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• “Say no to drugs” este un schimb de 

experienţă între tineri (youth exchange) ce 

a avut loc in diferite zone din Cipru.

• Locatii: Vavatsinia, Limassol.

• Durata: 23 februarie – 3 martie 2015.



Ce reprezinta un Youth Exchange?

• 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.



Ce scop are Say no to drugs?

• Proiectul are ca scop informarea si 

indrumarea participantilor in a lua parte si 

a promova o viata lipsita de dependente 

de orice fel. In cadrul activitatilor efectuate 

in proiect, participantilor li s-a vorbit 

despre dependenta de alcool, tutun, 

droguri, internet, medii daunatoare etc.



Participanti

• 6 tari (din UE): Romania, Polonia, Olanda, 

Belgia, Cipru, Italia.

• Aproximativ 7 persoane din fiecare tara.

• 2 organizatori: Theo Mavrosavva & Mario 

Rossi



Activitati efectuate in cadrul proiectului

1. Ice breaking games

2. Team building activities – piese de teatru, 
discutii informative, song writing etc.

3. Workshopuri informative

4. Final booklet

5. Debate

6. Excursie – Limassol

7. Nopti culturale

8. Learning buddies





In ce fel mi-a fost folositor acest proiect?

• Abilitati de comunicare in limbi straine

• Abilitati de comunicare

• Cunoasterea unor noi culturi

• Impartasirea propriei culturi

• Discovering yourself

• Making friends

• Having fun 



Cine a organizat acest proiect?

• 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.



• Activităţile Yellow 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.



Erasmus+

• Un program al Comisiei Europene 

care sprijină educaţia non-

formală, formală şi informală.



Cine beneficiaza de acest program?

• 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



Certificatul Youthpass

• 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



La ce foloseste un astfel de certificat?

• 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+


