Raport de activitate 2011
Scopul Asociaţiei este promovarea cooperarii internationale in domeniul tineretului, susţinerea
implicarii tinerilor in activitatile comunitatii si stimularea activităţilor ce au ca scop cooperarea
tarilor riverane la Dunare si Marea Neagra. www.danubeedu.org
I. Proiecte:


Schimb de tineri ‘’The H’’, februarie Brno- Cehia. Echipa Dunare.Edu participa cu trei

voluntari.


“Involved in my community” SEV, 1 martie 2011 – 1 martie 2012, gazduirea a doi
voluntari europeni (Bulgaria, Turcia) care participa timp de opt luni la activitati in
comunitatiile din regiune.



Studiu universitar, martie. Organizatia gazduieste patru tineri de la universitatea din
Berlin, care realizeaza un studiu privind Dunarea si locuitorii din arealul sau.



23 aprilie ZiUa oraSului Oltenita- organizarea stand informational si premiaza zece
profesionisti in cadru Galei comunitatii locale, eveniment initiat in 2009.
Saptamana voluntariatului, 9-14 mai





Saptamana “Tineret in miscare”, 19-24 mai. Voluntari din cele trei licee au sustinut
sesiuni de “mentorat”, cu elevi din clasele a VIII a din localitatile Oltenita si Chiselet.



Jeunes en Roumanie, grup de 28 belgieni activi in comunitatea locala Chiselet pentru 2
saptamani.



Ziua Dunarii 2011.



Targ.Balci.Fest editia a III a.



Schimb de tineri “Playing with a picture, says 1000 words’’, septembrie Turcia. Echipa
Dunare.EDU a fost reprezentata de 6 delegati.



European Youth Congress Rio 20, Izola-Berlin-Bruxelles-Londra, septembrie 2011,Echipa
Dunare.EDU a fost reprezentata de 2delegati.



Let’s do it Romania- proiect de ecologie, parteneri pentru Oltenita.

II. Formari:

 Training Tineret in Actiune –tema Serviciul European de Voluntariat, 22-25 ianuarie







Bucuresti.
Curs de asistent manager, proiect POSDRU pe durata a 3 luni Bucuresti, 3 cursanti
Dunare.EDU.
Training TIA, Derby-UK , 1 delegat.
Training pe scriere de proiecte, octombrie Elvetia, 1 delegat.
Training de mentor TIA-SEV, octombrie Predeal.
Coordonare de voluntari, noiembrie Bucuresti.
Training DYPALL, decembrie Portugalia, 3 delegati.

III. Reprezentare la nivel international :



Forumul International Ruse – dezbateri publice pe strategia Dunarii , 13 iunie invitatie
BIPERO.

 Intalnire in proiectul DY PALL, proiect TIA, in parteneriat cu Portugalia si Italia
(Implicarea tinerilor in comunitate),9-12 iulie, 1 delegat Dunare.EDU.
 Intalnire in proiectul DYPALL, octombrie Portugalia.

 Colloque sur le benevolat, octombrie Creteil-Franta, 2 delegati.

IV. Reprezentare la nivel national:

 Conferinta nationala a Federatiei VOLUM, 4 februarie Bucuresti.
 Conferinta Federatiei Volum – anul voluntariatului- strategii si implicare active, 3 iunie
Bucuresti.
 Participare in Grupul national de lucru pe politicile de tineret 2011-2012.

 Participare la redactarea pozitiei delegatiei de tineret a Romaniei la conferinta UNEP.
 Intalnire de coordonare Asociatia Municipiilor din Romania.
 Intalnire Societal zona sud-est, 15-16 octombrie Constanta.
 Vizita oficiala ANST- delegatie de tineret Belgia, noiembrie Oltenita.

V. Membrii:
FOND
ACTIVE
VOLUM
SOCIETAL

VI. Coordonatori:
Danube-Black Sea Youth Network
Mai multe aici: http://www.youtube.com/watch?v=WsDdTL8YMnY

