
                         Proiect finantat prin granturile SEE 2009 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 

www.eeagrants.org

PROMOTOR: Asociatia Pentru O Europa Unita
www.asociatiaeuropaunita.ro   
„Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi 

RAPORT 

“RENASTEREA TRADITIILOR CULTURALE,

CALEA SPRE DEZVOLTAREA ARMONIOASA A 

COMUNITATII LOCALE”

ASOCIATIA PENTRU O EUROPA UNITA

prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 

www.eeagrants.org        www.fondong.fdsc.ro

iatia Pentru O Europa Unita                                 

„Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org” 

RAPORT INTERMEDIAR 

ENASTEREA TRADITIILOR CULTURALE,

CALEA SPRE DEZVOLTAREA ARMONIOASA A 

COMUNITATII LOCALE”

ASOCIATIA PENTRU O EUROPA UNITA

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

ENASTEREA TRADITIILOR CULTURALE,

CALEA SPRE DEZVOLTAREA ARMONIOASA A 

ASOCIATIA PENTRU O EUROPA UNITA



                         Proiect finantat prin granturile SEE 2009 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 

www.eeagrants.org

PROMOTOR: Asociatia Pentru O Europa Unita
www.asociatiaeuropaunita.ro   
„Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi 

ASOCIATIA PENTRU O EUROPA 

formata din asocierea unor membri cu experienta si o formare profesionala foarte buna.

In cei 9 ani de la infiintare am desfasurat campanii de informare si constientizare a 

populatiei promovand si sustinad valor

activitati in domenii de interes public general cat si al unor colectivitati.

Principala misiune a ASOCIATIEI PENTRU O EUROPA UNITA este de a promova si 

sustine incluziunea sociala, de a garanta si prot

comunitatii lor prin parteneriate credibile, trasparente si eficiente cu institutiile publice.

De asemenea dorim sa promovam si sa s

responsabiliate, sustinand valoril

fundamentale consacrate in UE 

libera circulatie a serviciilor si libera circula

Pe langa aceste activitati princi

cetatenii de diverse etnii obtinuta in urma participarii, de la infiintare si pana in prezent

numar de aproximativ 300 de voluntari la fiecare scrutin electoral in calitate de observatori 

independenti si apolitici in vederea asigurarii procesului democratic al desfasurarii alegerilor 

electorale si a respectarii drepturilor minoritatilor in cadrul procesului electoral. In urma acestor 

activitati membrii organizatiei si

importanta experienta in lucrul cu cetatenii de diverse etnii din diverse comunitati rurale.
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ASOCIATIA PENTRU O EUROPA UNITA este o organizatie non-

formata din asocierea unor membri cu experienta si o formare profesionala foarte buna.

In cei 9 ani de la infiintare am desfasurat campanii de informare si constientizare a 

populatiei promovand si sustinad valorile europene si incluziunea sociala, desfasurand 

activitati in domenii de interes public general cat si al unor colectivitati.

ASOCIATIEI PENTRU O EUROPA UNITA este de a promova si 

sustine incluziunea sociala, de a garanta si proteja drepturile copiilor, familiilor

comunitatii lor prin parteneriate credibile, trasparente si eficiente cu institutiile publice.

De asemenea dorim sa promovam si sa sprijinim o societate bazata pe libertate si 

responsabiliate, sustinand valorile europene, asigurand respectarea celor patru libertati 

fundamentale consacrate in UE - libera circulatie a persoanelor, libera circula

ie a serviciilor si libera circulatie a capitalurilor.

Pe langa aceste activitati principale Organizatia are o experienta vasta in lucrul cu 

cetatenii de diverse etnii obtinuta in urma participarii, de la infiintare si pana in prezent

numar de aproximativ 300 de voluntari la fiecare scrutin electoral in calitate de observatori 

enti si apolitici in vederea asigurarii procesului democratic al desfasurarii alegerilor 

electorale si a respectarii drepturilor minoritatilor in cadrul procesului electoral. In urma acestor 

activitati membrii organizatiei si-au perfectionat capacitatea organizatorica si au dobandit o 

importanta experienta in lucrul cu cetatenii de diverse etnii din diverse comunitati rurale.
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- guvernamentala 

formata din asocierea unor membri cu experienta si o formare profesionala foarte buna.

In cei 9 ani de la infiintare am desfasurat campanii de informare si constientizare a 

ile europene si incluziunea sociala, desfasurand atat 

ASOCIATIEI PENTRU O EUROPA UNITA este de a promova si 

eja drepturile copiilor, familiilor, dar si a 

comunitatii lor prin parteneriate credibile, trasparente si eficiente cu institutiile publice.

o societate bazata pe libertate si 

e europene, asigurand respectarea celor patru libertati 

ie a persoanelor, libera circulatie a marfurilor, 

Organizatia are o experienta vasta in lucrul cu 

cetatenii de diverse etnii obtinuta in urma participarii, de la infiintare si pana in prezent, cu un 

numar de aproximativ 300 de voluntari la fiecare scrutin electoral in calitate de observatori 

enti si apolitici in vederea asigurarii procesului democratic al desfasurarii alegerilor 

electorale si a respectarii drepturilor minoritatilor in cadrul procesului electoral. In urma acestor 

ganizatorica si au dobandit o 

importanta experienta in lucrul cu cetatenii de diverse etnii din diverse comunitati rurale.
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“Renasterea traditiilor culturale rome 

Proiectul se deruleaza pe o 
mecanismului financiar al SEE 2009
se in ariile tematice ale Componentei 2 Justi
comunitatilor rurale interetnice prin asigurarea particip
isi doresc reinfiintarea simbolului comunitat

Conferinta de presa l
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“Renasterea traditiilor culturale rome - calea spre dezvoltarea armonioasa a comunitatii locale”

eaza pe o perioada de 24 luni si beneficiaza de finantare i
mecanismului financiar al SEE 2009-2014 prin programul Fondul ONG in Rom

n ariile tematice ale Componentei 2 Justitie Sociala, Subcomponenta 2.1 Dezvoltarea 
nteretnice prin asigurarea participarii active a ambelor etnii deoarece aces

infiintarea simbolului comunitatii “Fanafara de la Bacioiu”.

Conferinta de presa lansare proiect

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
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calea spre dezvoltarea armonioasa a comunitatii locale”

perioada de 24 luni si beneficiaza de finantare in cadrul 
n Romania incadrandu-

, Subcomponenta 2.1 Dezvoltarea 
ve a ambelor etnii deoarece acestia 
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Lansarea proiectului: „Renasterea tradi
comunitatii locale”, finantat in cadrul mecanismului financiar al SEE 2009
Fondul ONG in Romania incadr
Subcomponenta 2.1 Dezvoltarea comunit

Asociatia Pentru o Europa Unita,
perioada mai 2014 - aprilie 2016 s
tehnicilor instrumentale si impreun
reinfiintam "Fanfara de la Bacioiu".
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terea traditiilor culturale rome – calea spre dezvoltare armonioas
n cadrul mecanismului financiar al SEE 2009-2014 prin programul 

ncadrandu-se in ariile tematice ale Componentei 2 Justi
Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice.

a, in parteneriat cu Consiliul Local Corbasca, s
aprilie 2016 sa instruiasca un numar de 50 de copii si tineri 

mpreuna cu alti instrumentisti cu experienta din comunitate s
cioiu".
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calea spre dezvoltare armonioasa a 
2014 prin programul 

n ariile tematice ale Componentei 2 Justitie Sociala, 

si-a propus ca in 
i tineri in deprinderea 

din comunitate sa
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Proiectul “Renasterea traditiilor culturale rome
locale” a fost lansat la Corbasca duminic
granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG 
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Lansare proiect in comunitate

iilor culturale rome - calea spre dezvoltarea armonioas
locale” a fost lansat la Corbasca duminica 31 August 2014. Este un proiect finan

n cadrul Fondului ONG in Romania.
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armonioasa a comunitatii 
31 August 2014. Este un proiect finantat prin 
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Proiectul este implementat la nivelul regiunii Nord
aprilie 2016), de catre Asociatia pentru o Europ
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Proiectul este implementat la nivelul regiunii Nord-Est, incepand cu luna mai 2014 ( p
ia pentru o Europa Unita in parteneriat cu Comuna Corbasca.
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mai 2014 ( pana in 
n parteneriat cu Comuna Corbasca.
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Prin acest proiect se doreste reinvierea tradi
prin instruirea unui numar de 50 de co
impreuna cu alti instrumentisti cu experien

Distribuire pliant preselec
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nvierea traditiei „Fanfarei de la Bacioiu”. Acest lucru v
r de 50 de copii si tineri pentru deprinderea tehnicilor instrumentale 

ti cu experienta din comunitate sa ne atingem scopul.

Distribuire pliant preselectie in comunitate
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acioiu”. Acest lucru va fi posibil 
i tineri pentru deprinderea tehnicilor instrumentale si 

ne atingem scopul.
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Urmatorul pas a fost vizita in comuna Corbasca, cuprinzand 
Scarisoara, Marvila, Rogoaza, Valcelele, Bacioiu si Poglet, unde am distribuit flyerele de 
preselectie pentru activitatea ce urma 
fost selectati copiii si tinerii dornici
instrument specific de fanfara. 

Selectia copiilor 
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in comuna Corbasca, cuprinzand toate cele 7 sate: Corbasca, 
Scarisoara, Marvila, Rogoaza, Valcelele, Bacioiu si Poglet, unde am distribuit flyerele de 

lectie pentru activitatea ce urma a avea loc sambata, 27 septembrie 2014, in cadrul careia 
dornici sa invete sau sa se perfectioneze in deprinderea cantarii la un 

ia copiilor si tinerilor din “Fanfara de la Bacioiu”
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toate cele 7 sate: Corbasca, 
Scarisoara, Marvila, Rogoaza, Valcelele, Bacioiu si Poglet, unde am distribuit flyerele de 

a avea loc sambata, 27 septembrie 2014, in cadrul careia au 
sa invete sau sa se perfectioneze in deprinderea cantarii la un 
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Sambata, 27 septembrie, in prezen
tinta.

In fata unei comisii formate dintr
reprezentantul administratiei locale, tinerii au fost testa
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n prezenta a peste 150 de copii si tineri a avut loc selec

a unei comisii formate dintr-un profesor de muzica, membrii echipei de management 
iei locale, tinerii au fost testati in ceea ce priveste talentul lor muzical, 
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i tineri a avut loc selectia grupului 

, membrii echipei de management si 
te talentul lor muzical, 
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fiecare exprimandu-si dorinta de a 
trompeta, clarinet, tobe. Impartiti 

In data de 27.03.2015 am avut placerea 
copiilor din cadrul proiectului, cand
promis ca data viitoare ne vor incata cu un repertoriu mai bogat.
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a de a invata sa cante la cate un instrument, cum ar fi: saxofon, 
i in doua grupe, tinerii vor participa la cursurile de muzic

ORA DE MUZICA

In data de 27.03.2015 am avut placerea sa participam la una din orele de muzica
lor din cadrul proiectului, cand acestia ne-au prezentat primul cantec de fanfara invatat si au

promis ca data viitoare ne vor incata cu un repertoriu mai bogat.

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
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te un instrument, cum ar fi: saxofon, 
grupe, tinerii vor participa la cursurile de muzica.

la una din orele de muzica pentru formarea 
au prezentat primul cantec de fanfara invatat si au
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Workshop „Invatam prin arta"

In cursul derularii primului workshop din luna octombrie cei 50 de copii si tineri au fost 
indrumati sa-si descopere creativitatea interioara intr
pentru a invata sa ne cunoastem mai bine. 
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Workshop „Invatam prin arta"

workshop din luna octombrie cei 50 de copii si tineri au fost 
si descopere creativitatea interioara intr-un mod eficient si distractiv. Am desena

pentru a invata sa ne cunoastem mai bine. 
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workshop din luna octombrie cei 50 de copii si tineri au fost 
un mod eficient si distractiv. Am desenat
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La final, fiecare copil a avut o plansa a lui cu m
la etapa de selectie a proiectului, urmand ca plansa sa fie completata cu 
timpul orelor de muzica.

Workshop „Improvizatie si mima”

In cadrul acestui workshop din luna noiembrie c
improvizatiei si mimatului, astfel deprinzand sa fie 
indeletnicirile actoricesti 
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fiecare copil a avut o plansa a lui cu mesajele proprii si un colaj facut din fotografiile de 
la etapa de selectie a proiectului, urmand ca plansa sa fie completata cu imagini

Workshop „Improvizatie si mima”

In cadrul acestui workshop din luna noiembrie copiii au fost indrumati sa invete arta 
improvizatiei si mimatului, astfel deprinzand sa fie mai creativi si sa isi solicite 

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
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si un colaj facut din fotografiile de 
imagini surprinse in 

u fost indrumati sa invete arta 
mai creativi si sa isi solicite cunostintele si 
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Workshop „Serbarea de Craciun”

Cu prilejul sarbatorilor de iarna cei mici au incerc
de muzica, pregatind o serbare in care ne
scenete.
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Workshop „Serbarea de Craciun”

Cu prilejul sarbatorilor de iarna cei mici au incercat sa ne bucure cu cele invatate in cadrul orelor 
de muzica, pregatind o serbare in care ne-au incantat auzul cu cateva note muzicale, poezii si 

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
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at sa ne bucure cu cele invatate in cadrul orelor 
au incantat auzul cu cateva note muzicale, poezii si 
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Dariurea a fost de ambele parti, iar cei mici au fost incantati sa il primeasca in mijlocul lor p
Mos Craciun si fiecare dintre ei a dorit sa prezinte ceea ce a invatat pana acum in cardul orelor 
de deprindere a tehnicilor musicale instrumentale.
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Dariurea a fost de ambele parti, iar cei mici au fost incantati sa il primeasca in mijlocul lor p
Mos Craciun si fiecare dintre ei a dorit sa prezinte ceea ce a invatat pana acum in cardul orelor 
de deprindere a tehnicilor musicale instrumentale.

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

Dariurea a fost de ambele parti, iar cei mici au fost incantati sa il primeasca in mijlocul lor pe 
Mos Craciun si fiecare dintre ei a dorit sa prezinte ceea ce a invatat pana acum in cardul orelor 
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Workshop „Ateliere de creatie 

Incepand cu luna ianuarie am demara
in care vom realiza cele mai ingenioase jucarii si accesorii. 
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Workshop „Ateliere de creatie - tehnica decupajului”

am demarat, in cadrul acestor workshop-uri, cateva ateliere de creatie 
in care vom realiza cele mai ingenioase jucarii si accesorii. 

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

cateva ateliere de creatie 
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Startul a fost dat de tehnica decupajului, prin care am realizat cele mai ingenioase rame foto . 
Vor urma si alte ateliere in cadrul 
reciclabile pe care le vor decupa, asambla si modela dupa propria imaginatie si dorinta.
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Startul a fost dat de tehnica decupajului, prin care am realizat cele mai ingenioase rame foto . 
si alte ateliere in cadrul carora copiii vor folosi materiale textile, hartie si materiale 
pe care le vor decupa, asambla si modela dupa propria imaginatie si dorinta.

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

Startul a fost dat de tehnica decupajului, prin care am realizat cele mai ingenioase rame foto . 
hartie si materiale 

pe care le vor decupa, asambla si modela dupa propria imaginatie si dorinta.
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Workshop „Ateliere de creatie 
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Workshop „Ateliere de creatie - Felicitari pentru mame"

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014
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In cadrul acestui work-shop copiii au
Martie, dupa propria dorinta si imaginatie.

Copiii au decupat si au realizat ace
extraordinar.
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copiii au realizat felicitari pentru mamele lor cu ocazia zilei de 8 
Martie, dupa propria dorinta si imaginatie.

i au decupat si au realizat aceste felicitari dupa placul lor iar rezultatul a fost cu adevarat 

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

pentru mamele lor cu ocazia zilei de 8 

a fost cu adevarat 
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Workshop "Dans si cantec tradition
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Workshop "Dans si cantec traditional"

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014
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Asociatia pentru o Europa Unita a organizat workshop
Internationala a Romilor”, sarbatorita in fiecare an pe 8 aprilie. Scopul unei astfel de zile este 
acela de a atrage atentia societatii asupra problemelor intampinate
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Asociatia pentru o Europa Unita a organizat workshop-ul lunii aprilie cu tema “Ziua 
a Romilor”, sarbatorita in fiecare an pe 8 aprilie. Scopul unei astfel de zile este 

acela de a atrage atentia societatii asupra problemelor intampinate de etnia roma. 

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

ul lunii aprilie cu tema “Ziua 
a Romilor”, sarbatorita in fiecare an pe 8 aprilie. Scopul unei astfel de zile este 

de etnia roma. 
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Pe 8 aprilie, in toate tarile lumii au loc seminarii, festivaluri sau actiuni umanitare. Workshop
Asociatiei pentru o Europa Unita a fost perceput de comunitatea din Bacioiu, invitata in numar 
mare, ca un spectacol de exceptie. 

Elevii prinsi in proiectul de reinfiintare a Fanfarei de la Bacioiu, “Renasterea traditiilor culturale 
rome - calea spre dezvoltarea armonioasa a comunitatii locale”, derulat de Asociatia pentru o 
Europa Unita in parteneriat cu Fondul ONG, au prezentat invi
comunitatii, invatata pe parcursul orelor de muzica desfasurate in cadrul proiectului. 
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Pe 8 aprilie, in toate tarile lumii au loc seminarii, festivaluri sau actiuni umanitare. Workshop
Asociatiei pentru o Europa Unita a fost perceput de comunitatea din Bacioiu, invitata in numar 
mare, ca un spectacol de exceptie. 

levii prinsi in proiectul de reinfiintare a Fanfarei de la Bacioiu, “Renasterea traditiilor culturale 
calea spre dezvoltarea armonioasa a comunitatii locale”, derulat de Asociatia pentru o 

Europa Unita in parteneriat cu Fondul ONG, au prezentat invitatilor lor o melodie draga 
comunitatii, invatata pe parcursul orelor de muzica desfasurate in cadrul proiectului. 

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

Pe 8 aprilie, in toate tarile lumii au loc seminarii, festivaluri sau actiuni umanitare. Workshop-ul 
Asociatiei pentru o Europa Unita a fost perceput de comunitatea din Bacioiu, invitata in numar 

levii prinsi in proiectul de reinfiintare a Fanfarei de la Bacioiu, “Renasterea traditiilor culturale 
calea spre dezvoltarea armonioasa a comunitatii locale”, derulat de Asociatia pentru o 

tatilor lor o melodie draga 
comunitatii, invatata pe parcursul orelor de muzica desfasurate in cadrul proiectului. 
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La acest workshop, Asociatia a invitat atat ceilalti elevi ai scolii generale Bacioiu, cat si pe 
parintii acestora, intreaga comunitate di

In cadrul workshop-ului elevii invitati au avut si ei un moment artistic reprezentat de scenete ce 
reflecta istoria nomada a romilor, cantece si dansuri specifice etniei. Intreaga comunitate, dar si 
ceilalti invitati participanti la specatacolul din cadrul workshop
de melodia interpretata de viitoarea Fanfara de la Bacioiu.

Festivalul National al Organiza
organizat in cadrul programului Fondul ONG 
consolidarea dezvoltarii societatii civile 
dezvoltare sustenabila, acesta contribuind la 
Economic European (SEE) si norvegiene 2009
sociale in Spatiul Economic European 
donatoare Islanda, Liechtenstein 
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La acest workshop, Asociatia a invitat atat ceilalti elevi ai scolii generale Bacioiu, cat si pe 
parintii acestora, intreaga comunitate din Bacioiu si reprezentanti ai comunitatii locale. 

ului elevii invitati au avut si ei un moment artistic reprezentat de scenete ce 
reflecta istoria nomada a romilor, cantece si dansuri specifice etniei. Intreaga comunitate, dar si 

alti invitati participanti la specatacolul din cadrul workshop-ului, au fost foarte impresionati 
de melodia interpretata de viitoarea Fanfara de la Bacioiu.

ONG FEST 2015

ional al Organizatiilor Neguvernamentale din Romania a fost
n cadrul programului Fondul ONG in Romania. Obiectivul general al F

ii civile si cresterea contributiei la justitia social
, acesta contribuind la obiectivele generale ale Granturilor Spa

i norvegiene 2009-2014, de a reduce disparitatile economice 
iul Economic European si de a intari relatiile bilaterale intre Rom

htenstein si Norvegia.

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

La acest workshop, Asociatia a invitat atat ceilalti elevi ai scolii generale Bacioiu, cat si pe 
n Bacioiu si reprezentanti ai comunitatii locale. 

ului elevii invitati au avut si ei un moment artistic reprezentat de scenete ce 
reflecta istoria nomada a romilor, cantece si dansuri specifice etniei. Intreaga comunitate, dar si 

ului, au fost foarte impresionati 

a fost un eveniment 
nia. Obiectivul general al Festivalului este 

ia sociala, democratie si 
obiectivele generale ale Granturilor Spatiului 

ile economice si 
ntre Romania si statele 
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Scopul participarii la ongFest
culturale- calea spre dezvoltarea armonioasa a comunitatii locale”. 
participat la evenimentele Festivalului
altor Ong-uri. 
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2015 a fost promovarea proiectului “Rena
calea spre dezvoltarea armonioasa a comunitatii locale”. Pe parcursul celor 

le Festivalului, workshopuri educative si intalniri cu diver

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

Renasterea traditiilor 
Pe parcursul celor 3 zile am 

lniri cu diversi membri ai 
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In cursul zilei de sambata, in cadrul zonei “non
avut un moment artistic, interpretand melodii din repertoriul
intr-o mica excursie tocmai de la Bacioiu l
rezultatele proiectului atinse pana in prezent
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de sambata, in cadrul zonei “non-formale” membrii “Fanfarei de la Bacioiu
avut un moment artistic, interpretand melodii din repertoriul invatat pana acum, ace

excursie tocmai de la Bacioiu la Bucuresti pentru a prezenta roadele muncii lor si 
rezultatele proiectului atinse pana in prezent.

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

nfarei de la Bacioiu” au 
pana acum, acestia venind 

roadele muncii lor si 
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In cadrul evenimentului ongFest
proiectele intr-un mod cat mai creativ la standul pus
incantat publicul cu repertoriul i
dat un exemplu de buna practica tuturor
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In cadrul evenimentului ongFest, Asociatia pentru o Europa Unita a prezentat activitatile si 
un mod cat mai creativ la standul pus la dispozitie de organizatori, iar c

invatat pana in acest moment al implementarii proiectului si au 
dat un exemplu de buna practica tuturor celor prezenti la eveniment.

2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014

, Asociatia pentru o Europa Unita a prezentat activitatile si 
la dispozitie de organizatori, iar copii au 

rii proiectului si au 


