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Necesitatea proiectului:
Proiectul pornește de la nevoia tinerilor, a celor care doresc să socializeze, să comunice, să citească
împreună.  Diversitatea  culturală,  unanim recunoscută  ca  o  realitate  a  societăţilor  contemporane
generează implicit nevoia de gestionare a implicaţiilor acesteia la nivelul diferitelor instituţii publice,
inclusiv  la  nivelul  sistemului  educativ,  precum şi  nevoia  de  gestionare  a  interacţiunilor  asociate
convieţuirii  între  membrii  diferitelor  grupuri  etnoculturale.  În  Declaraţia  Universală  privind
Diversitatea Culturală, adoptată de UNESCO în 2001, cultura este definită ca „ansamblu de elemente
distinctive, de ordin spiritual, material, intelectual, şi emoţional, ale unei societăţi sau ale unui grup
social, ce include, pe lângă artă şi literatură, stiluri de viaţă, moduri de convieţuire, sisteme de valori,
tradiţii şi credinţe” .

Biblioteca  Județeană  în  colaborare  cu  partenerul  său,  Asociația  SUPER TINERI  (Asirys)  Târgu
Frumos doresc să vină în sprijnul acestor tineri prin construirea unor ateliere - activități cultural-
educative care să promoveze educația non-formală și interculturalitatea.  Ceea ce ne propunem în
acest proiect vine să sprijine și să dezvolte caracterul educațional al elevilor de liceu, studenților și
chiar a adulților care sunt încurajați să participe împreună la activități educative, recreative, creative
și  de  conversație  într-o  limbă  străină,  într-un  cadru  comunitar  precum biblioteca  sau  un  spațiu
neconvențional.

Asociația SUPER TINERI (ASIRYS) a fost fondată în februarie 2009. Misiunea organizației este de
a tranforma tinerii în lideri capabili să producă schimbări pozitive și sustenabile în comunitățile lor.
Proiectele asociației urmăresc să încurajeze copiii, tinerii și adulții să acționeze voluntar în beneficiul
comunității. Până în prezent, asociația a coordonat 27 de proiecte finanțate de programele Tineret în
Acțiune, Ministerul Tineretului și Sportului, SEE 2009 – 2014, Erasmus Plus și Erasmus Sport și
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Corpul European de Solidaritate și a avut rolul de partener în peste 350 de proiecte internaționale,
sprijinite de Uniunea Europeană. 

Voluntariatul  joacă  un  rol  esențial  în  astfel  de  activități,  iar  voluntarii  implicați  în  proiectele  și
activitățile  culturale  ale  bibliotecii  publice  ori  în  activitățile  Asociației  ASIRYS  Târgu  Frumos
aparțin tuturor categoriilor de vârstă. Pornim de la convingerea că fiecare persoană, indiferent de
vârstă,  reprezintă  o  resursă  pentru  comunitate,  iar  valorificarea  potențialului  tuturor  membrilor
comunității, interacțiunea și dialogul între generații sunt premisele esențiale pentru construirea unei
comunități puternice și solidare.

Scopul proiectului: Înconjurați de energia, vitalitatea și afecțiunea tinerilor voluntari și a unor grupe
omogene din mai multe licee din Iași vom conduce la întărirea gradului de coeziune educațională
prin  promovarea   lecturii  (a  fondului  de  carte  al  bibliotecii),  a  educației  nonformale  prin
facilitarea  contactului  elevilor  de  liceu  cu  diverse  zone  ale  culturii  prin  dialog  cu  diferiți
creatori  culturali  în  cadrul  atelierelor  dar  și  promovarea diversității  de expresie  culturală  și
recunoașterea nevoilor umane comune dincolo de specificul unei culturi. 

Publicul-țintă:

- cititori - elevii de liceu între 13-18 ani;

- voluntari și tineri din Asociația Asirys Târgu Frumos

Durata de implementare: 12 luni (noiembrie 2022 - noiembrie 2023).

Activități:

- Facilitarea de ateliere de educație non-formală, în limba engleză, în domeniul artelor, în cadrul a
patru  muzee  alternative  dezvoltate  în  proiectelor  Arts  Lab  -  2022-1-RO01-ESC51-VTJ-
000068103 / certificare - 2021-1-RO01-ESC50-095954 finanțat de programul Corpul European
de Solidaritate, cu sprijinul Uniunii Europene. Metodologia muzeelor alternative abordează într-
un  mod  inovator  patrimoniul  cultural  local  al  județului  Iași,  transformându-l  prin  implicarea
artiștilor și tinerilor, în produse culturale creative destinate publicului larg. 

- Informarea cititorilor instituției despre programul Corpul European de Solidaritate şi despre alte
oportunităţi de formare şi dezvoltare personală şi profesională prin voluntariat.

- Prezentarea de instalații  artistice în spațiile bibliotecii,  dezvoltate de voluntarii  organizației  în
cadrul Muzeului Alternativ de Folclor - MAF, Muzeului Cucuteni Alternativ – Târgu Frumos,
Muzeului Alternativ Rromani - MARr, Muzeului JEMOM - Jewish Open-Air Museum;

- Încurajarea formării unei reţele de persoane resursă, interesate de dezvoltarea comunităţii prin
cultură, voluntariat şi educaţie non-formală. 

Responsabilităţile Consiliul Judeţean Iaşi Biblioteca Judeţeană  “Gh. Asachi” Iaşi sunt: 

- Informarea şi invitarea cititorilor, elevilor şi cadrelor didactice la activităţi;

- Promovarea și diseminare activităţilor la nivel local şi regional;

- Facilitarea accesului la informații, resurse și fond de carte despre folclor, despre comunitatea
rromă, despre comunitatea evreiască și despre civilizația Cucuteni, din județul Iași și regiunea
Nord-Est,
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- Obținerea acordurilor GDPR de la participanți necesare pentru promovarea în mediul online a
activităților;

- Suport logistic pentru organizarea activităţilor (săli, scaune, mese, videoproiector, aprobări
etc.).

Responsabilităţile Asociaţiei Asirys Târgu Frumos sunt:
- Pregătirea echipei de voluntari;
- Organizarea și facilitarea atelierelor şi activităţilor în cadrul instituției; 
- Asigurarea materialelor necesare pentru implementarea activităților și atelierelor de lucru; 
- Promovarea și diseminarea activităţilor online şi offline, pe propriile canale media. 

Inițiatori și responsabili:

 Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi: bibliograf, manager de proiect-formator, Elena Zanet

 Asociația Asirys Târgu Frumos: președinte Mihaela Diana Podariu

Biblioteca Judeţeană 

“Gh. Asachi” Iaşi

DIRECTOR,

DAN NICOLAE DOBOŞ

     Șef Serviciu Proiecte și Programe Culturale, PR,

Mihaela Morariu

Asociația SUPER TINERI Asirys
Târgu Frumos

PREȘEDINTE,

MIHAELA DIANA PODARIU
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