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SUB ACELASI ACOPERIS 
 

Participarea reprezentantilor Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – 
Agenda 21 la vizita de studiu internationala „Youth Participation and Critical Consumption: 
sharing ideas for a responsible life-style”(proiect Youth desfasurat in perioada 29 mai- 5 iunie in 
Chieti, regiunea Abruzzo, Italia) a adus din partea organizatiei poloneze „Motyka” invitatia de 
colaborare la un nou proiect Youth: „Under one roof”.   
 
Astfel, in perioada 19- 28 septembrie, organizatia Stowarzyszenie Inicjatyw Niemozliwych 
„Motyka” a organizat proiectul „Pod jednym dachem” („Under one roof”) in locatitatea Gorzo, 
Polonia. Tema principala a schimbului de 10 zile a fost utilizarea stereotipurilor, diferentele 
interculturale si toleranta, proiectul incercand sa inlesneasca intelegerea culturii altor tari, sa 
exerseze cooperarea si confruntarea de opinii intre tineri. 
 
24 de participanti si-au reprezentat organizatiile non-guvernamentale din 4 tari:Stowarzyszenie 
Inicjatyw Niemozliwych „Motyka” (Polonia) – coordonator principal al proiectului Pawel 
Chrustowski, Europa-Direkt e.V. Dresden (Germania)- coordinator Jana Schiffner, Zilinsky 
kruzok – Ziku (Slovacia) – coordonator Juraj Bardy si Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 (Romania) - coordonator Ioana Craescu. In total, APDD – 
Agenda 21 a fost reprezentata de 6 tineri: Ruxandra Copaceanu, Ioana Ţica-Horvath, Andrei 
Boeru, Andra- Mirona Dragotesc, Sorina Slusarec si Ioana Craescu, tineri plini de energie si spirit 
creator. 
 
Cerinta principala a schimbului de experienta a fost sa raspunda la intrebarile: Ce sunt 
stereotipurile si cat de des le aplicam? Ce diferente exista intre cultura tarii mele si cele ale 
altor state si cum le pot intelege mai bine? Ce inseamna sa fii tolerant? 
 
Incercarea de a raspunde acestor dileme a fost provocarea fiecarei zile a proiectului. Trainerii 
au organizat jocuri de rol, icebreakers, exercitii de confruntare si discutie, ateliere de creatie si 
dezbatere, jocuri ce nu doar au simulat, au si aplicat lucrul in echipa si concentrarea 
caracteristica ueni competitii. Participantii au lucrat dupa un program orar foarte bine 
organizat, care delimita fiecare activitate in parte. 
 
Participantii au inclus in seminariile de lucru si intalniri cu adolescentii care invata la liceul din 
Gorzo – locul de desfasurare a proiectului. Tinerii au vizitat institutia de invatamant pentru a 
pune in discutie tema proiectului si in afara taberei – pentru aceasta vizita adolescentii au 
pregatit desene care sa ilustreze cate un reprezentat din tarile invitate (Romania, Slovacia si 
Germania). Acest exercitiu a evidential cat de facila este utilizarea stereotipurilor in descrierea 
altor nationalitati. 
 
In 4 din cele zece zile ale proiectului toti representantii din tarile participante si Polonia, 
organizatorul,  au fost invitate sa organizeze cate o seara culturala, prin care sa prezinte 
propriul stat, astfel incat participantii din celelate 3 zone ale Europei sa inteleaga cum se 
desfasoara viata in afara granitelor lor, ce traditii locale exista, ce ar putea vizita, etc. 
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Cerinta finala a proiectului a fost realizarea unui film, a unui ziar si a unei piese de teatru. 
Pentru realizarea acestor, intregul grup s-a impartit in a doua zi a proiectului in 3 grupe 
distincte, eterogene, cu reprezentanti amestecati din toate tarile participante. Fiecare echipa a 
avut din acel moment, zilnic, un interval de timp in care sa se adune si sa lucreze pentru cerinta 
individuala a grupului. Acest lucru nu a impiedicat cooperarea generala a intregii echipe de 24 
de tineri, deoarece numeroasele seminarii, jocuri, concursuri creative, dezbateri din fiecare zi 
au fost toate relizate cu cele 3 grupuri unite. 
 
Prezentarea din ultima zi a materialelor realizate de la inceputul taberei (filmul, piesa de teatru 
si ziarul) a fost facuta in fata adolescentilor de liceu din Gorzo, deja obisnuiti cu prezenta 
participantilor la schimb in comunitatea lor. 
 
Proiectul “Under one roof” si-a atins cu succes obiectivele si a facilitat realizarea unor legaturi 
intre participantii, care au propus ca in anul 2007 sa depuna noi proiecte Comisiei Europeană 
şi/sau la Consiliul Europei pentru finanţare în cadrul progrramului Youth. Viitoarea gazda, 
propusa de catre majoritatea participantilor la proiect, este Romania. 

 
          
 


