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Raport final de activitate pentru
Proiectul „Tabara din pridvorul satului" — Vladeni
(16-18 iulie 2018)

In perioada 16-18 iulie 2018 s-a desrawrat in Parohia „Sfantul Dumitru", sat
Vladeni, comuna Vladeni, judetul Ia§i, proiectul intitulat „Tabara din pridvorul satului",
avand o finantare de 5000 de lei din partea Consiliului Judetean Ia§i, dupa cum o arata
Acordul de cooperage nr. 18780/18.06.2018.
Tabara s-a desfa§urat pe parcursul a trei zile
participanti, cu varsta intre 13

s-a adresat celor 100 de tineri

19 ani. Intalnirea tinerilor a presupus familiarizarea tinerilor

cu traditiile §i folclorul locului, accentul cazand pe evenimentele importante ale anului
omagial 2018.
Fiecare din cele trei zile ale Taberei a presupus: la ora 8 intalnirea pentru Sfanta
Liturghie sau Rugaciunea de dimineata, a urmat micul dejun (acestea desf4urate in incinta
Bisericii din Vladeni), ateliere de lucru (in incinta Liceului Tehnologic Vladeni), masa de praz
(in Casa Socials din curtea Bisericii), alte ateliere i activitati desfa§urate cu tinerii (in incinta
Liceului Tehnologic Vladeni), cina §i Rugaciunea de sears (in curtea Bisericii).
Pe Tanga aceste activitati generale desfa§urate pe parcursul celor trei zile ale
Proiectului Taberei, fiecare zi a avut particularitatile sale. Spre exemplu, in prima zi, de
dimineata, cei not& voluntari care s-au ocupat de activitatile de socializare au impartit
participantii pe grupe (au fost cinci grupe a ate 20 de copii). Fiecare grupa de copii a primit
ate un moderator numele unui personaj istoric reprezentativ Anului omagial al Marii Uniri
de la 1918 (Alexandru Ioan Cuza, Mihia Viteazul, Carol I etc.).
Atelierele de lucru au vizat dorinta tinerilor de a socializa §i dorinta organizatorilor
de a-i familiariza cu notiunile reprezentative ale traditiilor romane§ti, istoriei neamului etc.
Astfel, am sustinut ateliere de: pictat icoane, dezvoltare personala, muzica, dans, istorie, teatru

„jocurile

Atelierele s-au rulat pe parcursul celor trei zile ale intalnirii, astfel ca

la finalul acestora toti tinerii au putut parcurge fiecare din atelierele mentionate.
Alte particularitati ale Taberei au fost: prezenta Ansamblului folcloric „Bahluietul”
de la Erbiceni, care pentru aproximativ o ors i-a incantat pe tinerii prezenti in cea de-a doua zi
a Taberei. La sfdrOtul celei de-a doua zile a avut loc §i focul de tabard la care au luat parte toti
participantii. Au mai fost sustinute: o piesd de teatru, vizionarea unui film romanesc pentru
copii, jocuri, dialog cu un preot invitat (Pr. Zvor4te Mihai, misionar protopopesc al
Protopopiatului Iasi III), etc.
Echipa de proiect care s-a ocupat de buna desfawrare a tuturor activitatilor a fost
formald din: pr. Adumitroaie Catalin (preot paroh Parohia Vlddeni, coordonator proiect), prof.
Adumitroaie Elena (Colegiul National „Costache Negruzzi" Ia§i, colaborator), prof. Slabu
Nicoleta (Colegiul National „Mihai Eminescu", colaborator), prof. Brinzanu Liliana (Director
Liceul Tehnologic Vladeni, colaborator)

Badicel Mihail-Sebastian (absolvent al

Seminarului Teologic „Sfantul Vasile cel Mare" Iasi, colaborator). Au mai fost implicali in
atelierele de lucur cu tinerii: Enache Martha (absolvent al Seminarului Teologic „Sfantul
Vasile cel Mare" Ia§i), Doina Corduneanu (invatator Liceul Tehnologic Vlddeni), membrii
ATOR lai, Lorando Bddi*cu (prqedintele Asocialiei „Grupul Zambetul Nostru", Ia0).
Promovarea mass-media a proiectului „Tabdra din pridvorul satului" s-a realizat prin
intermediul afi§elor care metioneaza data desf4urdrii

partenerii, pe facebook §i prin

intermediul site-ului Doxologia al Mitropoliei Moldovei i Bucovinei. In cea de-a treia zi a
Taberei o echipd ProTv a fost prezentd in mijlocul participantilor. Cu aceastd ocazie a fost
realizat un inteviu cu cativa dintre organizatori §i participanti. In cadrul interviului s-a amintit
de finantarea pe care Consiliul Judetean Ia§i a realizat-o pentru proiectul amintit.
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