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CE VEI GĂSI ÎN PRIMUL NUMĂR AL
REVISTEI?



Corpul European de Solidaritate: ne completăm
profilul, iar apoi suntem gata să aplicăm pentru o
mulțime de proiecte din întreaga lume. (europa.eu) 

Salto: aici poți găsi de obicei cursuri de formare.
(salto-youth.net)

Accesarea programelor de voluntariat și a proiectelor
similare pentru generația noastră se face de obicei prin
intermediul internetului. Există două site-uri principale
pe care le verific când vreau să aplic pentru acest gen
de proiecte:

Drumul spre România: cum și de ce
am aplicat la Youth Summer Fest?

POȚI GĂSI OPORTUNITĂȚI DE
VOLUNTARIAT PE REȚELELE
SOCIALE, CUM AR FI
ERASMUSGRAM SAU EUYOUTH. 

UN SFAT ÎN PLUS:



După ce am aplicat pentru numeroase proiecte
și am aflat diverse detalii, Youth Summer Fest a
fost unul dintre cele mai remarcabile proiecte,
deoarece reunește aproximativ 200 de persoane
din diferite țări și culturi, iar acestea vor pregăti
activități pentru localnici. 

M-am gândit că acest concept ar fi un plan
minunat pentru vară. 

De ce Youth Summer Fest?



Nu putem spune că există diferențe culturale mari
între Turcia și România. 

Românii sunt prietenoși : încearcă să ajute fără
ezitare atunci când le ceri asta. Turcia având o
bucătărie bogată, din păcate, nu am putut încerca
în România o gamă largă de opțiuni. Cu toate
acestea, Ciorba de pui A La Grec merită încercată,
mai ales în zona Complexului Studențesc. 

O altă diferență este legată de unul dintre
elementele principale ale culturii, și anume muzica .
Am observat că în România oamenii preferă să
asculte melodii în limba română, în loc de melodii în
limba engleză. Ei încearcă să își păstreze cultura, iar
aceasta este o atitudine bună față de cultura pop.

Tradiție Ciorbă de pui 
A La Grec

 

Oameni

Diferențe culturale:
România vs Turcia



Există mai multe jocuri și activități pe care
le-am făcut în timpul creării echipelor:

Activitățile de team building includ, de obicei, jocuri și
activități concepute pentru a face grupurile să lucreze
împreună pentru un scop comun. 

Aceste activități sunt eficiente pentru a crea un mediu
prietenos, pentru a crește colaborarea și pentru a oferi
solidaritate în cadrul echipelor. 

Activitățile din team building

1. Scrierea numelor: În cea mai mare parte mi-a fost
ușor să scriu numele colegilor pe baza pronunției lor,
dar cele turcești au fost dificile pentru alții. De
exemplu: Ișıksu, Sezin. 



3. Protejarea unui ou: Am fost împărțiți în două grupuri, 
 iar fiecare grup a trebuit să găsească un mod de
protecție pentru un ou aruncat de la primul etaj. Am
încercat cu toții să găsim materiale pentru protecție și
da, am reușit. Acesta este rezultatul: 

4. Human Bingo: Participanții au primit o listă care
includea întrebări specifice precum „Ai frați sau surori?”
și trebuia să se plimbe prin sală și să se întrebe unii pe
alții. Asta le-a oferit o șansă excelentă de a se cunoaște
reciproc.

2. Construirea de turnuri din paste și bezele: Da, am
făcut-o! A fost un joc frumos de colaborare și de
muncă în solidaritate. Am făcut schimb de idei în timp
ce construiam turnul.



THE DRACULOS

COCOLOCO GANG

T H E  W E R E W O L V E S

Cunoscuți pentru coeziunea de echipă, energia  nelimitată și
simțul comunității, Cocolocos sunt o rasă blândă și calmă din
fire. Când au nevoie de pauză, se odihnesc. Totuși, în condiții

de stres, pot reacționa cu îndrăzneală și impulsivitate. 

-În vremuri dificile poți reduce tensiunea cu un cuțit-

Numiți inițial Egg of Dutie, Draculos și-au schimbat
numele din cauza preferințelor personale și pentru a
evita conflictele. În ciuda tematicii întunecate și a
numelui lor enigmatic, Draculos sunt cunoscuți pentru
energia lor pozitivă, vibe-urile bune și atitudinea cool. 

Sunt o haită. Rămân împreună și nu lasă niciodată pe
cineva dintre ei în urmă. Legenda spune că, la lună plină,
membrii echipei se întâlnesc pe străzile Timișoarei pentru
a împărtăși informații interculturale și a promova valorile
europene. Vârcolacii au un cântec de adunare pe care îl
pot folosi în caz de nevoie.

Echipă condusă de liderul local Silviu

Ce echipă susții?

Cu toate acestea, legenda spune că noaptea, membrii
Draculos se întâlnesc pentru a participa la un ritual care
poate duce la transformarea grupului în liliac. 

Echipă condusă de vampirul italian Mickie

Pentru a se aduna toți membrii, Cocolocos se vor găsi întotdeauna unii pe alții
folosind apelul lor unic și original: Un membru va striga Coco! 

Echipa Cocoloco va răspunde: Loco!
 

Formată de liderii echipei Alba și Giorgia



Unul dintre principalele avantaje ale proiectului este că ne prezintă locuri
interesante din România. Pe lângă orașul Timișoara, am vizitat și Lugoj. 

A fost relativ mic, dar avea multe locuri de văzut. Orașul, cu clădirile sale
istorice și designul său european, a fost foarte atractiv pentru voluntarii
internaționali. Monumentul construit pentru cei care au murit în Al Doilea
Război Mondial mi-a atras atenția. Bisericile istorice, monumentele și râul
magnific au fost de neuitat pentru mine.

Casa Tineretului din Timișoara dispune de tot felul de facilități
pentru tineri: săli de seminar, salon, curte, tenis de masă etc.
Înainte, aici era și o sală de sport. Mai târziu a devenit centru de
vaccinare și adăpost pentru ucraineni. Acesta este un indiciu al
ospitalității poporului român.

De asemenea, în acest centru se găsesc picturi în diferite stiluri.
Putem viziona cu ușurință filme și concerte. Este un loc ideal
pentru a ne petrece timpul liber.

Descoperind Timișoara și Lugoj



Vineri ne-am bucurat de o noapte internațională în care am
avut parte de un festin pentru papilele gustative, datorită
ISWinT.

Studenții participanți, care au reprezentat numeroase țări, ne-
au lăsat să gustăm cele mai delicioase mâncăruri, prăjituri și
deserturi.

Unii au prezentat dansuri naționale impresionante în costume
populare. Încă nu știu cărei țări îi aparține tradiția, dar asta face
parte din magia acestei seri speciale.

Noaptea internațională

Totul s-a potrivit de minune: luminile au început să pâlpâie,
muzica a devenit mai tare, picioarele s-au ridicat de pe
podea pe melodii mai mult sau mai puțin cunoscute...



Cei mai timizi dintre noi stăteau de vorbă pe scările de la
intrarea în Casa tineretului. Se spuneau povești sub un
frumos cer înstelat. 

Ne-au surprins diferențele și asemănările dintre țări. Din
când în când se auzea câte o remarcă cochetă și se făcea
schimb de numere de telefon.

Per total, a fost o seară fantastică. Am făcut schimb de
mâncare, băuturi, tradiții și, în unele cazuri, chiar sărutări.



La început au existat grupuri delimitate. Împărțită după
culoarea tricourilor, o mare alergătoare clar ordonată a început
să se miște. Toată lumea a căutat pentru o vreme
familiaritatea. Brațele se croșetau în cele ale unei persoane
cunoscute și se cânta cu grijă în propriul grup.

Din fericire, semafoarele, bicicliștii și instrucțiunile de mers au
transformat rapid totul într-un haos plăcut. Am ajuns să merg
alături de necunoscuți. Steagurile erau uneori un mister. Un
bun exemplu în acest sens a fost steagul Hong Kongului,
deoarece avea elemente din steagul britanic. Această
curiozitate a dus la un schimb de experiențe. 

Parada steagurilor
În depărtare se simțea deja ritmul

muzicii. Lângă cantina universității,
Parada steagurilor inițiată de

ISWinT s-a pus rapid în mișcare.
Cărucioare de cumpărături cu boxe

îți treceau pe lângă picioare în
succesiune rapidă. Muzică veselă

precum Wavin' Flag (care se
potrivea foarte bine cu mesajul

paradei) era difuzată la volum
ridicat de acești giganți în mișcare.

Salut!



Întrebări, experiențe și prejudecăți s-au revărsat asupra
publicului cu multe gesturi ale mâinilor și mari variații de
intonație...

A existat chiar și un loc pentru a discuta despre experiența
momentului în sine.  Am vorbit cu un student german de la
ISWinT, care a pus un alt student să poarte steagul german.

Cunosc acest sentiment inconfortabil. Istoria olandeză este mai
puțin controversată decât cea germană, dar și eu m-am simțit
foarte inconfortabil cu steagul în mână.

Ultimele dăți în care steagul olandez a fost purtat de oameni
obișnuiți au fost în timpul revoltelor. Steagul apare adesea la
evenimente triste, cum ar fi comemorarea morților. Fie că este
vorba despre confruntări între fermieri și poliție sau între
dreapta și stânga, acestea nu au nimic de-a face cu steagul. Este
doar un mijloc. Astăzi a fost un mijloc de a sărbători unitatea. În
plus, steagul este atârnat pe catarg de Ziua Regelui cu mândrie.

Așa că îl legăn de patru ori și ignor sentimentul din stomac. Nu
sunt o protestatară, ci un cetățean al lumii care își revendică
locul.
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Această revistă a fost creată în cadrul
proiectului Youth Summer Fest. Pentru mai
multe informații despre proiect, accesează 

www.fitt.ro

Youth Summer Fest face parte din proiectul Youth Centres
UP 2 și este implementat cu sprijinul Universității de Vest
din Timișoara și cu finanțare de la Corpul European de
Solidaritate și Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.


