
Ghidul aplicantului
Pentru VIAȚA la țară 2021

În vara 2021 susținem organizarea a cinci tabere VIAȚA la țară în comunități rurale care sunt situate în 
destinații de ecoturism din România. 

Invităm bibliotecile, școlile și primăriile interesate să găzduiască și să co-organizeze o tabără locală, 
pentru copiii din comuna lor, să aplice pentru una dintre cele cinci tabere.

Oferta este deschisă comunităților rurale din următoarele destinații de eco-turism: Colinele Transilvaniei 
(Sibiu, Mureș), Pădurea Craiului (Bihor), Eco-Maramureș (Maramureș), Țara Dornelor (Suceava), Țara 
Hațegului, Retezat (Hunedoara), Ținutul Zimbrului (Neamț). 

O tabără durează 5 zile, este organizată în perioada de vacanță de vară (iulie-august) și permite 
participarea gratuită a 50 de copii cu vârste între 8 și 14 ani. Costurile de organizare și derulare a taberei 
(materiale pentru activități, pachet de tabără pentru fiecare copil, masă) sunt asigurate de Fundația Noi 
Orizonturi, prin parteneriatul cu PEPCO România.

Aplică pentru o tabără VIAȚA la țară 2021! 

VIAȚA la țară este proiectul de descoperire, valorificare și apreciere a potențialului copiilor, profesorilor 
și comunităților din trei zone rurale din România, din destinații de ecoturism. Credem că tinerii merită și 
trebuie să fie implicați în dezvoltarea comunității lor. De aceea ne dorim să învețe să aprecieze 
patrimoniul natural și cultural al locurilor în care s-au născut, să învețe să identifice comorile locale, să 
planifice și să implementeze proiecte care să le pună în valoare. Descoperind și apreciind valorile locale 
ajung să se aprecieze pe ei înșiși, să fie mândri de locul în care s-au născut și cresc și să depună eforturi 
mai mari pentru a se dezvolta pe ei și comunitățile din care fac parte. 

Tabăra este concepută pentru copiii care locuiesc în zonele în care se dezvoltă eco-turismul, ca formă de 
regenerare economică, socială și a patrimoniului local. Copiii vor participa la 5 zile de activități 
distractiv-lucrative, cu scopul de a-și dezvolta competențe utile pentru specificul comunității care se 
dezvoltă ca destinație ecoturistică, cum ar fi: meșteșuguri, organizarea de evenimente pentru turiști, 
management de proiect, comunicare interpersonală, rezolvarea de probleme, creativitate.

A doua ediție a taberelor VIAȚA la țară a fost organizată în județul Neamț - la Bâra, județul Hunedoara – 
la Sântămăria Orlea și Baru Mare. 

Taberele VIAȚA la țară sunt o experiență 3D, prin care copiii DESCOPERĂ, DOCUMENTEAZĂ și DAU mai 
departe comunității învățăturile extrase. Prin intermediul celor din anul 2020, copiii au:

Despre VIAȚA la Țară

Cum a fost VIAȚA la țară 2020

Explorat
Vecinătatea casei, devenind capabili să 
identifice plantele medicinale din jur

Procesat
Plantele medicinale culese și le-au 
transformat în produse utile în gospodărie.

Cules
Plantele din vecinătate și au învațat care 
sunt proprietățile curative ale acestora.

Marketat
Produsele obținute și  au organizat un târg 
expozițional în aer liber pentru familie și 
membrii comunității.



Taberele organizate în 2020 au avut ca element central valorificarea ”florei spontană”. Astfel, 
coordonatorii și participanții din anul anterior au descoperit secretele ascunse în plantele medicinale, au 
învățat cum să le identifice, ce proprietăți curative, cum să le culeagă responsabil și regenerativ, dar și 
cum să le ambaleze și să le prezinte atractiv. La final, participanții au organizat un târg în cadrul căruia 
și-au prezenta produsele create și-au împărtășit experiența trăită.

Programul pentru copii este zilnic, de luni până vineri, de la orele 10.00 la 16.00. Ei primesc masa de 
prânz. Activitățile de tabără sunt structurate pe două arii principale:

Echipa taberei este compusă din un coordonator de tabără cu experiență, desemnat de către Fundația 
Noi Orizonturi (care va locui în comunitate pe perioada taberei) și voluntari locali (profesori, tineri, părinți) 
care vor fi formați ca Animator Centre de Vacanță, de către Fundație Noi Orizonturi. 

Cum se derulează activitatea într-o tabără VIAȚA la țară?

Bâra Baru Mare Sântămarie Orlea

„Vă mulțumim pentru ce ne-ați învățat, 
pentru energia pozitivă pe care ați 
transmis-o! În ciuda a tot și a toate, viața 
merge mai departe și chiar și în noile 
condiții am putut descoperi, învăța, juca și 
zâmbi!

Ne-ați pregătit pentru un nou mod de viață, 
mai responsabil! Am descoperit că avem 
valoare, dar că trebuie să facem cunoscut 
acest lucru. Experiența aceasta m-a 
învățat că niciun proiect nu se termină, ci 
întotdeuana un proiect începe!
Multă putere de muncă, să duceți mesajul 
vostru mai departe la alți și alți copii și așa 
veți  acumula o bogăție sufletească 
inestimabilă. MULȚUMIM!!!”

Silvia Szakacs 
adult voluntar, coordonator atelier cusut

„A fost o saptamana unică, diferită total. 
În tabăra VIAȚA la țară am avut ocazia să 
ne spunem părerile și opiniile personale, 
am putut să dăm idei și să fim creativi, 
am învățat multe lucruri pe care le putem 
aplica în viața de zi cu zi, și-am făcut 
multe jocuri în echipă, prin care am putut 
să ne recunoastem și să socializam mai 
bine. Mie, cel mai mult mi-a plăcut la 
parcul de aventură, când am făcut un 
scurt traseu prin copaci, mi-a mai plăcut 
când am cusut saculeți în curtea bisericii. 
Le transmit copiilor să aibă încredere în 
coordonatorii VIAȚA, să meargă în tabără 
pentru activități și pentru toate traseele 
care le-am făcut și noi. A fost totul super 
minunat!”

Niculesc Ariela
13 ani, participant VIAȚA la țară

⁕ conectarea cu valorile locale -  activități oferite cu sprijinul comunității (ex: ateliere de cusut cu
          motive tradiționale, vizite la fermele locale, ateliere cu apicultori, vânătoare de comori)

⁕ jocuri de echipă - activități oferite de echipa de animatori (ex: capturează steagul, cutiile lui
         Valter, terenul ”minat”) 



5 profesori, bibliotecari,  lideri de cluburi (Green) IMPACT, tineri 
Participă activ la organizarea și derularea taberei: participă la sesiunile de formare și de planificare a 
taberei, cu intenția de a câștiga experiență și cunoștințe pentru organizarea acestor tipuri de 
evenimente.

Vor fi instruiți ca Animatori Centre de Vacanță într-un program de formare de 6 zile (perioada iunie – 
august), vor construi împreună cu echipa FNO programul de tabără și vor conduce activitățile de tabără 
cu copiii, ca stagiu de practică.

Program de pregătire pentru voluntarii care lucrează cu copii și tineriA

Resurse materiale :B

Înscrierea pentru VIAȚA la țară se face de către o echipă de lideri-facilitatori, cu susținere și implicare 
din partea instituțiilor locale (primărie și școală). Căutăm 5 astfel de echipe, care pot colabora și sunt 
convinse că pot asigura un efort susținut de organizare și derulare a taberei pe teritoriul comunei.  

5 persoane din fiecare comunitate vor fi instruite ca Animatori Centre de Vacanță. Instruirea este de 6 
zile în total, organizată în 2 module de 3 zile fiecare:

Ce vă oferim pentru a susține organizarea taberei VIAȚA la țară?

Cum se face înscrierea în program

Fiecare tabără VIAȚA la țară este unică, pentru că fiecare comunitate are specificul și comorile 
proprii. Vom lucra cu fiecare echipă locală în parte și împreună vom identifica patrimoniul local 
în jurul căruia se conturează conceptul taberei, resursele umane și materiale care vor contribui la 
tabără, vom stabili activitățile concrete oferite copiilor și vom gestiona împreună tabăra.

⁕ Modulul 1: în perioada 10 – 13 iunie 2021, în zona Sibiului. Echipele de 5 persoane se vor
          deplasa în locația transmisă de către managerul de proiect.

⁕ Modulul 2: va fi organizat în fiecare dintre comunitățile selectate. Coordonatorul taberei se va
          deplasa la locația dumneavoastră pentru a lucra în teren cu echipa voastră.

⁕ Pachet de tabără pentru fiecare copil și animator de tabără (rucsac, bidon de apă, șapcă)

⁕ Echipamente destinate activităților din timpul taberei (jocuri de aer liber, boardgame-uri)

Servicii de tabără:C
⁕ 1 coordonator cu tabără cu experiență, care vor conduce activitățile pe perioada taberei

⁕ Masa de prânz pentru toți participanții la tabără

Diferențierea taberelor



Autoritate locală – primărie
Susține organizarea taberei pe teritoriul comunei, participând la planificări și alocând resurse de tipul: 
spații potrivite derulării activității (ex: Cămin Cultural, parc, școală, muzeu), transport pentru copiii care 
vin din alte sate decât cel în care se derulează tabără, îngrijitori pentru curățenia în spațiile taberei și 
sprijin în servirea mesei, obținerea avizelor și aprobărilor din partea instituțiilor care trebuie notificate 
pentru buna derulare a activităților (jandarmerie, poliție, etc), control și aviz medical pentru participarea 
copiilor în tabără.

Școală (director și un alt membru din Consiliul de Administrație)
Susține organizarea și derularea taberei pentru copiii din comună alocând resurse pentru selecția 
copiilor care vin în tabără și comunicarea cu părinții acestora, participă la sesiunile de planificare a 
taberei, cu intenția de a câștiga experiență și cunoștințe pentru organizarea acestor tipuri de eveni-
mente, alocă spații din școală/grădiniță pentru derularea activităților, implică părinții în realizarea 
programului.

3-5 voluntari - profesori, părinți, liceeni (peste 16 ani) și studenți
Vor lua parte doar la întâlnirile locale (modulul 2 al cursului + întâlnirile pregătitoare) și vor coordona 
grupurile de copii pe parcursul taberei. Participă zilnic pe perioada taberei în calitate de animator/lider 
de grup de copii.

Ne dorim ca aplicația să fie asumată de întreaga echipă (profesori lideri/bibliotecar, primărie, școală). 
Urmărim ca această echipă să fie dedicată intereselor copiilor. 
Asigurați-vă că răspunsurile dumneavoastră reflectă acest aspect.

Ce aveți de făcut pentru a aplica?

Selecția se va face de către un juriu, iar în 4 iunie veți afla dacă ați fost selectați pentru una 
dintre cele cinci tabere VIAȚA la țară.

1. Organizați o întâlnire - profesori/lideri de club/bibliotecari, reprezentant primărie, director școală și 
discutați despre tabără – condițiile de participare, disponibilitatea de timp a fiecăruia. Dacă aveți nevoie 
de clarificări suplimentare, solicitați participarea on-line a managerului de proiect de la Noi Orizonturi.

2. Consultați colegi, vecini, foști elevi ai școlii, alți membri ai comunității pentru a le povesti despre 
tabără și pentru a-i atrage ca voluntari pentru tabără. Aveți nevoie de aproximativ 10 persoane voluntare 
pentru o tabără cu 50 de copii.

3. Completați cu atenție și corect formularul de aplicație și trimiteți-l online până cel târziu în 31 mai, 
ora 12.00. Fiți pregătiți pentru un eventual interviu.

https://forms.gle/HG3F78qrSPQGRLHm6


Fundația Noi Orizonturi are un istoric de 20 ani în educația pentru transformare, oferind programe de 
dezvoltare personală și de construire de abilități de viață care au ajuns la peste 50.000 de copiii și tineri. 
Am format în programe de lungă durată peste 1.500 de profesori, preoți, lucrători de tineret, care au 
înființat și condus peste 300 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT în România. Suntem lider de 
tabere de educație prin aventură, conducând programe de vară, în care, de-a lungul celor 20 de ani, peste 
15.000 de tineri au trecut prin activități provocatoare, întărindu-și caracterul și încrederea în propriile 
forțe. Mai multe informații despre Fundația Noi Orizonturi sunt disponibile pe www.noi-orizonturi.ro.  

PEPCO este un lanț european de retail care oferă clienților săi acces ușor și rapid 
la toate produsele dorite sau necesare, pentru a-și îmbrăca familia și pentru a-și 
îngriji sau decora casele, la prețuri mici. PEPCO operează 2000 de magazine în 
Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Lituania, Letonia, Italia, Polonia, Romania, 
Slovacia, Slovenia, Serbia si Ungaria. Brand-ul a fost lansat în 2004 în Polonia și de 
atunci a captat interesul unui număr tot mai mare de clienți, extinzându-și ulterior 
operațiunile în Europa Centrală și de Est.

În domeniul responsabilității sociale, PEPCO se concentrează pe sprijinirea copiilor, implicându-se în 
principal în activități care vizează îmbunătățirea calității timpului liber. Există în derulare zeci de 
programe CSR la locul de muncă în fiecare țară în care PEPCO este prezent. În toate aceste țări 
cooperăm cu organizații neguvernamentale care ajută copiii din familiile sau comunitățile defavorizate. 
Aceste organizații se concentrează pe dezvoltarea personală și emoțională a copiilor, pe consolidarea 
abilităților și competențelor acestora și pe sprijinirea accesului la educație. De asemenea, întreprind 
activități care vizează creșterea interesului lor pentru artă, cultură și sport.

Cine suntem noi?

https://www.noi-orizonturi.ro/

