
Asocia{ia AVATAR
Bd. Theodor Pallady nr.25, bl. V I 1 , ap. 88

Sector 3, Bucureçti
Tel:0724744184
Email : contact@asociatia-avatar.ro
Site web : www.asociatia-avatar. ro

ASICIATIA

Raport de activitate al Asociatie¡ AVÄTAR pentru anul2016

Viziunea noastrá este, ca din ce in ce mai multi copii gi tineri, sa aibä acces la modalitäçi

de educafie formalá çi non-formalä care sä le ofere çansa de a se dezvolta, de a-çi

valorifica potenfialul çi de a contribui pozitiv, cu competenfele lor, la bunãstarea mediului

social din care fac parte.

Misiunea asocialiei este de a sprijini copiii si tinerii in demersurile lor educative, de a le

deschide noi orizonturi çi de a le oferi çansa unei vieti mai bune. Asociafia urmäreçte sã

ueeze un mediu propice persoanelor din grupul [intä, pentru a-çi pune bazele unei

personalitá1i împlinite din punct de vedere spiritual, personal, social, profesional çi

cultural. Asociafia nu se adreseazá unei anume categorii de tineri sau copiii, ci are în

vedere orice copil sau tânár care are nevoie de sprijin pentru a se dezvolta.

Printre obiectivele AVATAR se regãsesc oferirea de servicii copiilor çi tinerilor în

vederea dezvoltárii abilita¡ilor de viafã si creárii de oportunitã1i pentru integrarea cu

succes în via{a familialã, socialä çi pe piala muncii, precum çi inilierea de acfiuni de

susfinere activá a tinerilor pentru integrarea lor pe pia{a muncii. Derularea de actiuni de

atragere a tinerilor în via{a socialä, culturalä çi sportivá çi implicarea copiilor gi tinerilor

în activitäçi sociale de interes general în vederea creçterii gradului de responsabilitate fa{ã

de propria persoanä çi fata de ceilalçi, sunt, de asemenea, obiective urmärite de asociaçie.

Prin implicarea familiilor copiilor çi tinerilor în activitä1i ce vizeazá dezvoltarea

personalä çi socio-culturalä a acestora çi prin iniçierea, promovarea çi susçinerea de

proiecte destinate dezvoltãrii personale çi a abilitálilor de viafä ale copiilor çi tinerilor,

organizalia abordeazá în mod integrat nevoile grupului (intã. Asocialia AVATAR

urmáreçte susfinerea dezvoltãrii personale çi profesionale a copiilor çi tinerilor prin

activitäfi de educa{ie, training çi acçiuni sociale çi artistice.

Modalitãtile prin care asociatia îçi atinge scopul çi obiectivele cuprind, fträ a se limita la,

activitãfi precum organizarea de training-uri pe diferite teme legate de dezvoltarea

personalä, organizarea de diferite evenimente sportive, culturale, artistice çi educative,
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precum çi organizarea de tabere cu diferite tematici legate de obiectivul asocialiei. Alte

tipuri de activitä1i se referä la organizarea de team-building-uri pentru tineri din diferite

institulii, activitäfi de socializare çi petrecerea timpului liber pentru copii çi tineri, precum

çi activitfii de dezvoltare a abilitalilor de via[á independentä ale acestora.

Proiecte çi activitãli în care ne-am implicat
ttYoutre welcomett

În anul 2016, am fost parteneri în proiectul "You're welcome", un schimb de tineri pe

tema refugiatilor, comunicarii interculturale si a ospitalitatä,realizat de asocialia Youth

Network din Danemarca/Copenhaga prin programul Erasmus*.

Tabára internafionalã a avut loc între 2l si28 martie 2016 în Stenløse Copenhaga çi a

gázduit peste 50 de tineri din 8 fári europene, lucrãtori de tineret çi voluntari implicafi în

organizafii de tineret.

Tabara este organizatá în cadrul proiectului cu acelaçi nume, finantat de Erasmus *,
agen{ia din Danemarca. În contextul actual, al numärului crescut de refugiati ajunçi în

diverse täri europene, comunicarea inter-culturalä devine importantã pentru integrarea lor

socialã çi economicä. Viitorul locuitorilor tärilor Europene este unul intercultural, iar

creçterea abilitalilor de gäzduire çi acceptare a diferenfelor culturale devine mai

importantá ca oricând.

Parteneri:
l. Copenhagen Youth Network - Denemarca(gazda)

2. Argus Group - Bulgaria
3. Horizons For Youth - Grecia

4. Lélektér Alapítvány - Ungaria

5. KRACANIE PO VODE - Slovacia

6. JTF DSE - Ungaria

7. WalkTogether - Bulgaria
8. Stowarzyszenie Youth Human Impact - Polonia

9. Vsl Inovaciju biuras - Lituania
10. MultiCultural Foundation - Romania
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I l. Stowarzyszenie Sztukater - Polonia

12. AVATAR Association - Romania.

Connector 2016 - eveniment organizat de ANPCDEFP

A treia edi{ie a Connector-ului nu a trecut fträ a ne implica. Teatru forum a fost metoda

pe care Gabriela Dinu-Teodorescu a facilitat-o çi transferat-o celor care au participat la

ateliere çi la performance-uri.

Între 5 çi I I iulie peste 200 de persoane s-au adunat, cu dorinfa de învä{are, în Bucureçti,

la Universitatea Romano-Americanä, unde s-au implicat în ateliere dintre cele mai

diverse.

Atelierul a avut ca scop facilitarea procesului de creare a unei piese de teatru forum

pentru un numär de 7 voluntari din diferite domenii (lucrátori de tineret, voluntari EVS,

profesori). Reprezentafia piesei a avut loc la Muzeul Járanului Român în data de l0 iulie,

cu peste 100 de persoane în public care au discutat despre situa{ia din piesä, au propus

solufii çi au învã{at despre abuzul de putere. Tema piesei din acest an a fost abuzul în

relafia de cuplu, acel abuz uneori atât de subtil încât poate trece neobservat dacã nu te

asculli pe tine çi simfi cá posesivitatea, controlul, çantajul, manipularea çi îngrãdirea

libertätii sub pretextul iubirii reprezintã de fapt un abuz cu consecinfe dureroase.

$coala Altfel

Începând cu anul çcolar 2016-2017 fiecare çcoalá are posibilitatea de a-çi alege momentul

din an în care sã deruleze Säptämâna Altfel, astfel cä în 2016 am avut douä momente în

care am fãcut activitäfi în licee, cu liceeni çi nu numai.

Prima parte - aprilie 2016

O echipá de 6 liceeni din Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu çi Liceul Teoretic

Banjamin Franklin au lucrat împreuná cu Gabriela Dinu-Teodorescu la crearea unei

piese de teatru forum despre o poveste atãt de prezentá în liceele din toatä

lumea: bullying sau hãrfuire.
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Povestea a venit de la una dintre fete, care a dat contur çi substantä personajului opresat.

Adolescentii noçtri au vrut sá aducä pe scená çi accidentul de la Colectiv, dar mai mult

poate neînfelegerea dramei ce a apärut în viafa multora în aceea noapte. Opresata din

piesá asculta muzicä rock çi era discriminatã çi abuzatá verbal çi emo{ional din

aceastã cauzá. Spre finalul piesei se închide din ce în ce mai mult în ea, nu mai comunicã

nici chiar cu prietena ei cea mai bunä, începe sä fumeze, are tráiri depresive çi gânduri

negre îi trec prin minte. Situalia, aça cum au vãzut-o çi spectatorii confinea un risc ca

eleva noastrã sá încerce sä se sinucidä. Consecinta luatã din realitate, din viafa unei fete

care ajunge sá creadä cä nu mai existä o ieçire.

Reprezentatiile au fost în Liceul Teoretic Benjamin Frankilin din Bucureçti, Colegiul

Tehnic de Aeronautica Henri Coanda tot din Bucureçti çi Colegiul Tehnic lon
Creangã din Târgu Neam{ în luna aprilie 2016,

A doua parte - octombrie/noiembrie 2016

În luna octombrie am dat curs unei dorinfe mai vechi de a crea o echipä de teatru

educational, împreunä cu care sá punem în scenã piese de teatru (forum, social,

educational, comunitar etc.) pe tematici care prezintá interes pentru noi sau care sunt

semnalate çi cerute de alçii.

Aça cä, la frnal de octombrie ne-am întâlnit, voluntari mai vechi çi mai noi, sä lucräm la o

piesá pentru Colegiul Tehnic Ion Creangã din Târgu Neamf. Tema am ales-o noi, pe

baza propunerilor doamnei Directoare çi am construit o piesä în care problemele de

comunicare din familie, anturajul çi tentafia consumului de droguri se îmbinä nefericit çi
provoacá serios viitorul unui adolescent.

Au avut loc douá reprezentafii, una în Târgu Neam{ la Casa de Culturã çi una în Liceul
Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Bucureçti în luna noiembrie 2016.

Rezultatele pot fi mãsurate în peste 350 de elevi çi profesori care s-au implicat în poveste

çi au dorit sä schimbe destinul personajului propus de noi prin mäsuri mai restrictive, mai

directe (interzicerea ieçirii din casä, refuzul mamei de a-l da bani, iubita care îl pãrãseçte)

sau mai conciliante çi suportive (disculii ale profesoarei cu elevul çi cu mama, discufii ale

prietenei). Realitatea din piesá nu este departe de cea a liceenilor, care se simt neînteleçi,

träiesc intens tot ce li se întâmplá çi de multe ori nu au un sprijin în families au în prieteni
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çi cautä modalitäçi prin care sä depáçeascá situaliile dificile, modalitäti nu întotdeauna

sánátoase çi sigure.

Tabãra de varã organizatå de Ministerul Tineretului çi Sportului (MTS)

Aceasta a fost o altä activitate la care am luat parte - activitate voluntarä ca

facilitator/trainer a taberei de varä pe tema voluntariatului. Tineri din toatä lara (24) au

participat timp de 5 zile la tabära de varä în care au înväfat despre legea voluntariatului,
documente necesare organizaliei çi voluntarilor, selectie, motivare çi managementul

voluntarilor, precum çi despre cum pot scrie proiecte potrivite grupului fintã cu care

lucreazá (studenti, vo I untari ai asoci atiei).

Forum al Tinerilor Romi - împotriva discursului instigator la urã

Nevo Parudimos si Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania în parteneriat cu

Ministerul Tineretului çi Sportului çi Roma Education Fund Romania, a organizat primul

Forum al Tinerilor Romi în perioada 22-27 noiembrie 2016 în Complexul studenfesc TEI

din Bucureçti la care Gabriela Dinu-Teodorescu a participat ca facilitator benevol al

atelierului despre voluntariat.
Atelierul a abordat teme legate de voluntariat, legea voluntariatului çi documente suport,

selectie, motivare çi recunoaçterea meritelor voluntarilor pentru l8 tineri romi din diferite

organizalä din toatä {ara.

Forumul Tinerilor Romi este o inifiativä nouä, care doreçte sã aducã tinerii romi la dialog

çi dezbatere pentru interesele comune în ceea ce priveçte crearea unor parteneriate cu

organizafiile nafionale çi internafionale de tineret çi combaterea discursului instigator la

urá.

În cadrul proiectului Forumului Tinerilor Romi s-au întâlnit în noiembrie 2016 la

Bucuresti 100 de tineri romi pentru a participa la un atelier de educafie non-discriminare

cu metode non-formale. Tinerii cu vârste cuprinse între 16 çi 30 de ani s-au întâlnit în
cadrul seminaruluicares-adesftçuratpeparcursul a6zile.În5grupuri delucru,ei s-au

úØ--
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familiarizat prin metode non-formale de educatie cu elementele care stau la baza

conceptele de antidscriminare, dezvoltare organizationalä çi implicare în comunitáfile de

romi, comunicarea cu mass-media, voluntariat, consiliere çi orientare.

Power of theatre -ACT your Human Rights

În luna mai 2016, Gabriela Dinu-Teodorescu a fost trainer/formator în metode de teatru

aplicat în contextul educaliei pentru drepturile omului, proiect realizat în Albania de cãtre

organizalia localä Youth4Society în cadrul unui proiect internafional finanfat prin

programul Erasmus*.

Pe parcursul celor 6 zile de curs, participanfi din 7 täri (Albania, Regatul Unit al Marii

Britanii, Turcia, Kosovo, Macedonia, Italia, România) au învãtat despre drepturile omului

çi despre metode de teatru ce pot fi folosite pentru a evidenfia probleme legate de abuz çi

încälcare a drepturilor omului în comunitäfile lor.

I martie20lT Preçedinte


