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MAI CURATĂ
Cel puțin așa speră
organizatorii celei de-a
doua ediții a acțiunii LET S
DO IT ROMANIA!, cei care
au reușit să trezească
spiritul civic al cetățenilor
din toată țara.
După săptămâni
întregi de muncă, echipa a
reușit să adune sâmbătă,
24 septembrie 2011, peste
100.000 de oameni care sau implicat pentru un
mediu mai sănătos și o
Românie mai curată.
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Let’s Do It Romania!
În Dâmbovița, liantul dintre cetățeni și acest proiect a fost, din nou, centrul
EUROPE DIRECT, instituție care a coordonat înscrierea și centralizarea voluntarilor
din tot județul. Nu este ușor să îndrepți oamenii spre voluntariat, mai ales atunci
când presupune acțiuni de ecologizare, dar EUROPE DIRECT, împreună cu ceilalți
membri din echipa de organizare județeană, au reușit să sensibilizeze un număr de
8809 cetățeni care au participat la această acțiune. Ei au reușit să adune 13.709
saci cu deșeuri care au fost depozitați în locurile special amenajate din afara
localităților.
Din totalul de 8809 participanți, 870 au fost din Târgoviște și au reușit să adune
1970 de saci de gunoi. Voluntarii au reprezentat toate categoriile socio-profesionale
și de vârstă: elevi, studenți, cadre didactice, asistați sociali, angajați ai unor instituții
importante sau pensionari. Cu toții s-au alăturat celor 50 de tineri din echipa
EUROPE DIRECT și au renunțat la o zi liberă pentru a-și aduce aportul la igienizarea
unor zone grav afectate de indolența unora dintre concetățenii noștri. Deși au
muncit din greu, ei spun că vor participa și la edițiile viitoare ale LET S DO IT
ROMANIA!
De remarcat este faptul că 7 localități din Dâmbovița nu au mai avut anul acesta
mormane de gunoi. Se pare că locuitorii lor au înțeles că un mediu sănătos este cea
mai de preț moștenire pe care o putem lăsa urmaților.
EUROPE DIRECT Târgoviște, alături de ceilalți organizatori, mulțumesc tuturor
voluntarilor care au participat la eveniment, precum și tuturor partenerilor și
instituțiilor care au sprijinit buna desfășurare a proiectului.
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Pentru a marca Anul European al Voluntariatului centrul EUROPE DIRECT,
Târgoviște a realizat un punct de informare europeană în cadrul Școlii cu Clasele IVIII Sf. Nicolae din Pietrosita.
Marți, pe data de 4 octombrie o echipă de voluntari de la Colegiul Național
,,Nicolae Titulescu”, Pucioasa pregătiți cu materialele necesare realizării unui
panou, cărți, agende și plini de entuziasm au intrat pe poarta școlii pentru a informa
elevii și profesorii asupra a tot ceea ce înseamnă voluntariat și Uniunea Europeană,
ce face centrul Europe Direct și ce înseamnă Anul European al Voluntariatului.
Voluntarii au fost primiți de doamna Mihaela Stoian,care s-a arătat foarte
încântată de toate informațiile aduse. Pe lângă aceasta elevii și profesorii prezenți
au admirat munca voluntarilor, fiind mulŃumiŃi de materialele primite și le-au adresat
o serie de întrebări cu privire la tema abordată.
EUROPE DIRECT Târgovişte mulŃumeşte tuturor pentru implicare şi îi aşteaptă
si la alte acŃiuni de gen. (A consemnat: Andreea Bădoiu)
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Secolul al XXI-lea ne pune în faŃa unor provocări noi, la care este deseori dificil
să răspundem prompt, în timp util, şi este şi mai dificil să le anticipăm. RevoluŃia
informatică ce a transformat în ultimele decenii întreaga societate a făcut ca unele
instituŃii să-şi piardă din rolul lor tradiŃional, cerând în schimb adaptare din partea
acestora, flexibilitate şi auto-transformare. Şcoala şi biblioteca nu mai sunt sursele
de informaŃie şi cultură care au fost odinioară, deoarece monopolul informaŃiei a
fost pierdut în favoarea calculatorului şi internetului, a televiziunii şi a altor mijloace
tehnologice de difuzare a informaŃiei. Cantonarea în această poziŃie desuetă nu
poate fi decât în detrimentul acestor instituŃii şi al societăŃii în general.
Cu toate acestea, şcoala şi biblioteca sunt departe de a-şi fi pierdut rolul în
comunitate, ci, mai mult, în faŃa avalanşei de informaŃie ele devin cu atât mai
importante. Rolul lor însă devine altul: în loc să furnizeze informaŃia, ele sunt
obligate de circumstanŃe să se adapteze unei alte funcŃii: aceea de a contribui la
selectarea cu discernământ a informaŃiei, la instruirea cetăŃeanului, mai ales a
tinerilor, dar nu numai, în utilizarea responsabilă şi selectivă a noianului de
informaŃii care deseori apare ca fiind ameŃitor. Mai mult decât atât, sub egida Anului
European al Voluntariatului, un alt rol fundamental al acestor instituŃii iese în
evidenŃă: implicarea activă în viaŃa comunităŃii, într-o manieră activă, nu pasivă ca
în trecut.
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Şcoala şi biblioteca sunt instituŃii care aşteaptă. Ele aşteaptă să fie solicitate de
cetăŃean, să fie întrebate, să li se ceară informaŃie, cultură, educaŃie. Aceste
instituŃii şi-au făcut un titlu de glorie din a fi mereu la dispoziŃia cetăŃeanului,
indiferent în ce mod l-ar putea sluji. Dar această aşteptare pare acum desuetă, este
o atitudine pasivă care duce la pierderea terenului. Atât şcoala, cât şi biblioteca sunt
obligate, mai mult ca niciodată, să iasă în stradă. Ele nu mai pot aştepta solicitarea
de informaŃie, ci trebuie să o ofere în mod activ, să instruiască şi să atragă atenŃia
asupra posibilităŃilor lor de a face această instruire, de a contribui la crearea unui
simŃ al responsabilităŃii şi discernământului.
Cu o atitudine nostalgică, uneori prăpăstioasă, profesori vârstnici şi bibliotecari
vârstnici se plâng, în discuŃii particulare, despre tinerii care în loc să citească,
preferă calculatorul. În aceste atitudini însă, rezidă o eroare fundamentală de
apreciere: schimbarea nu poate fi apreciată în termeni de pozitiv sau negativ, ea
este o constantă, este un fapt dat, în faŃa căruia singurul aspect care merită deplâns
este reacŃia confuză, târzie, dezorientată. Niciodată generaŃiile vârstnice n-au fost
pe aceeaşi lungime de undă cu generaŃiile tinere, iar condamnarea schimbării cărŃii
cu calculatorul este cumva un clişeu. ReacŃia constructivă înseamnă înŃelegerea
naturii şi sensului schimbării, acceptarea acesteia ca parte firească a vieŃii societăŃii
şi, implicit, înŃelegerea noilor funcŃii care revin în circumstanŃele actuale atât şcolii,
cât şi bibliotecii.
Şcoala şi biblioteca pot coopera pe multiple planuri, mai ales în mediul rural,
unde sursele instituŃionale de informaŃie şi cultură sunt mai reduse şi unde atât
învăŃătorul cât şi bibliotecarul par relicve prăfuite ale unei epoci apuse. Bibliotecarul
şi învăŃătorul pot „ieşi în lume”, venind în întâmpinarea nevoilor specifice ale
tinerilor, aşa cum sunt acestea, luptând pentru recuperarea poziŃiilor pierdute,
pentru adaptare la realitate, pentru evidenŃierea rolului de instruire şi selecŃie pe
care aceste instituŃii îl pot avea. Pentru toate acestea însă, sprijinul autorităŃilor este
mai mult decât fundamental.
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Şi noi acţionăm responsabil

DirecŃia principală a proiectului “AcŃionăm responsabil! – ReŃeaua socială RSC”
urmăreşte promovarea şi susŃinerea iniŃiativelor pentru responsabilizarea
organizaŃiilor din punct de vedere social, precum şi cooperarea cu actorii sistemului
educaŃional şi de asistenŃă socială. ParticipaŃi la acest eveniment au fost şi voluntari
ai Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte, reprezentat de această dată de Răzvan
Ciubotaru, Cătălina Radu şi Oprea Octavian. Întâlnirea a avut loc la Mamaia, în
perioada 25 – 28 august şi a reprezentat o nouă oportunitate de dezvoltare
profesională pentru echipa EUROPE DIRECT, să învăŃăm cât este de important să
desfăşurăm activităŃi într-un mod responsabil şi decent.
Discutând pe baza unor studii de caz, am deprins un spirit civic, şi ne-am
convins că atunci când societatea şi implicit natura ,au nevoie de o schimbare
respectiv ajutor, nu trebuie să ezităm să acŃionăm, bineînŃeles cu responsabilitate.
De asemenea, ne-am îmbogăŃit cunoştinŃele, lucrând pe echipe şi identificând
împreună ce sunt stakeholderii şi cum se implică aceştia în supravieŃuirea unei
companii. Împreună am învăŃat ce este un parteneriat, cum trebuie să procedăm ca
acesta să fie sustenabil, şi cum ne putem alege viitorii parteneri. Dat fiind faptul că
lucrul în echipă nu a lipsit pe tot parcursul workshopului, ne-a fost foarte usor să ne
împrietenim, şi să finalizăm acest curs cu numeroase fotografii si promisiuni de a
realiza parteneriate unii cu ceilalŃi, în viitorul apropiat.
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Noul Buletin editat de colegii noştri de la EuroDesk prezintă câteva dintre
oportunităŃile de finanŃare disponibile în diverse domenii de activitate atât
pentru persoane juridice, ONG-uri şi altele, cât şi pentru persoane fizice. Este
vorba de burse şi stagii de formare individuale, finanŃări pentru diverse
proiecte cu impact major din punct de vedere social şi cultural, pe care vă
invităm
să
le
studiaŃi
cu
atenŃie
la
adresa
de
internet:
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php Buletinul menŃionat vă oferă şi
amănunte detaliate despre procedurile de întocmire a documentaŃiei. În cele
ce urmează, vă prezentăm câteva dintre aceste oportunităŃi, în speranŃa că vă
vom atrage atenŃia în acest fel, cu îndemnul călduros de a aplica.

Termene limită în atenŃia dvs.:
31 Oct 2011 Program de stagii la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile
Omului
31 Oct 2011 Stagii de pregătire la Oficiul pentru Armonizare pe PiaŃa Internă OHIM (Mărci înregistrate şi Design)
31 Oct 2011 Stagii de practică la Banca Mondială
31 Oct 2011 Premiul european E-learning - EureleA
1 Nov 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 1: Tineri pentru Europa
1 Nov 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 Nov 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 3.1: Cooperare cu Ńările învecinate
ale Uniunii Europene
1 Nov 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 4.3. Formare şi reŃele ale celor activi
în domeniul tineretului şi în organizaŃiile de/pentru tineret
1 Nov 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 5.1 - Întâlniri ale tinerilor şi ale
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responsabililor de politici de tineret
3 Nov 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 4.6 - Măsuri de sprijin pentru
proiecte de parteneriat în domeniul tineretului la nivel european
10 Nov 2011 Premiul Jurnalistic UE 2011
15 Nov 2011 Stagii de practică la AsociaŃia Europeană a Liberului Schimb - AELS
8 Dec 2011 Programe de stagii UE-Japonia
31 Dec 2011 Programele de mobilitate ale FundaŃiei Culturale Europene - STEP
beyond
13 Ian 2012 Bursele pentru cercetători UNESCO/Keizo Obuchi
15 Ian 2012 Programul de Burse Bogliasco
30 Ian 2012 Stagiu de practică la Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul
Bolilor (ECDC)
31 Ian 2012 Universitatea Europeană pentru Cercetare Postuniversitară
31 Ian 2012 Premiile Dezvoltării Globale şi CompetiŃia de medalii 2011
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Proiect finanŃat de Comisia Europeană şi Consiliul JudeŃean DâmboviŃa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcŃionează în cadrul Bibliotecii
JudeŃene „Ion Heliade Rădulescu” DâmboviŃa şi este destinat comunităŃii judeŃului DâmboviŃa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se adresează, fără discriminare, tuturor cetăŃenilor care caută
informaŃii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituŃiilor Uniunii Europene.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca JudeŃeană „I.H. Rădulescu” DâmboviŃa, Str. Stelea,
nr. 2, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro

Colectiv de redacŃie: VlăduŃ Andreescu, Cezar Stanciu, Andreea Iordănescu, Adina Vlădoiu,
Cristiana Pascu, Denisa Sima, Andreea Bădoiu.

8

