
ANDREESCU CĂTĂLIN VLĂDUȚ 
 

Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița 

Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște 

 

str. Stelea, nr. 2, Târgoviște, județ Dâmbovița 

cod 130018 

tel. 0724477991; 0788477991 

e-mail vladut_andreescu@yahoo.com 

 

Vlăduț Andreescu - metodist în cadrul Bibliotecii Județene "Ion Heliade Rădulescu" 

Dâmbovița și coordonator al programului Biblionet, fondator al primului centru de informare 

și comunicare al Comisiei Europene în județul Dâmbovița – EUROPE DIRECT Târgoviște, în 

anul 2008. Experiență în lucrul cu tinerii dar și în implementarea unor proiecte cu și pentru 

tineri, cu finanțare externă. Cu sprijinul conducerii bibliotecii, coordonează o echipă formată 

din peste 200 de tineri voluntari în diverse domenii de activitate, cu ajutorul cărora 

organizează diferite evenimente și acțiuni educative și/sau caritabile în funcție de nevoile 

comunității locale.  

Dâmbovița – Tineri voluntari în lupta împotriva excluziunii sociale 
 

Scopul lucrării/prezentării Care sunt motivele pentru care doriţi să faceţi această prezentare (sau 

scopul proiectului/cercetării/ activităţii/serviciului)? 

În vederea împărtășirii experiențelor profesionale pozitive cu colegi 

din biblioteci publice, precum și a rezultatelor obținute în munca cu 

voluntarii pentru soluționarea unor nevoi concrete ale comunității 

locale.  

Design/metodologie/abordare Cum au fost/vor fi atinse obiectivele? Includeţi metodele principale 

folosite. Care este abordarea folosită în proiect/cercetare/ 

activitate/serviciu? 

Proiectul vizează lucrul cu tineri cu posibilități reduse, dorind să se 
aducă contribuția la combaterea excluziunii sociale, dar și implicarea 
în activități de voluntariat. Tinerii au fost consiliați și îndrumați către 
domenii de activitate, cu precădere cel al ONG-urilor, s-au pus în 
practică situații inevitabile pentru tinerii care doresc să se integreze, să 
lucreze și să participe activ la viața comunităților din care fac parte. 

 

Metodele de lucru au fost variate și au avut menirea de a ghida tinerii 
și de a le lăsa libertatea de gândire, exprimare, de a-și folosi 
creativitatea. S-a apelat la metode participative, active, centrate pe cel 
care învață și care au rolul de a stimula gândirea, imaginația și 
capacitatea de comunicare, și metode neparticipative, pasive, menite 
să sporească atenția și memoria. Au fost folosite în special metodele 
participative, cele neparticipative fiind folositoare la prezentarea 
anumitor programe, proiecte.  

 

Metode de lucru: 

 

- jocuri și activități de team-building – folosite pentru ca tinerii să 
se cunoască – s-au stabilit raporturi de lucru și echipe, tinerii 
au căpătat ușurință în a se exprima în situația dată; 
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- brainstorming – tinerii au învățat să-și adune ideile și faptul că 
munca și rezultatele muncii în echipă sunt întotdeauna mult 
mai ample decât lucrul pe cont propriu; 

- jocuri de cunoaștere a personalității – tinerii au devenit 
conștienți cu privire la personalitatea, așteptările de la ei înșiși; 

- puzzle – a mărit concentrarea tinerilor; 

- dezbateri – fiecare participant a avut posibilitatea de a-și 
expune propria părere pe o temă dată; 

- atelierele de lucru – au avut menirea de a da confort și 
siguranță întregii echipe, posibilitatea de instruire reciproca; 

- jocul de rol – tinerii și-au imaginat situații și le-au aplicat, 
pentru conștientizarea multiplelor valori, comunicare; 

- prezentări vizuale – menite să sporească atenția și gradul de 
receptivitate; 

- chestionare – pentru asigurarea feedback-ului. 

- photoshop – pentru punerea în evidență a imaginației, 
creativității și spiritului inovator. 

Rezultate/Impact Care sunt rezultatele cercetării/proiectului/activităţii/ serviciului? Fiţi 

cât mai concreţi în descrierea rezultatelor şi a impactului proiectului. 

Oferiţi cifre, dar prezentaţi şi cum aţi contribuit la îmbunătăţirea vieţii 

beneficiarilor (dacă este cazul).  

Proiectul a avut un impact pozitiv asupra tuturor participanților, atât 
asupra grupului de voluntari, dar mai ales asupra tinerilor din Centrul 
de Reeducare prin posibilitatea de a accede la o altă dimensiune 
socială și la o altă realitate europeană, prin oportunitatea de a se simți 
liberi, de a gândi și a se exprima, de a fi egali cu ceilalți. Grupul 
informal de tineri a învățat să aprecieze oportunitățile pe care le au și 
au avut satisfacția de a-și fi adus contribuția la binele acelor copii 
defavorizați. Cu ajutorul Centrul Europe Direct al Bibliotecii Județene 
„I.H.Rădulescu” s-a promovat lucrul în folosul comunității, lucrul în 
echipă pentru un viitor mai bun și pentru o societate primitoare. S-a 
demonstrat populației că, prin voință și implicare, se pot schimba 
mentalități și  destine.  

Dacă inițial din partea Centrului de Reeducare Minori au participat 
numai 8 tineri, la finalul programului putem număra participarea a 
întregului colectiv. De asemenea, numărul de voluntari implicați în 
activități de voluntariat din cadrul bibliotecii a sporit de la 100 la peste 
200. 

Ce schimbări de practică/practici pot fi realizate ca rezultat al lecţiilor 

învăţate din desfăşurarea proiectului/cercetării/ serviciului? 

Se vor transmite rezultatele proiectului bibliotecilor și ONG-urilor cu 
speranța de a îi convinge prin „Dâmbovița – Tineri voluntari în lupta 
împotriva excluziunii sociale” asupra importanței implementării de 
proiecte cu și pentru tineret în folosul întregii comunități, precum și cu 
privire la această resursă financiară neexploatată de către bibliotecile 
publice. Trebuie menționat faptul că aplicant poate fi până la 1 ianuarie 
2013 orice instituție care ”găzduiește” grupuri informale de tineri, 
pentru ca după această dată să fie eligibili numai aceia care au 
implementat deja un astfel de proiect 

Constrîngeri/limitări/provocări 

(dacă se aplică) 

Care au fost constrîngerile de care a trebuit să ţineţi seama şi cum aţi 

făcut acest lucru? Ce provocări aţi avut de înfruntat şi cum le-aţi 

abordat?  

Tinerii de la Centrul de Reeducare Găiești sunt tineri cu posibilități 
reduse și provin din medii sociale precare.  



Sunt tineri care nu au beneficiat de o educație sau de o viață de 
familie sănătoasă.  

Sunt tineri de etnie rromă sau tineri cu posibilități reduse de dezvoltare 
intelectuală.  

Prin alocarea unuia sau a doi ”prieteni secreți” fiecare dintre minori era 
supravegheat, dar și sprijinit dacă se afla într-o situație deosebită. 

Voluntarii Grupului Informal nu dispun de aceiași disponibilitate și timp 
liber, și deși fiecare are sarcinile sale bine determinate, nu există 
siguranța realizării la timp prin neparticipare efectivă a persoanei 
responsabile. Lucrul în echipă a rezolvat acest aspect, fiecare dintre 
cei prezenți preluând din activităților celor absenți.  

Care este originalitatea/valoarea 

prezentării? 

Ce e nou în prezentare? Descrieţi valoarea 

proiectului/cercetării/activităţii/serviciului prezentat şi indicaţi pentru 

cine (care sunt grupurile pentru care există rezultate/impact). 

Prin noutatea proiectului și a grupului țintă a fost atrasă atenția 

publicului larg asupra acestei categorii de cetățeni, a problemelor cu 

care tinerii aflați în centre de reeducare se confruntă atât pe perioada 

ispășirii pedepselor cât și după terminarea acestora din punct de vedere 

emoțional, al reintegrării în comunitate, în găsirea unui loc de muncă 

etc. Adolescenții, în general, au devenit atenți față de aproapele său, 

sensibili la nevoile comunității și au dobândit abilități necesare în 

vederea scrierii și implementării de proiecte cu finanțare europeană. 

Au înțeles faptul că biblioteca publică înseamnă de fapt EDUCAȚIA 

PUBLICĂ. 

 

 

Prin  proiectul nostru "Dâmbovița - Tinerii voluntari în lupta împotriva excluziunii sociale", ne-am 

dorit să ajutăm minorii din  Centrul de Reeducare Minori Găiești să se reintegreze în comunitate. 

Proiectul a avut loc la Târgoviște, în cadrul Bibliotecii Județene "Ion Heliade Rădulescu" 

Dâmbovița prin Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște. De asemenea, au fost dezvoltate ateliere de 

lucru pe diferite domenii în mai multe locuri neutre. Tema a fost "Educaţia de la egal la egal". Prin 

intermediul proiectului s-a  cultivat la adolescenți toleranţa şi solidaritatea, puterea de a înţelege 

diferite clase sociale, precum şi conştientizarea apartenenţei la o anumită clasă socială, să accepte 

diferite moduri de gândire, de idei şi experienţă personală, promovarea învăţării non-formale şi 

lucrul cu tinerii cu posibilităţi reduse.

 


