
 
 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ  
 

Finalizarea proiectului “Your Voice Matters!” Nr. 2019-1-RO01-KA105-062404 
06 mai 2019 – 05 noiembrie 2019 

 
 

Asociația Culturală ARTEC din Craiova, împreună cu partenerii transnaționali, Active 
Entrepreneurs Organization Turcia, Proteo Firenze Italia, Young Improvers for Youth 
Development Bulgaria, European Voluntary and Educational Center, Athens Grecias, Free 
Youth, Macedonia și Jovens Europa Portugalia, anunță finalizarea activităților proiectului 
pentru lucrători de tineret, „Your Voice Matters!” Nr. 2019-1-RO01-KA105-062404.  
Proiectul s-a derulatîn perioada 06 mai 2019 – 05 noiembrie 2019 şi a fost finanțat din fonduri 
acordate de către Comisia Europeană prin programul Erasmus +, Proiecte de mobilităţi pentru 
lucrătorii de tineret. 
 

„Your voice matters"/Vocea ta contează!” a avut ca scop dezvoltarea competențelor 
a 41 de lucrători de tineret din 8 ţări, prin împărtășirea bunelor practici care favorizează 
incluziunea socială şi economică a persoanelor cu dizabilități, utilizând deopotrivă, instrumente 
de educație non-formală. 

 Impactul principal al proiectului s-a reflectat in conștientizarea rolului lucrătorilor de 
tineret şi a organizaţiilor participante, ca structuri suport în integrarea tinerilor cu dizabilități 
din comunitățile locale. 

Grupul a fost format dintr-un numar de 41 de participanti care au luat parte la diverse 
activitati, sesiuni de lucru, seminarii, ateliere de educatie non-formala, prin care s-a urmarit: 
dezvoltarea profesionala si personala a participantilor si favorizare bunelor practici in domeniul 
includerii sociale si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilități si încurajarea integrării 
tinerilor cu oportunitati reduse în viata comunitara. 
 
Durata mobilitatii: 21.08 2019 - 28.08.2019 
Locatia desfasurarii: Craiova, Hotel Green House 
Obiectivele principale ale acestui proiect au fost :  
 

➢ dobândirea de noi cunoștințe pentru lucrătorii de tineret din cele 8 țări partenere pentru 
a promova incluziunea economica şi socială în rândul tinerilor cu dizabilităţi; 

➢ dezvoltarea competențelor a 41 de lucrători de tineret în scriere de proiect în cadrul 
programului Erasmus + si familiarizarea acestora cu instrumentul Youthpass; 

➢ dezvoltarea abilităţilor lucrative ale participanţilor din organizaţiile partenere pentru 
identificarea si gestionarea unor metode non-formale specifice lucrului cu tinerii cu 
dizabilităţi; 

➢ dezvoltarea unor noi proiecte de tineret de către cei 41 lucrători de tineret, în care să 
aplice instrumente și metode de educație non-formală; 

➢ găsirea de noi soluții pentru a îmbunătăți programele de consiliere privind carierele 
profesionale destinate tinerilor cu dizabilităţi, în vederea creșterii şanselor de angajare; 

➢ sprijinirea creării de parteneriate și rețele între organizațiile care au ca grup ținta tinerii 
cu dizabilități, prin încurajarea schimbul de experiențe și prin furnizarea de informații 
cu privire la incluziune socială, toleranţă, înlăturarea stereotipurilor; 

. 
Activităţi desfășurate: 
 

➢ Ateliere de dezvoltare personală; 
➢ Jocuri , de cunoaştere, energizere, jocuri de team-building, speed dating; 
➢ Studii de caz, jocuri de rol; orientări, vizite de studiu, energizere, împărtășirea 

experiențelor, jocuri de simulare ;  
➢ Seminar „Management și proiect  ‘’ 



➢ Atelier de dezvoltare socială a grupului ţintă  
➢ Vizita de studiu la o şcoala specială ;  
➢ Prezentări PowerPoint, clipuri video, sesiuni de întrebări şi răspunsuri ; 
➢ Seminarul “Includerea contează!” 
➢ Ghidul de bune practici “Tânărul tolerant“ care a inclus instrumente și metode de 

educație non-formală, activități care au fost puse în aplicare în timpul cursului de 
formare si metode noi care au fost concepute și testate. 

 
Rezultate așteptate : 

➢ Atelierele interactive care ii vor ajuta pe participanți să exerseze compeţentele 
non-formale, să identifice noi metode de lucru şi să-şi planifice eficient 
resursele şi timpul alocat ; 

➢ Seminarul “Includerea contează!”  
➢ Ghid de bune practici în lucru cu tinerii cu dizabilităţi oferă organizaţiilor şi 

participanţilor un instrument de lucru în activitățile de zi cu zi. 
 
Timp de 7 zile participanții au avut ocazia sa colaboreze şi să comunice într-o manieră 

activă şi constructivă, să descopere diversitatea culturală a fiecărei țări participante la proiect. 
Pentru atingerea obiectivelor, programul zilnic de activităţi a  inclus aspecte precum: metode 
de educaţie non-formala, lucru în echipă, brainstorming, jocuri de integrare, ateliere de lucru, 
prezentări teoretice, discuții, dezbateri, reflecție individuală și de grup, jocuri de teambuilding. 
 
Metodele de educatie nonformala folosite: 
- Jocuri de cunoastere si de echipa; 
- Metode de educatie nonformala – Tresure hunt, Debate, teatru forum, Cafeneaua publica, 
jocuri de rol 
- Vizite de lucru si intalniri cu autoritatile locale; 
- Seri interculturale;   
- Alte activitati de reflexie si evaluare; 
Impactul asupra participantilor : 

Participanții au dobandit noi cunoștințe şi metode non-formale de lucru cu tinerii ; 
Mobilitatea a contribuit la dezvoltarea personală a participanților, aceştia 

îmbunătăţindu-şi cunoștințele de limbă engleză, abilitățile de comunicare, de relaționare și de 
socializare. Si-au dezvoltat noi abilități, spiritul creativ și vor fi mai motivati să implementeze 
noi proiecte menite să  contribuie la îmbunătățirea calității vieții fiecăruia. 
 
Pentru informații suplimentare despre proiect va rugăm să ne contactați la următoarele date de 
contact: 
Persoana de contact: Camelia Mitrache 
E-mail: artec.educ@gmail.com  
Website:www.artec-craiova.ro 
  

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta comunicare 
reflecta numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabila de 

utilizarea informatiilor continute de aceasta comunicare. 

 


