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Youth in action, Sustainable Europe: tool for inclusion of young people  

Vasto, Italia, 12-21 iulie 2009 
 
În perioada 12-21 iulie 2009, Asociaţia Agenda 21 a participat la trainingul desfăşurat în regiunea 
italiană Abruzzo, oraşul Vasto, ce a avut ca temă dezvoltarea durabilă. Echipa formată din trei 
persoane (Daniela Şerban, Diana Oancea, Valentin Beregan) şi-a adus contribuţia la ambele 
workshop-uri organizate de gazde (Comunicare şi Educaţie), colaborând cu alţi 30 de tineri din 9 
ţări europene (Bulgaria, Serbia, Bosnia, Albania, Macedonia, Portugalia, Italia, Spania şi Belgia). 
Programul, desfăşurat propriu-zis pe parcursul a 8 zile, a vizat formarea unei echipe care să poată 
colabora pentru realizarea unor materiale al căror scop este diseminarea mesajelor referitoare la 
dezvoltare durabilă şi protejarea mediului înconjurător printr-un comportament responsabil. 
Activităţile de team building (jocuri de spargere a gheţii, forum theatre) au fost dublate încă de la 
început de vizite în rezervaţii naturale (Punta Aderci, Penne) sau diverse zone de interes pentru 
tematica trainingului (Ferma Di Vaira, Vasto), reuşind astfel să faciliteze adunarea materialelor 
video, audio şi foto pentru workshop-ul de comunicare. 
 
 
Metodologia utilizată pe tot parcursul programului a fost ORA- observe, rethink, act (observă, 
regândeşte, acţionează). Aceasta a fost suportul pentru realizarea unor activităţi practice în care 
comunitatea locală a fost implicată. În zilele de 18 şi 19 iulie, participanţii de la workshop-ul de 
Educaţie au organizat jocuri cu tematică ecologică pentru copiii de pe plaja din Punta Aderci, iar în 
seara zilei de 19 iulie membrii echipei care a lucrat la workshop-ul de Comunicare au putut 
prezenta comunităţii locale din Vasto diverse filmuleţe şi slideshow-uri realizate în zonele vizitate, 
zone ce încă nu au putut fi atinse de industrializare, pentru care programele naţionale au putut 
găsi soluţii de prezervare. Pe parcursul serilor, organizatorii au coordonat discuţii ale 
participanţilor cu persoane implicate în protejarea unor zone din Italia, cu reprezentanţi ai unor 
ONG-uri ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul ecologiei şi au crescut astfel gradul de empatie 
cu problematica trainingului. 
 
 
Ultima zi a programului, în care s-au purtat discuţii referitoare la proiectele ce se doreşte a fi 
organizate pe viitor, a fost şi ocazia pentru a constata reuşita trainingului, ca şi faptul că 
obiectivele sale vor fi atinse pe deplin doar dacă prin intermediul canalului de youtube 
colaborarea dintre participanţi va continua. Dezvoltarea durabilă poate fi o ţintă uşor de atins doar 
dacă devine parte a vieţii cotidiene, iar ceea ce trainingul a reuşit să construiască, rămâne ca noi, 
participanţii, să diseminăm prin bune practici. 
 
          
 


