PROIECT: YOUTH INITIATIVES FOR COMMUNITYCONTINUARE
2019-3-RO01-ESC11-077780
BUGETUL TOTAL: 44.144 €
FINANTATOR: CORPUL EUROPEAN DE
SOLIDARITATE

Nr. de beneficiari si profilul lor:
6 voluntari internationali din Turcia, Armenia, Ucraina, Lituania
Peste 300 de tineri din judetul Valcea
150 de copii din mediul rural al judetului Valcea

Descrierea activitatilor si rezultatele obtinute:
Proiectul Youth initiatives for community este un stagiul de voluntariat in care 6 voluntari planifica si
implementeaza ateliere, cursuri, evenimente la Centrul de tineret Youth Hub Ramnicu Valcea si in liceele
din judetul Valcea oferind oportunitati de invatare, dezvoltare personala si profesionala pentru toti
tinerii din comunitate.
In anul 2021, voluntarii au facut facut activitati in format fizic si online si anume:
-activitati online cu elevii din scolile Pesceana, Stanesti, Fauresti si Glavile
-cluburi de discutii online in limba Engleza cu beneficiarii fundatiei World Vision, biroul zonal Valcea
-activati recreative in doua biblioteci rurale: Galicea si Pietrari
-activitati recreative in comuna Nicolae Balcescu
-activitati saptamanale de dezvoltare persoanala in liceele Forestier si CNI Matei Basarab
-3 evenimente interculturale
-activitati de dezvoltare personala in limba Engleza la Youth Hub Ramnicu Valcea
-doua evenimente online de promovare a programelor europene de tineret pentru studentii Universitatii
Brancoveanu-filiala Ramnicu Valcea
-un eveniment de conectare cu studentii Erasmus gazduiti de Universitatea din Pitest

Surse de verificare a informatiilor:
Postarile saptamanale ale asociatiei AIDE pe pagina oficiala a asociatie, pe pagina Centrului de
tineret Youth Hub si pe contul de Instagram al centrului de tineret
https://www.facebook.com/asociatia.aide
https://www.facebook.com/YouthHubRamnicuValcea
https://instagram.com/youth.hubvl?utm_medium=copy_link

PROIECT: TAKE OFF RELOADED
2020-2-FR02-ESC13-017979
BUGETUL TOTAL: 11,601.00 €
FINANTATOR: CORPUL EUROPEAN DE
SOLIDARITATE

Nr. de beneficiari si profilul lor:
Nr. de beneficiari si profilul lor:
-2 voluntari din Franta
-200 de copii din mediul rural, scolile Malaia, Pausesti Maglasi, Popesti-Golesti,
-50 de copii din Ramnicu Valcea, scoala Nr.4
-100 de tineri din liceele Forestier, CNI Matei Basarab si General Magheru
-40 de tineri din doua licee din Curtea de Arges

Descrierea activitatilor si rezultatele obtinute:
Proiectul reprezinta un stagiu de voluntarit de 10 luni pentru doi voluntari din Franta. Acestia
realizeaza ateliere, actiuni, evenimente pe tema protectiei mediului in judetul Valcea.
Activitatile voluntarilor includ:
-activitati de protejarea mediului in Parcul National Cozia si Parcul National Buila Vanturarita
-ateliere de contientizare asupra problemelor de mediu, solutii pentru protejarea mediului.
Acestea sunt organizate la Centrul de tineret Youth Hub Ramnicu Valcea
-ateliere de constientizare asupra problemelor de mediu in liceele din judetul Valcea si Arges

-activitati in comunitate precum igienizari, campanii de informare despre importanta
reciclarii si consumului excesiv de plastic, realizarea unei gradini comunitare in orasul
Brezoi

Surse de verificare a informatiilor:
https://instagram.com/environmental_project_romania?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4117674811695544
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ9L88zyPI5H49kd1xmgJLnJvu7quk25i6TDs_s9
q9fZ_JAQ/viewform?fbclid=IwAR26FVKXNK5UN3tGjUgXtuSrdR9ck89ZB_xfjNjTDmQCIBStiwwYvLyC_Y
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4353552534774436
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4388776997918656

1.

PROIECT: TREASURE WATER
214 - 26.05.2021
BUGETUL TOTAL: : 50.000 RON

FINANTATOR: CU APELE CURATE, PROGRAM
FINANTAT DE LIDL ROMANIA

Nr. de beneficiari si profilul lor:
peste 300 de oameni din comuna Galicea

Descrierea activitatilor si rezultatele obtinute:
Prin acest proiect ne-am propus să reducem poluarea cu plastic de pe râul Olt prin
încurajarea oamenilor din comuna Galicea și din împrejurimi de a colecta selectiv și
de a recicla plasticul din jur!
Mai jos, câteva date generale la final de proiect:
-aproximativ 414 kg de plastic au fost strânse pe toată durata proiectului
-premii oferite: 5 TV LED, 2 aspiratoare, 1 robot de bucătărie, 1 aparat de făcut
sandwich
-2 acțiuni de igienizare la care au participat aproximativ 58 de elevi, cadre didactice
și angajați de la Primăria Galicea
Proiectul TREASURE WATER face parte din programul Cu apele curate, implementat
cu sprijinul Lidl Romania.

Surse de verificare a informatiilor:
Postari saptamanale pe pagina asociatiei AIDE cu mentiunea #treasure water
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=286965910067243
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4395618507234505
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4328083803987976
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4238143962981961
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4174324742697217
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4027949137334779

PROIECT: ENTREPRENEURSHIP RELOADED
2019-3-RO01-KA105-077925
BUGETUL TOTAL: 14885 €
FINANTATOR: ERASMUS+

Nr. de beneficiari si profilul lor:
-28 de tineri din Romania, Grecia, Portugalia si Italia
Majoritatea participantilor au fost tineri cu oportunitati reduse (50% din mediul rural din Romania,
80% imigranti in Italia, 30% cu situatie financiara precara din Grecia, 70% cu dificultati
educationare din Portugalia)
Descrierea activitatilor si rezultatele obtinute: În perioada 28 septembrie – 05 octombrie 2021,
Asociația AIDE din Rm Vâlcea a implementat proiectul “Entrepreneurship Reloaded”, finanțat de Comisia
Europeană prin intermediul programului Erasmus+.
În parteneriat cu alte trei organizații – YOU IN EUROPE (Grecia), ASSOCIAZIONE ENNEA (Italia) și AKTO
(Portugalia), Asociația AIDE a organizat la Rm Vâlcea un schimb de tineri unde s-au adunat 28 de
participanți din cele 4 țări.
Scopul proiectului “Entrepreneurship Reloaded” a fost să ofere abilități și cunoștințe practice de
antreprenoriat, iar în cadrul programului s-au desfășurat activități practice în care tinerii viitori
antreprenori au avut ocazia să își dezvolte pe etape propria afacere și să observe ce dificultăți pot
întâmpina.
Timp de opt zile, tinerii din România, Italia, Grecia și Portugalia au lucrat cu Adelina Florescu,
facilitatorul programului. Aceștia au format diverse grupe, au făcut cunoștință cu domeniul
antreprenoriatului și au folosit diverse metode non-formale de educație precum: dezbateri, seri
interculturale, jocuri de rol, întâlniri cu localnicii, activități în aer liber.
În ultima zi de program, tinerii au primit feedback pe tot ceea ce au lucrat de la doi antreprenori cu
experiență din Rm Vâlcea.
Surse de verificare a informatiilor:
Postari saptamanale pe pagina asociatiei AIDE si pe paginile asociatiilor partenere:
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4175145162615175
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4181564095306615
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4184925341637157
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4184925341637157
https://www.facebook.com/asociatia.aide/posts/4194892023973822
https://evenimentvalcean.ro/schimb-de-tineri-din-patru-tari-ale-europei-la-rm-valcea/?
fbclid=IwAR2EZCqZ-OVBqn19ze5Vr-cA9sOd9I6wt874q-H4mzg9Ijmwqu776o0qBXA
https://youineurope.gr/blog/2021/10/14/entrepreneurship-reloaded-youth-exchange%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82/?
fbclid=IwAR02QrVDSmpyAxoSqoVQEKvoH6zS5duc17pMrnoV9sbtNP9J9bp5SHhdeDo
https://www.facebook.com/associazioneennea/posts/4386106184808452

