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About/A propos de/ Despre Dunare.EDU

EN

The aim of the association Danube.EDU is to promote internation-
al cooperation in the field of youth, supporting the involvement of 
young people in the life of the community and stimulating cooper-
ation activities  between countries  in  the Danube-Black Sea re-
gion. Visit us at www.dunaredu.org 

FR

Les  principaux  objectifs  de  l’association  Danube.EDU  résident 
dans  la  promotion  de  la  coopération  internationale  dans  le 
secteur de la jeunesse ; le soutien à la prise d’initiative des jeunes 
au  sein  de  la  vie  de  leur(s)  communauté(s)  ;  ainsi  que  le 
développement d’activité transnationales parmi pays bordant le 
Danube et la mer Noire.

RO

Scopul  Asociaţiei  este  promovarea  cooperarii  internationale  in 
domeniul  tineretului,  susţinerea implicarii  tinerilor  in  activitatile 
comunitatii,  stimularea  activităţilor  ce  au  ca  scop  cooperarea 
tarilor riverane la Dunare si Marea Neagra.

Ne gasiti @Oltenita sau online

• Dunare.EDU website   www.dunaredu.org 

• Pagina FB  & Linkedin      

 

http://www.dunaredu.org/
http://ro.linkedin.com/pub/danube-edu-think-and-do-tank/36/a83/843
https://www.facebook.com/danube.edu
http://www.dunaredu.org/


Cuvant inainte
Am  terminat  cu  bine  anul  2013,  un  an  dificil  pentru 

organizatia  noastra  cat  si  pentru  situatia  tinerilor  in  general. 
Contextul anual poate fi descris astfel: somaj in crestere, experti 
in cautare de solutii educationale eficiente si in stransa relatie cu 
piata muncii, bugete mai mici, tineri mai pesimisti, si totusi exista 
motive de optimism. ECHIPA Dunare.EDU a avut ocazia sa lucreze 
cu mai multi  tineri  motivati,  crescand numarul voluntarilor.  Am 
continuat  cu  stoicism  proiecte  anuale  reprezentative  ca  Ziua 
Dunarii, Targ.Balci.Fest, Scoala de vara. Am fost prezenti in multe 
proiecte  ale  partenerilor  nostrii.   Avem  si  o  noua  pagina  cu 
informatii  de  prezentare,  vezi  imagina  de  mai  jos.  Multumim 
voluntarilor  din  ECHIPA  noastra,  partenerilor  si 
autoritatilor locale pentru sprijin si implicare! Vom continua 
si  in  2014  sa  punem  caramida  dupa  caramida  la  temelia 
dezvoltarii  regiunii  prin  proiecte  implementate  pentru  tineri, 
implicand tineri. 



Radu Mihai O.B., coordonator Online @Dunare.EDU

‘’Târg.Bâlci.Fest. Black Sea NGO Forum 2013. Youth Cooperation 
Workshop. Echipă mai mare. Zâmbete. Voie bună. Gala 
Voluntariatului din Oltenița (nu am fost prezent, dar mi-a plăcut 
inițiativa). Better presence in social media. Planuri mari pentru 
2014. Revederea cu Martin Petrov. ‘’

Ana C.,  asistent social/lucrator de tineret @Dunare.EDU

“Cea mai frumoasa realizare in 2013? Targ.Balci.Fest, o 
saptamana de VOLUNTARIAT veritabil, care a pus in lumina 
valoarea noii echipe Dunare.EDU”.

Ramon T., coordonator Targ.Balci.Fest 2013 @Dunare.EDU

“Anul 2013, a fost un an plin de activitati in care am putut sa-mi 
demonstrez si sa imi descopar calitatile. Un an in care ne-am 
cunoscut, imprietenit si format o echipa ce s-a tinut de treaba 
dupa parerea mea.”

Cristi C., coordonator Sport @Dunare.EDU

“Inca un an plin de provocari, oameni noi, pregatiti sa le faca fata 
si la final traind sentimentul ca am consolidat constructia 
Dunare.EDU” 

Madalin N.,  voluntar @Dunare.EDU
“Voluntariatul meu se rezuma la parte online, si nu numai. In 
2013 am facut multe activitati care au ajutat la dezvoltarea mea, 
socializare si cunoasterea unor prieteni noi.”



Maria N., voluntar @Dunare.EDU
‘’În  cadrul  activităților  "Târg.Bâlci.Fest"-  Am  învățat  să  fim  
responsabili , să lucrăm în echipă și să avem grijă de cei mai mici  
decât noi.
Evenimentul de la 1 decembrie- Reușim datorită evenimentelor  
organizate să dăm atenție celor din jur și să fim solidari cu cei pe  
care soarta nu i-a avantajat.
Seminarul din Polonia " AM I IN OR AM I OUT" și proiectul ACTIVE-
ului la Parlamentul European din Brussels- Luăm atitudine în fața  
problemelor majore,  dezbatem posibilitățile pe care le avem și  
învățăm ce am putea face în anumite cazuri (ex: Oltenița TV.).  
Copiii cu aptitudini sunt promovați, iar valorile sunt recunoscute.

În concluzie, învățăm să punem la punct orice idee cu ajutorul  
organizației Dunăre.EDU, să raspundem unor cerințe și să fim mai  
buni, mai generoși și competitivi.’’

Daria C.,  fondator @Dunare.EDU
“ Voluntariatul meu se rezuma la activitati online, totusi am fost  
incantata sa cunosc o echipa din ce in ce mai numeroasa si 
motivata. 2013 a fost punctat de prezenta in Forumul ONG de la  
Marea Neagra si Forumul Dunarii, evenimente anuale pentru 
echipa noastra.”  



I. Proiecte

 ASSOCLIC: elevii Liceului 
Tehnologic Ion Ghica  au 
dobandit  cunostinte IT 
folosind  5 echipamente 
reciclate, castigate in 
proiectul finantat de 
Ateliere Fara Frontiere; 

 Final de proiect EVS “Be a 
promoter of a healthy life-
style set the trend” finan-
tat de Programul Tineret 
in Actiune;

 Scoala Altfel-activitati in 
Scolile Orasului Oltenita; 

 Participare in proiectul de 
responsabilitate sociala: 
SOCIETAL;



 Schimb de tineri: Letonia si Estonia;

 ORANGE  DAY: activitate comuna cu partenerii ACTIVE;



 Saptamana Nationala a Voluntariatului- SNV;

 ZIUA DUNARII;

 Final proiect SOCIETAL;

 TARGUL VESEL- strangere de fonduri;



 Targ.Balci.Fest;
                                                                 

               

 Atelier de tineret in cadrul BLACK SEA NGO FORUM;



 CARAVANA Serviciul European de 
Voluntariat- SEV;

 MOVE WEEK;

 ZEN;

 TURNEUL MICUL SAHIST;

 1 DECEMBRIE SPECTACOL CARITABIL;

 GALA  VOLUNTARULUI  OLTENITEAN;



II. Cursuri si formari  

 Curs de responsabilitate financiara sustinut in cadrul 
Liceului Neagoe Basarab;

 Managementul voluntarilor-Volum Bucuresti;

 Metode de educatie non-formala Bucuresti;

 IDEEO IDEEIS, Alexandria –seminar SOCIETAL;

 Constituire ONG-TIA, Oltenita;

 Metode de             
comunicare- Martin 
Petrov(SEV 2011), 
Oltenita;

 Antreprenoriat social-
Oltenita;

 “Erasmus +” curs de scriere proiecte Oltenita;



III. Reprezentare la nivel international

 Articol publicat “Youth is the strate-
gic resource of a society!” in ICBSS 
"Empowering Civil Society in the Black 
Sea Region: a tool for Innovative Social 
Change" ;

The present collective 
edition of the ICBSS 
Xenophon series is 
comprised of innovative 
ideas, good practices, 
challenges and 
perspectives of social 
innovation, as they were 
presented at the 
6thInternational Black 
Sea Symposium on 
"Empowering Civil 
Society in the Black Sea 
Region: a tool for 
Innovative Social 
Change" that was held on 
4-6 July 2013, in Athens.

Τhe main concept of the 
Symposium was "Civil 
Society". 



IV. Reprezentare la nivel national

 Summit-ul Dunarii la Bucuresti;

 CONFERINTE; 

 CURSURI;

 PARTENER IN PROIECTELE POSDRU: SOCIETAL SI      
PROMETEUS;

       



V. Membrii 
FOND

Platforma  reprezentativa,  consolidata,  activa  si  recunoscuta  la 
nivel national si international, misiunea FOND este de a contribui 
la dezvoltarea si implementarea unei politici coerente si eficiente 
a  Romaniei  in  domeniul  cooperarii  pentru  dezvoltare 
internationala  si  ajutorului  umanitar,  de  a  creste  capacitatea 
organizatiilor  membre  de  a  educa  publicul  larg  cu  privire  la 
cooperarea pentru dezvoltare internationala, prin implementarea 
de  proiecte  si  programe  specifice,  networking,  instruire, 
cercetare, dezvoltare de politici publice si activitati de advocacy. 
Mai multe AICI.

ACTIVE 

Platforma de organizatii la nivel European, mai multe detalii pe 
AICI.

             

http://www.activeeurope.org/About+Active__.html/lang/1033
http://www.fondromania.org/pagini/index.php


                VOLUM 

Federatia Organizatiilor care Sprijina Dezvoltarea Voluntariatului 
In  Romania:  Federatia  VOLUM  este  federatia  care  sprijina 
miscarea  de  voluntariat  din  Romania.  Infiintata  in  2010,  la 
initiativa  Pro  Vobis  -  Centrul  National  de  resurse  pentru 
voluntariat,  VOLUM  reuneste  in  prezent  un  numar  de  48  de 
organizatii membre.

y, friendship a

VI. Coordonator
Danube-Black Sea Youth Network, detalii in aceasta prezentare 
AICI. 

Lansare in 2010

http://www.youtube.com/watch?v=WsDdTL8YMnY
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