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Raport de activitate al Asociației AVATAR pentru anul 2019 

 

Viziunea noastră este, ca din ce in ce mai multi copii şi tineri, sa aibă acces la modalităţi 

de educaţie formală şi non-formală care să le ofere şansa de a se dezvolta, de a-şi valorifica 

potenţialul şi de a contribui pozitiv, cu competenţele lor, la bunăstarea mediului social din 

care fac parte.  

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

deschide noi orizonturi şi de a le oferi şansa unei vieti mai bune. Asociaţia urmăreşte să 

creeze un mediu propice persoanelor din grupul ţintă, pentru a-şi pune bazele unei 

personalităţi împlinite din punct de vedere spiritual, personal, social, profesional şi cultural. 

Asociaţia nu se adresează unei anume categorii de tineri sau copiii, ci are în vedere orice 

copil sau tânăr care are nevoie de sprijin pentru a se dezvolta. 

Printre obiectivele AVATAR se regăsesc oferirea de servicii copiilor şi tinerilor în vederea 

dezvoltării abilităţilor de viaţă si creării de oportunităţi pentru integrarea cu succes în viaţa 

familială, socială şi pe piaţa muncii, precum şi iniţierea de acţiuni de susţinere activă a 

tinerilor pentru integrarea lor pe piaţa muncii. Derularea de acţiuni de atragere a tinerilor 

în viaţa socială, culturală şi sportivă şi implicarea copiilor şi tinerilor în activităţi sociale 

de interes general în vederea creşterii gradului de responsabilitate faţă de propria persoană 

şi fata de ceilalţi, sunt, de asemenea,  obiective urmărite de asociaţie. 

Prin implicarea familiilor copiilor şi tinerilor în activităţi ce vizează dezvoltarea personală 

şi socio-culturală a acestora şi prin iniţierea, promovarea şi susţinerea de proiecte destinate 

dezvoltării personale şi a abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor, organizaţia abordează 

în mod integrat nevoile grupului ţintă. Asociaţia AVATAR urmăreşte susţinerea dezvoltării 

personale şi profesionale a copiilor şi tinerilor prin activităţi de educaţie, training şi acţiuni 

sociale şi artistice.  

Modalităţile prin care asociaţia îşi atinge scopul şi obiectivele cuprind, fără a se limita la, 

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

personală, organizarea de diferite evenimente sportive, culturale, artistice şi educative, 
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precum şi organizarea de tabere cu diferite tematici legate de obiectivul asociaţiei. Alte 

tipuri de activităţi se referă la organizarea de team-building-uri pentru tineri din diferite 

instituţii, activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber pentru copii şi tineri, precum 

şi activităţi de dezvoltare a abilitaţilor de viaţă independentă ale acestora.   

 

Proiecte și activități în care ne-am implicat 

 

În anul 2019 activitatea asociației s-a centrat pe implementarea proiectelor culturale 

finanțate, pe scrierea de proiecte și pe activități de voluntariat derulate în beneficiul 

comunității, precum și pe parteneriatele internaționale derulate prin Erasmus+.  

Rezultate ale anului 2019: 

Partener în proiectul „MigrARTion” - Euromuevete Spania 

În perioada 20-27 octombrie 2019 la Malaga, Spania, voluntarii asociației au participat la 

un schimb de tineri pe tema migrației - ,, MigrARTion ". Pe durata celor 6 zile ale 

proiectului, 49 de persoane din cele 7 țări participante-Spania România, Italia, Portugalia, 

Letonia, Polonia, Ungaria - au avut ocazia să afle mai multe despre migrație, prin 

intermediul învățării nonformale. Atelierele organizate de fiecare țară  au facilitat procesul 

de sensibilizare asupra cauzelor și consecințelor subiectului. Pornind de la realitatea 

descrisă de participanți, aceștia au înțeles conceptele cheie ale migrației și au sintetizat 

informațiile punându-se ”în papucii”celor care se confruntă cu aceste probleme. Proiectul 

lărgește orizontul participanților cu privire la situația refugiaților și migranților, subiect 

frecvent și controversat, la nivel european. Arta au reprezentat instrumentul principal de 

abordare a subiectului, participanții pregătind în grupuri multiculturale, o expoziție foto,, 

desene și un video, precum și două piese de teatru. Pentru asociația AVATAR, experiența 

acestui proiect îmbunătățește competențele echipei în general prin transferul informațiilor 

despre migrație. 
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Partener în proiectul Erasmus + „ Under Migrant's Perspective” 

Între 2 și 9 octombrie 2019 am fost parteneri în cadrul schimbului de tineri care a avut loc 

în Georgia, Rustavi „Under Migrant's Perspective” 

Finanțat integral de Comisia Europeană în cadrul Erasmus +, organizat de ICRP Budapesta 

și Georgian Association for Cultural Relations.  

Scopul principal al acestui proiect este acela de a crește gradul de conștientizare / înțelegere 

a tinerilor cu privire la criza migrației din Europa, oferind oportunitatea de a crea rețele 

puternice și de a-și dezvolta sentimentul de cetățenie europeană și valori europene, 

promovând astfel învățarea non-farmală și cooperarea în domeniul tineretului.  

42 de participanți în total. 5 participanți + 1 lider de grup din 7 țări partenere, Armenia, 

Finlanda, Georgia, Ungaria, Portugalia, România, Ucraina 

 

Partener în Erasmus + ”Let them be heard!” , organizat de Conexao Jovem,  

SEMINAR 18 NOV - 25 NOV 2019 și CURS DE FORMARE 12 FEB - 20 FEB 2020 

Dublă activitate: 

Proiectul conține două activități. Seminarul se adresează lucrătorilor de tineret, 

formatorilor, facilitatorilor și 

mentorilor care doresc să ia măsuri active pentru a favoriza incluziunea socială a 

migranților și refugiaților 

prin schimb de bune practici, idei de proiect, o mai bună înțelegere a programului 

Erasmus+ 

și analiza nevoilor comunităților lor locale din perspectiva europeană. Pe pe de altă parte, 

Cursul de instruire se adresează celor care doresc să dobândească noi instrumente de muncă 

cu tinerii, extinde portofoliile, extinde rețelele lor, precum și capacitarea lor de a utiliza pe 

deplin rezultatele proiectului în organizațiile lor (prin organizarea de noi activități și 

transmiterea de noi abilități către alți membri ai organizațiilor lor și nu numai). 

Cursul de formare se adresează lucrătorillor de tineret din Portugalia, Polonia, Spania, 
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Italia, Grecia, Lituania Bulgaria, România, Croația, Ungaria, Republica Macedonia de 

Nord. 

Proiectul a implicat 27 de lucrători de tineret în seminar și 38 în cursul de formare. 

Ambele activități au avut loc la Braga, PORTUGALIA 

Organizarea de către Gabriela Dinu-Teodorescu a unei sesiuni de formare de teatru forum 

pentru Institutul European din Romania în cadrul campaniei ”Viitorul Europei” cu liceeni 

din București și a cinci reprezentații în licee bucureștene, în perioada septembrie-

decembrie 2019.  

 

Organizarea de către asociație a mai multe evenimente de strângere de fonduri și donații 

pentru susținerea copiilor și tinerilor din Găujani în demersul lor de a-și continua studiile. 

În lunile aprilie și decembrie am dus partenerului nostru din Găujani, Asociația Datini 

Educație Cultură Găujani peste 20 de saci cu haine, încălțăminte, rechizite și jucării donate 

de diferite persoane private.  

Implementarea proiectului ”Empowering children to their best”, finanțat de Fundația 

”TELUS International Community Board Romania”, în perioada mai-decembrie 2019, cu 

o valoare de 6270 $.  

În cadrul acestui proiect am început din luna iunie să lucrăm cu copiii și adolescenții din 

Găujani și Pietrișu, sat aflat în componența comunei Găujani. Prima dată am derulat cele 8 

ateliere pentru îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba română și am pus 

accentul pe modalitățile non-formale prin care beneficiarii își pot îmbunătății scrisul și 

cititul. Am folosit povești și exerciții de lucru în echipă, în care aceștia să poată exersa 

scrisul și cititul și de asemenea să beneficieze de ajutorul acelor colegi care se descurcă 

mai bine, construind astfel sentimentul de ”împreună”.   

Am continuat cu cele 4 ateliere de creare povești, în care tinerii au explorat ce înseamnă 

un personaj, cum îl pot descrie, care este lumea interioară și cea exterioară a acestuia, cum 

pot scrie o nouă poveste pornind de la un început dat, cum este să încalțe pantofii altcuiva. 

Povești legate de viața lor curentă au fost create și adunate într-o broșură.  
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De la acest punct, ne-am îndreptat către atelierele de creare a piesei de teatru și a campaniei 

pe baza flash mob-ului. Participanții au fost împărțiți în două grupe, una pentru atelierele 

de teatru și celalaltă pentru cele de campanie/flash mob și au lucrat în parallel la crearea 

produselor finale ale proiectului: piesa și campania.  

În cadrul celor două ateliere de flash mob, copiii și tinerii au explorat propria realitate și au 

lucrat în grupuri pentru a identifica probleme din comunitate importante pentru ei, despre 

care ar dori să transmit un mesaj.  

Au existat două subiecte principale identificate de către participanți: protecția mediului și 

violența în școală. Au ales să realizeze campania pe tema violenței în școală. Evenimentul 

a avut loc în data de 14 noiembrie în incinta școlii gimnaziale din Găujani. Copii implicați: 

11; persoane participante la eveniment: 35 (copii, părinți și profesori).  

Atelierele de teatru (opt la număr) s-au focusat pe problemele pe care adolescenții le 

întâmpină în viața cotidiană, la școală, acasă, cu prietenii și în relații. Tema piesei a fost 

legată de provocările adolescenților de a aparține unui grup, de a se potrivi cerințelor, de a 

rămâne ei înșiși și în același timp să își găsească locul între ceilalți. Respingerea, 

etichetarea, faptul de a nu fi înțeleși, conflictele interioare ale elevilor adolescenți.  

Reprezentațiile au avut loc în 7 decembrie în Găujani, 15 decembrie în Vărăști, jud. Giurgiu 

și în data de 16 decembrie în Giurgiu, la Festivalul Minorotăților. Actori implicați: 25, pe 

scenă 11. Audiența: peste 150 de personae la cele trei evenimente. 

 

Derularea proiectului ”Centru Comunitar Căzănești”, finanțat de Fundațoia PACT, în 

perioada februarie 2019 – februarie 2020, cu o valoare de 17100 RON.  

Obiective: 

Cresterea gradului de alfabetizarea si comunicare in randul femeilor rome din comunitatea 

caldararilor traditionali din orasul Cazanesti prin organizarea a doua ateliere – de 

alfabetizare si teatru social, in mijlocul comunitatii prin transformarea casei de rugaciuni 

in centru comunitar local.  

O 1. Cresterea gradului de alfabetizarea in comunitatea de romi caldarari din orasul 

Cazanesti prin organizarea unui atelier de invatare in comunitate. 

O 2. Cresterea capacitatii de comunicare si exprimare in randul femeilor din comunitatea 
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de romi traditionali caldarari din orasul Cazanesti, prin organizarea unui atelier de teatru 

social. 

O 3. Amenajarea unui spatiu sigur de invatare si exprimarea in mijlocul comunitatii pentru 

femeile rome din orasul Cazanesti, prin transformarea casei de rugaciuni,  intr-un centru 

comunitar. 

Până la această dată au fost derulate atelierele de alfabetizare, în urma cărora peste 20 de 

femei au învățat să recunoască literele, să scrie o parte dintre ele și să citească pe litere.  

Câteva dintre femeile participante au reușit să își scrie numele sau chiar o propoziție 

simplă.  

Din fondurile proiectului a fost achiziționată și amplasată o centrală termică pentru casa de 

rugăciuni în care au loc activitățile proiectului și instrumente muzicale pentru copiii (orgă, 

viori) 

Urmează ca atelierele de alfabetizare să continue cu o altă persoană, iar pentru viitor copiii 

vor beneficia de lecții de cântat. 

 

Derularea a două sesiuni de formare pentru Reprezentanța Comisiei Europene în România 

în perioada septembrie-noiembrie 2019, în valoare de 2500 EUR.  

Furnizarea a două sesiuni de formare de către trei zile fiecare pentru voluntarii și personalul 

centrelor Europe Direct din România. 

Prima sesiune de formare a fost dedicată tinerilor voluntari și a implicat utilizarea metodei 

Photovoice pentru promovarea valorilor europene. Au participat 24 de tineri, care au 

realizat la final 4 expoziții Photovoice. 

Cea de-a doua sesiune de formare a avut ca beneficiari angajații și voluntarii centrelor 

Europe Direct din țară și s-a axat pe însușirea metodei de intervenție în comunitate numită 

teatru social, mai specific o metodă subordonată umbrelei teatrului social, teatrul forum.   

La formare au participat 25 de persoane, care au creat și prezentat trei piese de teatru forum. 

La sesiunile de formare au participat 49 de persoane care au dobândit competențe în 

utilizare metodelor livrate. 

Indicatori: 

- O sesiune de formare în metoda Photovoice de 3 zile 
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- O sesiune de formare în metoda teatru forum de 3 zile 

- 49 de participanți 

- 4 expoziții Photovoice 

- 3 reprezentații de teatru forum 

 

 

 

20 martie 2020               Președinte 

        Asociația AVATAR 

     Teodorescu Gabriela Luciana 
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