestuia au susţinut o oră de
informare europeană cu tema „Dâmbovița – Tineri
voluntari în lupta împotriva excluziunii sociale în
 vederea includerii tinerilor cu oportunităţi reduse”.
Activitatea face parte din programul şcolii de vară. Au participat elevi, utilizatori ai
bibliotecii, cetăţeni interesaţi de tema dată şi voluntari ai bibliotecii menţionate.

Pucioasa

Vineri, 3 septembrie 2010, de la ora 09.30, la
Biblioteca Orășenească ”Gh. N. Costescu” Pucioasa,
echipa Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte împreună
cu voluntari ai acestuia au susţinut o oră de informare
europeană cu aceeaşi temă, în cadrul lansării progra-
mului Biblionet – lumea în biblioteca mea. Totodată,
a fost lansat filmul de scurt metraj „EUROPA DE
ACASĂ – Istorie și tradiții pe Valea Ialomiței.”

Găeşti

Joi, 16 septembrie 2010, la Centrul de Reeducare Minori Găești, echipa
 Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte împreună cu voluntari ai acestuia au desfăşurat
o vizită pregătitoare în vederea implementării proiectului finanțat de Comisia
 Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale denumit „Dâmbovița – Tineri voluntari în lupta
 împotriva excluziunii sociale în vederea includerii tinerilor cu oportunități reduse”.
În proiectul amintit vor fi implicați 12 minori din cadrul centrului de reeducare amintit.
Cu această ocazie Punctul de informare europeană ”Centru de Reeducare  Minori
Găești” a fost împrospătat cu materiale informative pe suport hârtie sau DVD.
 Sprijinirea minorilor în dificultate reprezintă una
din priorităţile Uniunii Europene, motiv pentru
care anul 2010 a fost dedicat luptei împotriva
excluziunii sociale.  Trebuie menţionat că Centrul
ED Târgovişte a desfăşurat mai multe ore de
 informare europeană atât la Centrul de reeducare
Găeşti, cât şi la Penitenciarul Mărgineni, încercând
astfel să susţină incluziunea socială şi succesul
profesional a minorilor şi deţinuţilor.
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Un nou succes al voluntarilor noştri:

un proiect în cadrul Programului Tineret în Acţiune

Clara Clipea

Un grup format din 30 de voluntari din cei peste 100 ai Centrului EUROPE
DIRECT Târgovişte s-au angajat să ia parte la Programul Tineret în Acţiune, program
ce promovează diverse oportunităţi, ce oferă tinerilor din ziua de astăzi ocazia de a
se remarca prin implicarea activă la nivelul comunităţii sau chiar dincolo de ea.
 Iniţiativele tinerilor pot fi un instrument foarte bun pentru învăţarea nonformală şi
experienţială şi sunt o cale de a transforma o experienţă personală, de zi cu zi,  într-un
punct de plecare pentru un viitor proiect. După multă muncă, şi mai ales mult suflet
depus, aceştia vor putea pune în aplicare unul dintre cele mai importante proiecte
la care vor participa. Ei au ales, ca un prim pas, să realizeze un proiect european cu
tema « Iniţiative ale tinerilor ». Aportul tinerilor implicaţi în proiect are ca scop activităţi
benefice pentru comunitatea judeţului Dâmboviţa.

Tinerii au participat la runda din 1 aprilie, atunci când candidatura lor a fost
considerată ineligibila. Motivul pentru care cererea nu a fost aprobată este că  trebuia
facută o modificare în declaraţia de onoare ataşată la formularul de candidatură.
Pentru a facilita o bună selecţionare a candidaţilor, dosarul trebuia să cuprindă
 informaţii referitoare la grupul ţintă, precum şi la modul de desfăşurare al
activităţilor. Răspunsul negativ nu a descurajat însă grupul, ba chiar i-a instigat pe
voluntari să-şi continue demersurile, aplicând din nou la termenul din 1 iunie, când
proiectul a fost aprobat.

Aşadar, grupul informal de tineri voluntari, susţinuţi de Centrul EUROPE
 DIRECT Târgovişte, de Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi
de Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, implementează astfel proiectul «Dâmboviţa – Tineri voluntari în lupta

împotriva excluziunii sociale», finanţat de Comisia
Europeană, în cadrul Programului Tineret în
 Acţiune, modulul 1.2 Iniţiative ale Tinerilor. 
Colectivul este coordonat de managerul Denisa
Paşalan, cu multă experienţă în domeniu. Pe
 parcursul întregii activităţi ea a participat la multe
acţiuni cu tinerii, fiind unul dintre cei mai activi
membri ai centrului. De asemenea, a urmat diverse
cursuri pregătitoare în vederea instruirii sale.
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Proiectul prevede lucrul cu 12 tineri din cadrul Centrului de Reeducare
 Minori Găieşti şi are ca scop acordarea unei şanse pentru o comunicare bazată pe
încredere cu tineri de vârsta lor şi reintegrarea acestora în societate. A demarat pe
data de 11 septembrie 2010 printr-o vizită la Centrul de Reeducare din Găeşti pentru
un prim contact cu cei 12 tineri. Primul pas pentru atingerea ţelului propus a fost
întâlnirea cu cei pe care tinerii doresc să-i reabiliteze. Astfel, un grup de 15 voluntari
împreună cu managerul Centrului EUROPE DIRECT, Vlăduţ Andreescu, au mers la
Găeşti cu gânduri încă neclare în legătură cu firea persoanelor pe care le vor găsi în
acel spaţiu. Temători, curioşi, dar nu în ultimul rând încrezători în forţele proprii, s-au
 deschis în faţa unor tineri cu aceleaşi idealuri şi pasiuni. Activitatea susţinută a fost
un succes şi a reprezentat debutul dezvoltării unei noi prietenii. În continuare,
 minorii de la Centrul de Reeducare vor desfăşura activităţile prevăzute în propunerea
de proiect şi vor urmări obţinerea rezultatelor planificate. Totodată, vor implementa
strategia de diseminare şi exploatare a rezultatelor. Pasul următor spre derularea
proiectului este ca tinerii să le întoarcă vizita, definitivând realizarea obiectivelor
unui schimb de experienţă benefic pentru ambele părţi.

Astfel, se demonstrează că se poate acţiona pe plan local, dar gândi pe plan
european, urmând calea formării ca tânăr european activ şi solidar. Prin acest proiect
voluntarii EUROPE DIRECT Târgovişte speră să transmită societăţii dâmboviţene dorinţa
de comunicare şi de implicare în probleme de tineret în beneficiul comunităţii.
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