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1. DESPRE  PROIECTUL ”SURVECO”

Solicitantul proiectului: Grup informal SurvECO
Parteneri: CREED România
Durata proiectului: 6 luni, începând cu data de 15.01.2014
Descriere 
Obiectivul general al proiectului este creșterea interesului tinerilor pentru implicarea în                  
activități de protejarea mediului.
Obiective specifice
O1: Creșterea interesului a 24 de tineri nemțeni cu vârste între 15 și 25 de ani, în ceea ce privește 
respectarea si utilizarea naturii ca o resursă vie;
O2: Dobândirea abilităților necesare în supraviețuirea in aer liber  pentru 24 de tineri cu vârsta 
între 15-25 ani, participanți la proiect;
O3: Conștientizarea celor 24 de tineri participanți cu privire la beneficiile activităților în natură, 
pe durata proiectului
Grupul țintă
24 de tineri nemțeni cu vârste între 15 și 25 de ani, interesați de protecția mediului și                              
activități în natură.
Activități:
• Organizarea echipei de proiect
• Promovarea proiectului
• Recrutarea și selecția participanților
• Ateliere SurvECO (Supraviețuire în natură, Orientare turistică în natură, Măsuri de prim 

ajutor, Ecologie și protecția mediului)
• Întoarcerea la natură ( 5 zile ) cu 24 de tineri
• Evaluarea proiectului

Rezultate:
• 24 de tineri conștienți de importanța protejării naturii și adoptării unui stil de viață activ
• Ghidul online pe tema apropierea de natură și eliminarea stereotipurilor
• Blogul www.surveco.wordpress.com , pagina Facebook SurvECO
• Articole publicate
• Filmulețe de promovare a necesității protejării naturii
• Înființarea ONG-ului European Environment and Health Youth Coalition

Finanțator: Comisia Europeană, prin programul Tineret în Acțiune, precum și alți sponsori
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2. CINE ESTE GRUPUL INFORMAL SURVECO?

 Grupul informal SurvECO este format din 5 tineri interesați să aducă o schimbare în 
societatea nemțeană și să ofere tinerilor ca ei oportunități de învățare și de dezvoltare                              
personală.
 Să facem cunoștință!
 Simona, a făcut voluntariat timp de 1 an de zile în cea mai activă organizație de                            
tineret din Neamț, CREED România. Simona a participat și la o serie de cursuri  organizate de 
ANPCDEFP unde a învățat cum să scrie proiecte în contextul Tineret în Acțiune, a învățat 
metode de educație nonformală pe care le-a și pus în practică în proiectul Change Your               
Lifestyle, finanțat prin Programul Tineret în Acțiune.
 Maria este voluntar la CREED România și  a coordonat activitatea Înscrie o carte! din 
cadrul proiectului SET- Sunt European Tânăr și a participat la un Schimb de tineri internațion-
al care a avut loc în Ungaria.
 Ștefan a ajutat-o pe Maria la activitatea Înscrie o carte! și s-a preocupat de activitatea 
de împărțire a cărților, hăinuțelor și jucăriilor adunate în cadrul proiectului SET. Ștefan a                      
prezentat și câteva energizere la Grădinița Direcției pentru Protecția Copilului din Piatra 
Neamț, sub atenta coordonare a Simonei.
 Răzvan a fost implicat în organizarea tinerilor care s-au implicat pe plan local în                     
organizarea unui flash mob care a avut drept scop promovarea voluntariatului. Răzvan este o 
persoană activă, implicată și serioasă selectat și de către colegii de la școală ca și organizator al 
Balului Bobocilor datorită experienței de 2 ani în    activități de  voluntariat.
 Mădălina a contribuit alaturi de ceilal’i membri ai grupului de inițiativă la elaborarea 
proiectului SURVECO. Mădălina și-a dezvoltat abilitățile de trainer alături de Maria, fiind       
responsabilă cu activitățile nonformale din cadrul atelierelor.
 Gianina a fost instructorul nostru și ne-a ajutat și încurajat să ducem proiectul la final cu 
succes.
         Mădălina                         Răzvan                                                     Maria                            Ștefan

            Simona         Gianina
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3.DESPRE PARTENERII NOȘTRI

CREED- Centrul de Resurse Economice si Educație pentru Dezvoltare
 C.R.E.E.D. are ca misiune dezvoltarea durabilă, pe plan social, economic şi                                                
cultural, cu accent pe educaţie în scopul stimulării responsabilităţii civice şi sociale, a cetăţeniei                           
active, toleranţei şi a dialogului intercultural sau interetnic, antreprenoriatului şi implicării     
active în vederea promovării şi creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, precum şi                 
identificarea şi accesarea altor surse de finanţare care pot contribui la dezvoltarea comunităţilor 
locale şi a societăţii în întregul ei.

 Pentru a-si indeplini misiunea, CREED are următoarele obiective:
Educare: Furnizarea activităţilor de educaţie formală şi non-formală în domeniile: 
• dezvoltare durabilă, 
• educaţie civică, 
• cetăţenie activă, 
• implicare socială, 
• responsabilitate civică şi socială, 
• managementul proiectelor, 
• strângere de fonduri, 
• dialog cultural, 
• intercultural sau interetnic precum şi alte domenii de interes pentru misiunea CREED.
Promovare: 
• Creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la responsabilitatea civică şi 

socială, 
• Stimularea cetăţeniei active, prin crearea unui cadru propice dialogului intercultural şi 

interetnic, antreprenoriatului, 
• Organizarea de acţiuni cu caracter cultural, sportiv, umanitar, social sau ştiinţific etc.
• Implicare: 
• Consilierea sau asistarea persoanelor sau organizaţiilor care doresc să se implice sau să     

dezvolte proiecte/programe de responsabilitate civică şi socială, 
• Cetăţenie activă, 
• Dialog intercultural sau proiecte cu finanţare din fonduri structurale, europene, naţionale 

sau internaţionale. 
• Desfăşurarea de activităţi care să conducă la o mai bună cunoaştere a valorilor culturale ale 

României atât în ţară, cât şi peste hotare etc.
Implicare: 
• Consilierea sau asistarea persoanelor sau organizaţiilor care doresc să se implice sau să     

dezvolte proiecte/programe de responsabilitate civică şi socială, 
• Cetăţenie activă, 
• Dialog intercultural sau proiecte cu finanţare din fonduri structurale, europene, naţionale 

sau internaţionale. 
• Desfăşurarea de activităţi care să conducă la o mai bună cunoaştere a valorilor culturale ale 

României atât în ţară, cât şi peste hotare etc.

Contact
Email: creedromania@gmail.com
Nr.telefon: 0728 972 888
Site: www.asociatiacreed.ro 
Facebook : CREEDromania
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4.TINERII ȘI NATURA

Natura este importantă ! Mulți știu puțini acționează...

 Cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul. Noi, ca tineri 
trebuie să fim mai atenți și mai responsabili pentru a trăi într-un mediu curat, a respira aer    
curat, a bea apă curată și a ne bucura de lucrurile pe care ni le oferă natura. 
 Observând faptul că oamenii tratează cu neglijență natura, astfel procesul de poluare și 
distrugere a   mediului agravându-se am decis să luăm măsuri și să implementăm un proiect 
care să conștientizeze consecințele acțiunilor oamenilor asupra mediului. 
 Astfel a luat ființă proiectul SurvECO  care prin intermediul Atelierului de Ecologie și 
Protecția mediului, condus de doamna Manuela Cozma, care ne-a ajutat să ne educăm în acest 
sens și să conștientizăm efectele omului asupra naturii.

 Ce am învățat mai exact la acest atelier?
• Este foarte important să ne implicăm în activități de ecologizare.
 Știați că 1 din 3 pui de albatros moare sufocat, înghițind dopuri, brichete sau pungi? Nici 
noi nu știam în acel moment. După ce am vizionat un filmuleț de 3 minute , Midway Island, 
care ne-a prezentat acest aspect am rămas uimiți de efectele pe care nepăsarea oamenilor le are 
asupra acelor păsări.

 Urmărind aceste imagini ne-am propus să fim mai atenți la acțiunile noastre zilnice și să 
ne implicăm în activități de voluntariat care să protejeze natura astfel încât zona în care trăim 
să nu devină efectiv un spațiu de depozitare a gunoiului iar animalele să nu sufere consecințele 
acțiunilor noastre.
 Prima noastră acțiune a fost participarea la o activitate de ecologizare pe traseul tabăra 
Oglinzi – Cetatea Neamțului.
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• Chiar și acțiunile mici sunt importante! 
 Selectarea gunoiului menajer este unul din lucrurile cele mai simple pe care noi le putem 
face pentru a proteja natura. Știați că aproape 45 % din deșeurile casnice sunt ambalaje si 
materiale reciclabile?
 În continuare vă prezentăm principalele categorii de materiale reciclabile:
• Hârtie și cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenți, de cereale etc.). 
• Ambalaje PET și alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse      

cosmetice și de curățenie etc.)
• Sticle şi cioburi; există centre care se ocupă cu achiziționarea acestora. 
• Important! Obiectele de sticlă nu trebuie aruncate la gunoi ci duse la un centru de colectare/

reciclare; aruncate la groapa de gunoi acestea pot produce incendii datorită efectului de lupă 
a sticlei

• Deşeuri feroase (fier, tablă ş.a.m.d.) şi doze metalice. Pot fi valorificate la punctele 
“REMAT”;

• Deşeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).

• Educația ecologică în acțiune!
 Problemele de mediu sunt urgente și trebuie abordate de întreaga comunitate, iar                 
educația trebuie să fie o parte integrantă a soluției. 
 Educația ecologică are un rol foarte important deoarece pune accentul atât pe prevenirea 
problemelor de mediu cât și implicarea efectivă în problemele deja existente.
 Prin acțiuni specifice educaţia ecologică dorește să atingă cinci obiective:
• Conştientizarea: înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui;
• Cunoaşterea: înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor 

cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu.
• Atitudinea: un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi devotamentul 

de a participa la menţinerea calităţii mediului.
• Deprinderi: abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor mediului şi să                 

contribuie la rezolvarea problemelor acestuia.
• Participarea: experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în vederea 

unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului.

 În județul Neamț aveți ocazia să vă implicați în activități de voluntariat organizate de 
asociații locale (informații puteți găsi și pe site-ul www.implicare.eu ), dar și să organizați voi 
însuși astfel de activități împreună cu prietenii, colegii voștri. 

 Pentru a conștientiza tinerii față de aceste probleme puteți organiza activități precum:
• Sesiuni de informare la orele de dirigenție
• Activități de ecologizare a unor zone 
• Activități de conștientizare : filmulețe, activitate de Photovoice pe tema protejării mediului
• Workshop-uri creative – reciclare hârtie, plastic etc.
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5.ACTIVITĂȚI PENTRU TINERI ÎN NATURĂ

“Natura, ca o mamă surâzătoare,
 se pretează tuturor visurilor și capriciilor noastre.”

Victor Hugo

 Ce putem face noi tinerii în natură? 

 Natura ne oferă o gamă variată de petrecere a timpului liber, trebuie doar să ne                          
informăm și să conștientizăm importanța petrecerii timpului în natură. 

 În continuare vă vom prezenta câteva activități pe care le puteți realiza în natură:
• Activități sportive: drumeții, volei, jogging, gimnastică, mers cu bicicleta;
 În județul Neamț sunt foarte multe locuri frumoase unde putem merge în drumeții 
precum Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş, Parcul Naţional Ceahlău, Parcul Natural 
Vânători Neamţ, Lacul Cuiejdel șamd.
 În Piatra Neamț tinerii pot face jogging atât pe drumul care duce la Ștrandul                                          
Tineretului, acesta aflându-se chiar lângă pădure și râul Bistrița cât și pe traseul care merge pe 
muntele Cozla.

• Activități artistice: fotografie, pictură, ateliere de quilling, origami. 
 Fotografia a devenit unul din cele mai cunoscute hobby-uri în rândul tinerilor în ultima 
perioadă fiind organizate diverse cursuri în cadrul cărora tinerii au avut ocazia să învețe cum 
să utilizeze în mod profesional o cameră foto și sa își dezvolte această pasiune. Natura le oferă 
posibilitatea să își pună în valoare talentul și să aducă în prim plan frumusețea acesteia.
 În natură pot fi organizate ateliere de quilling și origami. Este nevoie doar de pături și                             
materialele necesare desfășurării atelierului.
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• Vânătoare de comori 
 Un prilej minunat de a descoperi surprizele naturii și de a învăța să lucrăm în cadrul unei 
echipe!
 În cadrul SurvECO a fost organizată o astfel de activitate care a avut ca scop ca tinerii să 
pună în practică ce au învățat în cadrul atelierelor. 

 La final toți erau încântați că au avut ocazia să participe la o astfel de activitate.

                                                                                       
• Activități de ecologizare 
 Ne place să ne petrecem timpul în natură și ne dorim ca atunci când mergem undeva 
să găsim mereu curățenie astfel încât să ne bucurăm de frumusețea naturii. Din păcate nu              
întotdeauna se întâmplă așa și găsim zone unde ambalajele distrug farmecul naturii. Din acest 
motiv este necesar să ne implicăm și să ajutăm natura să își păstreze echilibrul natural.

 În cadrul SurvECO am ecologizat traseul tabăra Oglinzi – cetatea Neamțului.

                    

• Plantare puieți
 Plantarea de puieți este o activitate foarte benefică mediului, aceasta facilitând                              
regenerarea pădurilor, conservarea și protecția acestora în scopul dezvoltării durabile. 
 
 Deși mai sunt și alte activități ce pot fi realizate în natură ( cinema, board games,                  
fotbal) sperăm că cele descrise de noi vă vor motiva să petreceți mai mult timp în natură și să 
vă apropiați de aceasta.
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6.STEREOTIPURILE ȘI IMPACTUL LOR ASUPRA TINERILOR

Oamenii sunt mai profunzi decât stereotipurile.

 
 Oamenii sunt diferiți în privința aspectului exterior și personalității. Modul în care              
fiecare dintre noi înțelege și respectă aceste lucruri contribuie la dezvoltarea și consolidarea 
societății civile.
 Știți ce este un stereotip? Stereotipurile reprezintă seturi de trăsături atribuite membrilor 
unui grup social. 
 În continuare vă prezentăm câteva din stereotipurile cele mai cunoscute în rândul                   
tinerilor.
 Popularii, adevărate vedete pe scena liceului. Ei sunt creatori de tendinţe, sunt invidiaţi, 
dar si admiraţi de către ceilalţi. Clişeele ne spun că sunt încrezuţi, cu un anume complex de 
superioritate şi o înclinaţie către a face glume pe seama celor mai slabi. În realitate, dacă intri în 
orice liceu, ai putea întâlni doar nişte tineri care vor să se simtă implicaţi în ceea ce se întâmplă 
în jurul lor, care nu pot sta pe margine, ei trebuie să fie acolo, în centrul terenului de sport, şi să 
joace. 

 Tocilarii, acei tineri inteligenţi, care întotdeauna stau într-un grup al lor, unit, şi fac      
parte din diverse cluburi, asociaţii. În realitate, dincolo de porţile liceului, adeseori tocilarii 
stau singuri, cu caietele şi lecţiile lor, ori căutând cărţi la bibliotecă. În realitate, nu sunt acele 
persoane timide şi plictisitoare, ştiu să se distreze, dar distracţia pentru ei nu implică neapărat 
acţiune, adrenalină.
 Rebelii, adolescenţii care refuză să fie încadraţi într-un anumit grup, să urmeze                        
tendinţe, paşii altora. De obicei, sunt înfăţisaţi având şi un aspect diferit, care să se potrivească 
cu personalitatea lor. Motociclete, tatuaje, muzică rock şi o anumită indiferenţă în felul în care 
păşesc, solitari. În realitate, sunt doar nişte tineri care au ceva anume, ce îi diferenţiază, dar asta 
nu îi face să se îndepărteze de ceilalţi, ori să se izoleze. *

 Cum putem noi să luptăm împotriva stereotipurilor? Considerăm că participarea este 
modalitatea cea mai concretă de a ajunge la acceptarea diversității de către tineri. Includerea 
acestor tineri în diverse activități de voluntariat, sportive, culturale ar conduce la o mai bună 
cunoaștere a acestora de către ceilalți tineri astfel încât aceste stereotipuri să dispară.

* http://gen90.net/dincolo-de-stereotipurile-liceului/    8



7.FII VOLUNTAR! IMPLICĂ-TE!

“Niciodată înainte, omul nu a avut o așa mare capacitate de a controla mediul în care trăiește, capacitatea de a 
pune capăt foametei, sărăciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună generație pe care a cunoscut-o 

vreodată omenirea.” (John F. Kennedy)

 De ce este important voluntariatul pentru tine?
 Voluntariatul poate fi o sursa foarte bogata de învățare deoarece implicându-te în                
diverse proiecte și activități, lucrând în echipă sau singur, confruntându-te cu diverse situații 
și probleme, dobândești implicit noi abilități, noi cunoștințe, noi atitudini - într-un cuvânt, noi 
competențe.

 În continuare îți prezentăm câteva din beneficiile voluntariatului:
• câștigi experiență de munca, înveți lucruri noi și deprinderi utile;
• ești mai activ în timpul tău liber și-l petreci în mod util, provocator și, de ce nu, distractiv;
• socializezi mai mult: îți faci noi prieteni, cunoștințe și contacte care îți pot fi utile în viață;

• te alături și tu prietenilor tăi care sunt deja implicați în acțiuni sau programe de voluntariat;
• dai înapoi comunității și celor din jur o parte din ajutorul primit la rândul tău în viață;
• devii parte a unei echipe sau organizații a cărei munca și viziune o respecți și vrei să o       

sprijini;
• poți testa practic dacă ai abilitățile necesare pentru a urma o anumită carieră sau pentru o 

reorientare în carieră;
• ai ocazia să îi ajuți pe cei mai puțin norocoși ca tine sau, dimpotrivă, poți fi alături de cei 

care trec prin aceleași probleme ca tine;
• ai oportunitatea de a lucra cu o categorie de persoane cu care ti-ai dorit sa ai contact sau ai 

ocazia de a întâlni persoane importante din comunitate;
• înveți să îți asumi o responsabilitate și să realizezi ceva cu propriile tale mâini;
• contribui la dezvoltarea comunității în care trăiești și a înțelege mai îndeaproape problemele 

comunității în care trăiești. **

**  http://www.voluntareuropean.ro/beneficii.php    9



 În perioada 2014-2020, programul care vă oferă oportunitatea de a face voluntariat             
într-o altă țară este Erasmus + , mai precis prin Acțiunea cheie SEV – Serviciul European de 
Voluntariat.
 SEV permite tinerilor cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani să desfășoare stagii de 
voluntariat pentru perioade de la câteva săptămâni până la 12 luni în organizații dintr-o altă 
țară decât țara lor de reședință, de regulă țări din cadrul UE însă și alte țări partenere în acest 
program.

  Actorii principali din cadrul unui proiect SEV sunt:
• Organizația de trimitere
• Organizația gazdă
• Voluntarul

                                                                          

 Important!
 Pe parcursul stagiului de voluntariat organizația gazdă are obligația să furnizeze                    
voluntarului: cazare și masă, alocație lunară, transport local, mentor. De asemenea voluntaru-
lui îi este asigurată o anumită sumă pentru transportul internațional, aceasta depinzând de țara 
în care dorește să facă voluntariat.
 Pentru mai multe informații despre SEV accesați www.voluntareuropean.ro .
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8.ȘTIAȚI CĂ?

• În zilele senine, poziția soarelui la anumite ore indică punctele cardinale astfel: la ora 6 
indică estul, la ora 12 sudul și la ora 18:00 indică vestul. Aceste ore sunt aproximative                            
deoarece, deoarece soarele nu are aceeași poziție pe cer în toate lunile anului la o oră anu-
mită, ci diferă în funcție de anotimpuri.

• Steaua Polară indică în orice perioadă a anului direcția Nord. Pentru a o identifica,                 
procedează astfel: caută constelația Carul Mare, formată dintr-un grup de șapte stele;                           
prelungește imaginar linia care unește ultimele 2 stele ( roți ) ale Carului Mare de cinci ori 
și vei ajunge la Steaua Polară ( care face parte din Carul Mic )

• Atunci când Luna este în primul pătrar ( se vede jumătatea dreaptă – forma literei D ), la 
ora 18 indică sudul, iar la ora 24:00 Vestul. Când este luna plină, la ora 18:00 indică Estul, 
la ora 24:00 Sudul iar la ora 06:00 Vestul. Când se afla in ultimul pătrar ( se vede jumătatea 
stângă  – forma literei C ), la ora 24:00 indica Estul, iar la ora 06:00 Sudul.

• Vegetația ierboasă a poienilor este mai deasă în partea de Nord
• În poieni, fructele dinspre partea de Sud se colorează mai repede decât celelalte
• Arborii izolați au coroana și frunzișul mai dese în partea de sud
• Coaja de pe trunchiul arborilor izolați este mai groasă și mai aspră, uneori acoperită cu 

mușchi, pe partea dinspre nord.
• Pietrele izolate au de obicei partea dinspre nord acoperită cu mușchi ca urmare a umbrei și 

a umezelii
• Pământul de sub pietre este mai uscat în partea de Sud decât in partea de Nord.
• 
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 Trusa de prim ajutor conține:
• manual de prim ajutor și  o listă cu numerele de telefon de urgență
• tampoane sterile de tifon de dimensiuni diferite 
• banda adezivă 
• bandaje adezive de mai multe dimensiuni 
• bandaj elastic 
• o atelă
• șervetele antiseptice 
• săpun 
• unguent cu antibiotic 
• o soluție antiseptica 
• crema cu hidrocortizon (1%) 
• acetaminofen și ibuprofen 
• medicamente eliberate pe baza de prescripție medicală 
• pensetă 
• foarfece ascuțite 
• ace de siguranță 
• loțiune cu calamină 
• tampoane cu alcool medicinal sau alcool etilic 
• termometru 
• cel puțin 2 perechi de mănuși non-latex 
• lanternă și baterii 
• o pătura 
• suport steril pentru gură 
• un carnețel și un pix

   

 Într-o situație de urgență:
 Sună imediat la 112 de pe orice telefon aflat la îndemână.
 Răspunde clar și atent la toate întrebările care ți se pun, spunând:
• Numele tău și numărul de telefon de la care suni
• Ce s-a întâmplat și câte persoane sunt implicate
• Unde te afli în acel moment / locul unde este necesară intervenția
• Orice alte informații care îți sunt cerute la telefon
 Nu închide telefonul pana nu ti se spune acest lucru!
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PĂRERI ALE PARTICIPANȚILOR LA PROIECTUL SURVECO

 “A fost interesantă simularea pierderii noastre în natură, am construit adăposturi și am 
simulat pierderea colegilor, învățând așadar că pe munte, într-un grup nu trebuie să ținem cont 
doar de noi.” 
Ana Z.

 “Cursul de supraviețuire a fost cel mai frumos, mai energizant și interesant curs.               
Construirea adăposturilor si mai ales cățărarea cu ajutorul coardelor au fost activitățile mele 
preferate. “
Mădălina P.

 “Cursul de prim ajutor mi s-a părut unul foarte util. Am avut traineri foarte bine pregătiți 
care au comunicat în permanentă cu noi. Recomand acest curs deoarece am învățat metode 
de a acorda primul ajutor în diferite situații. O persoană este dispusă să primească primul 
ajutor atât timp cât salvatorul știe ce are de făcut și nu-i agravează situația. Datorită cursului,               
participanții acestuia vor știi cum să acționeze când vor fi puși în fața unor situații dificile.” 
Mădălina M.

 ”Un curs foarte util, foarte interesant și mai ales practic! Consider că datorită acestui curs 
în cazul unui eveniment nefericit voi putea fi de folos și abilitățile mele în acordarea primului 
ajutor vor face diferența. A fost o experiență plăcută având în vedere faptul că trainerii au știut 
să condimenteze modul de predare profesionistă cu mici glumițe care au fost foarte apreciate. 
Sunt convins de faptul că toți participanții vor face față unei situații de acordare a primului 
ajutor!” 
David R.

 “ A fost un proiect foarte interesant din care am avut de învățat foarte multe lucruri 
noi. Mi-au plăcut foarte mult atelierele din cadrul SurvECO precum și activitatea Întoarcere la 
natură unde am avut ocazia să îmi pun în practică cunoștințele acumulate. ”
Simona G.
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Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut în realizarea unui proiect de succes:

Daniela Draghiceanu, facilitator atelier Măsuri de prim ajutor și Orientare turistică în natură
Manuela Cozma, facilitator Atelier ecologie și protecția mediului

Liviu Pascu, facilitator atelier Orientare Turistică în natură
Ionuț Ștefănescu, facilitator atelier Supraviețuire în natură

Echipajul SMURD din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț

CREED România
Perla Invest 

“Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest ghid reflectă numai punctul de 
vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută 

din informaţiile conţinute de acestea.”


