


 “Say no to Drugs, Say no to Abuse" 
este un schimb de experienţă între 
tineri (youth exchange) ce a avut loc 
in Vavatsinia, Cipru, intre  23 
februarie 2015 si 3 martie 2015





 Un proiect internaţional în care tineri din 
diferite ţări se întâlnesc şi locuiesc împreună o 
perioadă limitată de timp (între 5 şi 21 de 
zile).

 Participanţii trebuie să aibă vârste cuprinse 
între 13 şi 30 de ani.



 Acest proiect  doreste sa ajute tineri din diferite tari 
sa lupte impotriva abuzului , sa identifice persoanele 
care sunt supuse riscului si sa ii ajute. 



 6 tineri din diferite tari (Romania, Cipru, 
Polonia, Olanda, Belgia si Italia)

 Un lider pentru fiecare grup
 Cei doi organizatori, Theo Mavrosavva si 

Mario Rossi





















































 Asociaţia Yellow Shirt, infiinţată în 2010 
 Scopul: facilitează şi susţine integrarea 

tinerilor in societate.
 Organizaţia este coordonată de tineri, 

aceştia reuşind să inţeleagă mai uşor 
problemele cu care se confruntă cei de vârsta 
lor.



 ActivităţileYellow Shirts sunt la nivel local, 
regional, naţional şi chiar internaţional prin
proiecte organizate de aceştia, dar şi în 
colaborare cu parteneri.

 Aceste activităţi variază de la cursuri de 
formare, schimburi de experienţă între tineri, 
evenimente de stradă, tabere de vară, servicii de 
voluntariat, workshop-uri, seminarii etc. 

 Domenii: artă, cultură, sport, mediu 
înconjurător, drepturile omului, sănătate etc.



 Let's Remove Differences
 8 persoane din acest NGO 
 8 -15 Septembrie  2013
 Adana, Turcia
 diferenţe culturale interetnice
 schimb de experienţă pentru tineri

 Reuse or Lose
 10 persoane din acest NGO
 9 – 16 Martie2013 – Pașcani/Muncelu de Sus, 

România
 protecţia mediului inconjurător, reciclare
 schimb de experienţă între tineri



 Ruran-Urban-Nature
 10 persoane din acest ONG
 26 august-9semptembrie 2014
 –Diferite locatii din România(Muncel/Pascani-

Sacel-Baia Mare)
 Diferite modalitati de a petrece timpul liber in 

mediul offline
 schimb de experienţă între tineri



 Un program al Comisiei Europene 
care sprijină educaţia non-formală, 
formală şi informală.



 Ţările din acest program: Ţările Uniunii 
Europene şi candidaţii aderării acesteia , dar 
şi Norvegia, Liechtenstein si Elveţia etc.

 Ţări partenere: ţări mediteraneene, Caucaz, 
Europa de Est şi Sud-Est

 Alte ţări partenere: restul lumii(cu câteva
excepţii)



 Youthpass face parte din strategia Comisiei Europene 

pentru recunoasterea si atestarea educatiei non-

formale, urmarindu-se cele 8 competente cheie:

-comunicarea în limba maternă

-comunicarea în limbi străine

-competenţa matematică şi competenţa de bază privind 

ştiinţa şi tehnologia

-competenţa digitală

-capacitatea de a învăţa procesul de învăţare

-competenţe sociale şi civice

-simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului

-conştiinţa şi expresia culturală



 descrie activitatea participanţilor la acest 
proiect si competenţele obţinute de aceştia

 sprijină reflectarea personală asupra 
procesului  de invăţare non-formală

 contribuie la recunoaşterea muncii tinerilor
 facilitează angajarea tinerilor, dar şi obţinerea 

de burse



Acest proiect a fost 
finanţat din fonduri 
europene prin programul 
Erasmus+


