CENTRUL EUROPE DIRECT Târgoviște, An X, nr. 1/2018
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Ion Heliade Rădulescu” DÂMBOVIŢA

ccccccup
rins

Din
cuprins

Buletin informativ
bu

Stagii de practică la
Banca Mondială pagina 5

Ziua Europei la Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște
EUROFLASH
EUROPE DIRECT
Târgoviște stimulează
participarea tinerilor la
alegerile
europarlamentare din
2019 prin teatru forum
forum – pagina 2

Scrisoare de…voluntar
- pagina 4

Ziua de 9 mai este un eveniment important pentru toată comunitatea europeană.
Cetățenii Uniunii Europene sărbătoresc ziua in care s-a pus piatra de temelie a actualei
societăți globalizate – Ziua Europei.
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște s-a aflat și de această dată în mijlocul tinerilor
dornici de informare europeană și a organizat, pentru cea de-a opta oară, o manifestare
dedicată acestei zile importante. Spectacolul-concurs s-a desfășurat în parteneriat cu
Grădinița PP nr. 1 Târgoviște, Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, Liceul
Voievodul Mircea Târgoviște, Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgoviște,
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Clubul Victorioșilor, sub tema „EU și UE –
cetățenie europeană activă!” și a avut drept scop promovarea mentalității europene,
popularizarea fenomenului de Uniune Europeană și informarea populației cu privire la
beneficiile aduse de către aceasta.
Evenimentul a fost deschis de către cei mai mici cetățeni europeni, preșcolarii de la
Grădinița „PP nr. 1 Târgoviște. Dezinvolți și cu un deosebit talent artistic, cei mici au fost
foarte îndrăgiți de public. Ei au prezentat o frumoasă paradă costumelor steagurilor
Uniunii Europene realizate din materiale reciclabile și care au redat drapelele statelor
membre.
După așa o defilare, a venit și rândul celor mari să-și arate priceperea în domeniul
Uniunii Europene. Echipajele alcătuite din câte 4 participanți provenind de la liceele
menționate mai sus s-au întrecut în proba de desen, dans, cultură generală în domeniul
Uniunii Europene și creativitate artistică (realizarea unei scurte scenete în care să se
folosească niște cuvinte impuse), muzică și dans. Lupta a fost strânsă, elevii au fost
foarte creativi și au dat dovadă de multă seriozitate în pregătirea momentelor artistice,
iar la final echipajele au fost premiate cu obiecte utile în activitatea și timpul liber.
Tinerii au fost încurajați de un număr mare de susținători. Pe lângă spectacolul
urmărit, ei s-au bucurat și de premii-surpriză oferite de organizatori. Fiecare participant
și persoană din public și-a încercat norocul la Tombola Europeană denumită sugestiv „Te
implici și câștigi!”, iar toți au fost câștigători. Premiile (mingi cu pelerine de ploaie,
rucsacuri, stegulețe, baloane, DVD-uri cu filme, etc) imprimate cu sigla EUROPE DIRECT
Târgoviște și/sau cu însemnele Uniunii Europene au fost pe placul câștigătorilor și cu
toții s-au declarat mulțumiți.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește tuturor pentru participare și îi invită
să participe și la alte activități de gen! Sperăm că tinerii au înțeles mesajul pe care am
încercat să-l transmitem și vor deveni din ce în ce mai activi în societate! Rămâneți
alături de noi!

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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EUROPE DIRECT Târgoviște stimulează participarea tinerilor la
alegerile europarlamentare din 2019 prin teatru forum forum
Teatru forum este o ramură a teatrului social creată de către brazilianul Augusto Boal în scopul promovării și
stimulării cetățeniei active și a implicării membrilor comunității în rezolvarea problemelor care le afectează viața. Prin
această formă de artă Boal a dorit să se creeze o interacțiune între oameni, astfel încât ei să ia atitudine atunci când văd
că semenii lor se află în situații dificile.
Supranumit și „Teatrul Opresaților”, teatru forum le dă spectatorilor ocazia de a deveni actori ai schimbării. Cu timpul,
acesta a devenit o metodă de educație non-formală utilizată în scopul apărării drepturilor omului și al stimulării
cetățeniei europene active.
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște folosește această metodă de educație din 2012, an în care a fost formată
trupa de teatru social a organizației. Până în prezent, echipa a susținut numeroase reprezentații cu diferite teme și
fiecare activitate a primit numeroase aprecieri din partea publicului.
Succesul de care s-au bucurat i-a determinat pe membrii echipei să dea startul unei campanii revoluționare denumită
„Stă în puterea ta să schimbi ceva!”. Aceasta a debutat la începutul anului 2018 și are drept scop stimularea participării
tinerilor la alegerile europarlamentare din 2019.
Publicul țintă este constituit de către tinerii liceeni și studenți care vor vota pentru prima oară cu ocazia alegerilor
europene, dar și alte categorii de grupuri țintă. Pentru că vorbim de drepturi și libertăți ale cetățenilor europeni, tema
aleasă este cea a unei realități dureroase din societatea românească actuală – numărul din ce în ce mai mare al tinerelor
care rămân însărcinate înainte de a absolvi liceul sau, mai grav, școala generală.
După ce piesa a fost gata, echipa a plecat...în turneu prin județ și a susținut reprezentații în Târgoviște și în alte
locații unde există licee. În acest sens, tinerii activi au poposit la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmbovița, la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște, la Bibliotecile Orășenești Titu și Pucioasa și la
Biblioteca Comunală „Vasile Florescu” din Voinești.
Deși tema nu este simplu de abordat, publicul a fost receptiv și a dorit să se implice pentru a găsi soluții la
problema expusă. După fiecare reprezentație, tinerii prezenți au avut ocazia de a se implica în dezbateri pe tema
alegerilor europarlamentare alături de membrii echipei EUROPE DIRECT Târgoviște. Ei au aflat care sunt atribuțiile
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membrilor Parlamentului European și cum sprijină această instituție tinerii din Uniunea Europeană.
Impactul pozitiv îi încurajează pe tinerii actori amatori să-și continue periplul prin județ și se pregătesc pentru
susținerea de astfel de reprezentații și în țară la alte centre EUROPE DIRECT . De asemenea, vor urma alte reprezentații
care vor fi susținute pentru diferite grupuri țintă, inclusiv studenții Facultății de Drept și Științe Administrative a
Universității „Valahia” din Târgoviște.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște vă invită să-i urmăriți activitatea pentru a afla mai multe informații despre
campania dedicată alegerilor europarlamentare din 2019!

Scrisoare de…voluntar
Salut dragi cititori,
Mă numesc Dinu Mihaela-Alexandra și vă scriu din perspectiva unui nou voluntar al Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște.
Cu câteva săptămâni în urmă am avut prima mea reprezentație cu trupa de teatru forum în comuna Voinești.
Sincer, când am auzit că voi interpreta un rol în piesa de teatru, am fost puțin speriată de gândul că nu voi reuși să duc
până la final tot ce aveam de interpretat. Cu ajutorul colegilor mei, și le mulțumesc pe această cale, am dus până la final
reprezentația. După terminarea acesteia, am aflat unele aspecte legate de viață. Primul lucru pe care l-am conștientizat
a fost lipsa de comunicare dintre persoanele din aceeași familie, ducând astfel la anumite riscuri. Un al doilea lucru pe
care l-am remarcat și cred eu că este cel mai important ar fi viitorul nostru, al tuturor. Dacă ne dorim un viitor mai bun,
mai luminos și diferit, trebuie să luptăm pentru acesta și să nu ne lăsăm influențați de persoanele din jurul nostru.
Reprezentațiile de teatru forum, după părerea mea, au ceva deosebit. În componența acestora există lucruri de care
societatea se lovește în viața de zi cu zi pe care nu știe să le aplaneze.
M-am înscris în acest proiect tocmai pentru a contribui la adevărata mentalitate pe care societatea românească
contemporană trebuie să o adopte în contextul european actual.
Datorită lucrurilor frumoase care se întâmplă cu ajutorul acestui proiect, am încurajat și alte persoane să se înscrie în
cadrul său pentru a contribui la un viitor mai bun al societății în care trăim.
Vă încurajez și pe voi, dragi cititori, să contribuiți la educația acestei țări. Înscrieți-vă la centrele de voluntariat cu
încredere!
Cu stimă, noul voluntar,
Mihaela

Stagii de practică la Banca Mondială
Banca Mondială oferă stagii de practică tinerilor interesaţi să afle mai multe despre problemele economice şi sociale care
afectează viaţa oamenilor din întreaga lume. Programul oferă oportunităţi de studiu şi muncă celor interesaţi să
dobândească mai multă experienţă.
Programul de stagii al Băncii oferă absolvenţilor ocazia de a-şi îmbunătăţi abilităţile şi experienţa de muncă într-un mediu
internaţional.
Stagiile plătite sunt disponibile pentru programele de iarnă şi vară. Programul de stagii este deschis studenţilor din ţările
membre ale Băncii. Candidaţii trebuie să aibă o diplomă de absolvire a unei facultăţi şi să fie deja înscriși într-un program
normal de studiu (care va duce la obţinerea gradului de Master sau de Doctorat, cu intenția de a reveni la școală).
Programul acceptă candidaţi în următoarele domenii: economic, finanţe, dezvoltarea resurselor umane (sănătate publică,
educaţie, alimentaţie, populaţie), ştiinţe sociale (antropologie, sociologie), agricultură, mediu, dezvoltarea sectorului
privat, precum şi în alte domenii conexe. Se cere fluenţă în limba engleză.
Banca plăteşte un salariu orar tuturor stagiarilor şi, acolo unde este cazul, asigură o alocaţie pentru cheltuielile de
călătorie. Stagiarii îşi asigură singuri cazarea. Majoritatea posturilor sunt în Washington, DC, şi au o durată minimă de
patru săptămâni.
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Date limită:
• Vară (iunie-septembrie) - perioada de înscriere pentru programul de vară este 1 decembrie - 31 ianuarie, în fiecare an;
• Iarnă (decembrie-martie) - perioada de înscriere pentru programul de iarnă este 1 septembrie - 31 octombrie, în fiecare
an.
Înscrierea se face online.
Banca Mondială oferă, de asemenea, diverse stagii de practică specifice regiunii. Mai multe informaţii aici.
Sursa: www.eurodesk.ro
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se
adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale
instituţiilor Uniunii Europene.
Program de funcționare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
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