
 
 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

Sezonul de vară 
Clubul Meseriilor Rurale (CMR) 

 

Despre Clubul Meseriilor Rurale 

Începând cu anul școlar 2021-2022, programele Fundației Noi Orizonturi, care împuternicesc tinerii din mediul rural să 

conducă și să producă schimbări pozitive în comunitățile lor, vin sub același acoperiș. GreenIMPACT, VIAȚA la țară, 

Edulab pentru ecoturism, Plante, Oameni și Povești Vindecătoare, Vânătoare de Comori, plus alte noutăți, se regăsesc 

acum sub umbrela Clubul Meseriilor Rurale. 

Prin participarea la activități recomandate de Clubul Meseriilor Rurale, copii și tinerii își dezvoltă competențe necesare 

fie ca angajați responsabili, fie ca antreprenori creativi în activități destinate turismului rural, prietenoase cu mediul. 

● ajung să cunoască, să aprecieze și să valorifice patrimoniul natural și cultural al locurilor în care s-au născut 

● își dezvoltă abilități de secol XXI - creativitate, comunicare, design-thinking, tehnologii digitale, activism civic 

● devin adevărați agenți ai schimbării în comunitățile lor 

Ne-am unit forțele cu Montana State University și 4-H SUA și cu sprijinul strategic al Romanian American Foundation 

și Lidl România putem oferi acest program tuturor copiilor care provin din mediul rural, cu finanțări în valoare totală 

de 160.000 lei. Programul este susținut de Ministerul Educației Naționale, Departamentului de Dezvoltare Durabilă și 

Institutul Național al Patrimoniului. 

 

Aplică pentru sezonul de vară al CMR! 

În vara anului 2022 susținem organizarea a 20 de tabere de vară derulate în comunități rurale din întreaga țară.  

Sezonul de vară se desfășoară sub forma unui concurs la care poate aplica orice școală/bibliotecă/grup informal/ong 

din mediul rural din România care dorește să implementeze un program tematic, propus de noi. Activitățile vizate sunt 

dedicate în mod deosebit copiilor din învățământul primar și gimnazial, însă, fiind facilitate în mod atractiv și cu accent 

mai puternic pe evenimentul de la finalul programului, taberele pot fi realizate și cu tineri de liceu.   

Dintre echipele aplicante, una (din ecodestinația Țara Dornelor) va primi sprijin suplimentar oferit de către Asociația 

de Ecoturism țara Dornelor și o alta ( din județul Neamț) va fi susținută de către Agenția de Turism Eturia.  

  

Despre taberele CMR din sezonul de vară 

O tabără cuprinsă în sezonul de primăvară durează 5 zile, este organizată în perioada de vacanță de vară (iulie-august) 

și permite participarea a minim 20 de copii din comunitatea gazdă.  

Fundația Noi Orizonturi pune la dispoziția aplicantului următoarele: 
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❖ un Curriculum tematic, la alegere: plante medicinale, făuritor de trasee turistice, preparator de produse 

locale,  

❖ o echipă de proiect implicată constant cu sfaturi privind desfășurarea taberei, 

❖ sprijin financiar în valoare de 1500 ron. 

Programul pentru copii este zilnic, de luni până vineri, de la orele 10.00 la 16.00, cu o pauză de masă de 30 de minute. 

Activitățile de tabără sunt explicate într-un Curriculum și sunt structurate pe două arii principale:  

● conectarea cu valorile locale - activități care respectă tematica aleasă, relatate în Curriculum; 

● jocuri de echipă - activități relatate în anexa la Curriculum. 

Echipa taberei este compusă dintr-un coordonator de tabără, care va aplica pentru organizare acesteia și alți minim 4 

voluntari, îndrumători locali (profesori, tineri, părinți), care vor fi ajutoarele aplicantului. Aceștia vor implica în program 

minim 20 de copii din comunitatea în care trăiesc. 

Taberele propuse prin sezonul de vară CMR sunt o experiență 3D, prin care copiii DESCOPERĂ, DOCUMENTEAZĂ și 

DAU mai departe comunității învățăturile extrase. Acestea urmează un fir roșu de activități, cu desfășurare pe 

parcursul a 5 zile, urmărind tematica aleasă, astfel: 

PLAN DE ACTIVITĂȚI - PLANTE MEDICINALE 

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Explorator și 
constructor 

ZIUA 1 

Descoperitor și 
culegător 

ZIUA 2 

Cusător și 
producător 

ZIUA 3 

Cunoscător și 
planificator 

ZIUA 4 

Organizator și 
promotor 

ZIUA 5 

Copiii merg în 

comunitate și 

analizează zonele 

în care cresc 

plante, întocmesc 

o hartă a acestora 

și construiesc 

paturi pentru 

uscarea plantelor. 

Copiii descoperă în 

ce alte produse 

uzuale sunt 

ascunse plantele 

medicinale, le 

culeg într-un mod 

responsabil și 

regenerativ și pe 

pun la uscat pe 

paturi. 

Copiii croiesc saci 

pentru depozitarea 

plantelor și le 

transformă în 

produse finite: sare 

de baie cu plante 

medicinale și 

ceaiuri 

vindecătoare.  

Copiii învață 

despre proprietățile 

curative ale 

plantelor culese, 

concep și 

completează 

etichete, planifică 

târgul din ziua 

următoare. 

Copiii devin gazde 

ale târgului 

organizat de ei, 

animează 

evenimentul, 

reflectează asupra 

lecțiilor învățate și 

serbează reușita. 

Pentru a te asigura că achiziționezi materialele potrivite, te rugăm să folosești ca sursă 

Lista materialelor recomandate spre folosire. 

Activități suplimentare pentru fiecare zi de tabără 

Timp alocat 
10:00 - 14:00 

Timp alocat 
10:00 - 13:00 

Timp alocat 
10:00 - 13:00 

Timp alocat 
10:00 - 13:00 

Timp alocat 
10:00 - 14:00 

 

 

 

https://meserii-rurale.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2022/05/Lista-orientativa-a-materiale-necesare-tabara-plante-medicinale.pdf
https://meserii-rurale.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2022/05/Activitati-suplimentare-pentru-fiecare-zi-de-tabara.pdf
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PLAN DE ACTIVITĂȚI - FĂURITOR DE TRASEE TURISTICE 

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Explorator și 
proiectant 

ZIUA 1 

Cunoscător și 
constructor  

ZIUA 2 

Promotor și 
constructor 

ZIUA 3 

Montator și 
finisor 
ZIUA 4 

Organizator și 
ghid turistic 

ZIUA 5 

Copiii vor analiza 
comunitatea și vor 
explora potențiale 

trasee care ar 
putea fi 

valorificate. 
La final, vor alege 

un traseu pe care îl 
vor amenaja. 

Copiii 
documentează, 

validează și 
finalizează textul 

trecut pe panourile 
informative, se 
secționează și 

vopsesc panourile 
și indicatoarele de 

direcție. 

Copiii asamblează 
panourile și 

săgețile 
indicatoarelor, 
scriu/vopsesc 

textul informativ pe 
acestea, 

promovează 
traseul și 

evenimentul de la 
finalul taberei. 

Copiii amplasează 
indicatoarele și 

panourile 
informative, 
amenajează 

traseul îl 
finalizează și îl 

pregătesc pentru 
turul din 

următoarea zi. 

Copiii fac un tur al 
satului prin care 

anunță 
parcurgerea 

traseului. Aceștia 
invită alături de ei 
locuitorii și actorii 
locali ai satului și 
străbat împreună 

traseul.  

Pentru a te asigura că achiziționezi materialele potrivite, te rugăm să folosești ca sursă 

Listă orientativă a materiale necesare - tabără Făuritor de trasee turistice. 

Activități suplimentare pentru fiecare zi de tabără 

Timp alocat 
10:00 - 14:00 

Timp alocat 
10:00 - 13:00 

Timp alocat 
10:00 - 13:00 

Timp alocat 
10:00 - 13:00 

Timp alocat 
10:00 - 14:00 

 

  

https://meserii-rurale.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2022/05/Lista-orientativa-a-materiale-necesare-tabara-Fauritor-de-trasee-turistice.pdf
https://meserii-rurale.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2022/05/Activitati-suplimentare-pentru-fiecare-zi-de-tabara.pdf
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PLAN DE ACTIVITĂȚI - PREPARATOR DE PRODUSE LOCALE 

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Imagine grafică 
reprezentativă 

Explorator și 
culegător 

ZIUA 1 

Pregătitor și 
tocător 
ZIUA 2 

Preparator și 
producător 

ZIUA 3 

Cocător și 
planificator 

ZIUA 4 

Animator și 

estetician 

ZIUA 5 

Copiii merg în 

comunitate, se 

documentează 

privitor la rețetele 

locale, identifică 

coordonatorii de la 

atelierele 

gastronomice, 

culeg plante/fructe 

pentru siropuri, 

adună legume 

pentru zacuscă. 

 

Copiii coc legumele 

pentru zacuscă, le 

curăță și le toacă, 

spală și pregătesc 

plantele pentru 

sirop, cântăresc și 

porționează 

cantitățile pentru 

rețetele preparate 

în ziua următoare. 

 

 

Copiii fierb și 

degustă zacusca și 

siropul, pregătesc 

borcanele și 

sticlele, crează 

designul pentru 

etichetele 

produselor servite, 

pun preparatele în 

recipiente. 

Copiii prepară 
aluatul, învață 
despre acesta, 
porționează 
aluatul, coc pâinile 
și prepară termic 
gogoșile, le așază 
în vase pentru ziua 
următoare. 
Tot azi, se planifică 
resursele pentru 
brunch-ul final. 

Copiii asamblează 
preparatele pentru 
prezentarea finală,  
fac un tur al satului 
prin care 
promovează 
brunch-ul și invită 
la degustări 
locuitorii și actorii 
locali ai satului. 

Pentru a vă asigura că achiziționați materialele potrivite, vă rugăm să folosiți ca sursă 

Listă orientativă a materiale necesare - tabără Preparator de produse locale. 

Activități suplimentare pentru fiecare zi de tabără 

Timp alocat 
10:00 - 14:00 

Timp alocat 
10:00 - 13:00 

Timp alocat 
10:00 - 13:00 

Timp alocat 
10:00 - 13:00 

Timp alocat 
10:00 - 14:00 

 

  

https://meserii-rurale.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2022/05/Lista-orientativa-a-materiale-necesare-tabara-gastronomie.pdf
https://meserii-rurale.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2022/05/Activitati-suplimentare-pentru-fiecare-zi-de-tabara.pdf
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Cum se face înscrierea în sezonul de vară al CMR 

Înscrierea în sezonul de vară al CMR se face de către o echipă de 5 îndrumători locali (dintre care 1 aplicant 

principal/coordonator), cu susținere și implicare din partea instituțiilor locale (primărie și școală). Căutăm 20 astfel de 

echipe, care pot colabora și sunt convinse că pot asigura un efort susținut de organizare și derulare a taberei pe 

teritoriul comunei lor.   

5 îndrumători: profesori, 
bibliotecari, grup 
informal,  lideri de 
cluburi IMPACT, tineri  

→ 
Participă activ la organizarea și derularea taberei: participă la sesiunile de 
planificare a taberei, cu intenția de a câștiga experiență și cunoștințe pentru 
organizarea acestor tipuri de evenimente.  

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.  
 

Instituția gazdă (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, 
(opțional) participă la sesiunile de planificare a taberei, cu intenția de a câștiga 
experiență și cunoștințe pentru organizarea acestor tipuri de evenimente, alocă 
spații din școală/grădiniță pentru derularea activităților, implică părinții în 
realizarea programului.  
 

 

Ce aveți de făcut pentru a aplica? 

Îndrumătorul/adultul coordonator care înscrie echipa/comunitatea în program și care completează formularul de 
înregistrare trebuie să parcurgă următorii pași pregătitori: 
 

1. Citește Ghidul Organizatorului pentru a se asigura că știe exact ce implică propunerea noastră; 
2. Formează o echipă de minim 5 adulți/îndrumători cu care va coordona activitățile cuprinse în program. Ține 

cont că recomandăm să ai în echipă aproximativ 1 îndrumător adult la 5 copii.  
3. Consultă copiii pentru a alege tematica taberei alese în funcție de planurile expuse mai sus. 
4. Identifică spațiile în care va derula activitățile și solicită aprobarea pentru obținerea accesului în incinta 

acestora (ai nevoie de spații în aer liber dar și indoor, în caz de vreme nefavorabilă); 
5. Organizează o întâlnire cu echipa de îndrumători, reprezentant primărie și director instituție gazdă pentru a 

discuta despre tabără: condițiile de participare, disponibilitatea de timp a fiecăruia.  
6. Obține sprijinul și acordul autorităților locale și a conducerii școlii pentru a derula programul propus; 
7. Identifică persoanele resursă și se asigură de disponibilitatea acestora; 
8. Participă la întâlnirile pregătitoare și parcurge materialele ajutătoare puse la dispoziție de Fundația Noi 

Orizonturi. 

9. Completează cu atenție și corect formularul de aplicație și îl trimiteți până cel târziu în 19 iunie, ora 12.00.  

10. Urmărește dacă echipa sa se află printre cele susținute. 

11. Coordonează și raportează progresul programului, de la început și până la finalizarea acestuia. 

 

Ne dorim ca aplicația să fie asumată de întreaga echipă (îndrumători, primărie, instituție gazdă). Urmărim ca această 

echipă să fie dedicată intereselor copiilor. Asigurați-vă că răspunsurile dumneavoastră reflectă acest aspect.  

https://meserii-rurale.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2022/05/CMR-Ghidul-organizatorului-sezonului-de-vara.pdf
https://forms.gle/sGkDtNgFfjDLNMAt5
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Calendar de desfășurare al sezonului de vară CMR 

Sezonul de vară CMR se organizează în perioada 16 mai - 18 septembrie 2022, respectând următoarele activități și 

intervale de desfășurare: 

❖ 16 mai - lansare sezon de vară; 

❖ 23 mai - întâlnire explicativă generală sezon de vară; 

❖ 30 mai, 6 si 13 iunie - întâlniri explicative pe fiecare tabără tematică în parte; 

❖ 19 iunie - termen limită pentru aplicare pentru tabără tematică; 

❖ 20 - 23 iunie - evaluare aplicații; 

❖ 24 iunie - anunțarea câștigătorilor; 

❖ 4 iulie - 4 septembrie  - perioada de implementare a taberelor; 

❖ 4 - 18 septembrie - perioada de raportare a taberelor. 

 

Criterii de jurizare 

Noi îți punem la dispoziție 3 propuneri tematice de program de vară pentru 5 zile de activități în aer liber, însă 

capacitatea ta de a implica întreaga comunitate și de a atrage resurse pentru derularea acestui program cu cât mai 

mulți copii, vor face diferența. 

ATENȚIE la perioada de implementare a programului (16 mai - 4 septembrie 2022), numărul de copii implicați (minim 

20) și mediul în care îl vei implementa (mediul rural). Nerespectarea acestor criterii atrage după sine descalificarea 

automată a formularului tău de aplicare pentru obținerea finanțării. 

Așadar, criteriile de jurizare sunt următoarele: 

CRITERIUL DE JURIZARE 
PUNCTAJ 
/CRITERIU 

EXPLICAȚIE CRITERIU 

Numărul copiior care vor beneficia 
de programul derulat cu sprijinul 

FNO 
5 puncte 

Cu resursele atrase reușești să oferi cât mai 
multor copii posibilitatea de a beneficia de 

programul pe care îl vei implementa. 

Resursele materiale și umane 
necesare, deja existente sau 

capacitatea de atragere a acestora 
pentru derularea programului  

3 puncte 

Ai reușit să atragi o echipă solidă de îndrumători 
locali, ai identificat experții/persoane resursă și 

acestea au disponibilitatea de a se implica în 
programul propus. 

Aprobarea și susținerea 
autorităților locale și a conducerii 

școlii pentru implementare 
programului 

2 puncte 

Ai identificat spațiile, obținut aprobările și 
resursele necesare pentru derularea activităților 

vizate. 
Ai sprijinul autorităților locale și a conducerii 

instituției gazdă. 

Planurile de implementare vor fi jurizate de către 2 evaluatori, folosind ca scală de evaluare: 1 (foarte rău) până la 5 

(foarte bine) pentru primul criteriu, 1 (foarte rău) până la 3 (foarte bine) pentru al doilea criteriu, respectiv 1 (rău) și 2 

(bine) pentru ultimul criteriu.  

Notele evaluatorilor se vor aduna astfel că, punctajul maxim pe care îl poate obține un plan este de 10 

puncte/evaluator, deci 20 puncte, în total.  
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Echipele cu cele mai mari punctaje vor primi din partea noastră un sprijin în valoare de 1500 lei pentru a derula 

programul de vară. 

Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail, la finalul perioadei de jurizare (24 iunie 2022), dar și prin postare publică, pe 

pagina de Facebook a Fundației Noi Orizonturi. 

Cum se poate implementa o tabără de vară 

Dacă te afli printre echipele câștigătoare a finanțării, ai la dispoziție 2 variante pentru a pune în practică programul de 

tabără, astfel: 

● Într-o singură săptămâna, realizând atelierele zilnice propuse, timp de 5 zile consecutive; 

● În 5 zile distincte, care nu sunt cuprinse în aceeași săptămână însă se încadrează în perioada 4 iulie - 4 

septembrie 2022, cu obligativitatea de a respecta ordinea zilelor așa cum este ea redată în propunerea 

noastră. 

Echipa ta trebuie să respecte instrucțiunile cuprinse în Curriculum și să raporteze activitatea realizată, la finalul 

programului, transmițând coordonatorului de program informațiile solicitate de acesta (fotografii doveditoare, 

descrieri, mărturii, etc). Așadar, acordă mare atenție materialelor doveditoare și asigură-te că ai fotografii 

reprezentative activităților realizate alături de copii.  

Persoane de contact 

Pentru mai multe informaţii: 

Elena Pârvan:elena_parvan@noi-orizonturi.ro, 0735878418   

Alexandra Giurgiu: ale_giurgiu@noi-orizonturi.ro, 0747 999750 

  

Cine suntem noi? 

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.   

Despre Romanian American Foundation  

Misiunea Romanian-American Foundation (RAF) este să promoveze şi să consolideze condiţiile necesare unei economii 

de piaţă sustenabile şi unei societăţi democratice, care să asigure accesul la oportunităţi pentru toate segmentele 

populaţiei din România. RAF susține dezvoltarea destinațiilor de ecoturism în România, contribuind la dezvoltarea 

economică a comunităților locale, conservarea naturii și culturii locale și la poziționarea României ca destinație 

importantă pe harta ecoturismul. 

Despre Lidl România 

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail 

alimentar din Germania și Europa. Lidl este prezent în 32 de țări din întreaga lume și în prezent operează aproximativ 

11.550 de magazine și peste 200 de centre logistice și depozite în 29 de țări la nivel mondial. Lidl este un smart 

mailto:elena_parvan@noi-orizonturi.ro
mailto:ale_giurgiu@noi-orizonturi.ro
http://www.noi-orizonturi.ro/
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discounter care le oferă clienților produse cu cel mai bun raport calitate-preț. În spatele serviciilor și operațiunilor din 

magazine și centrele logistice stau simplitatea și orientarea către eficiență. Design-ul și structura proceselor 

standardizate sunt asigurate de către Lidl Stiftung, cu sediul central la Neckarsulm.  

În toate domeniile sale de activitate, Lidl este o companie care acționează cu responsabilitate față de oameni, societate 

și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea este metoda prin care își îndeplinește, zi de zi, promisiunea cu privire la calitate. 

Despre Montana 4 H  

Montana 4-H este programul de dezvoltare a tinerilor din Montana State University Extension. 4-H este cel mai mare 

program de dezvoltare a tinerilor în afara școlii din Statele Unite, care ajunge la aproape 6 milioane de tineri și este 

prezent în peste 70 de țări din întreaga lume. În 4-H, dacă îl poți visa, o poți face! 4-H oferă mai mult de 200 de proiecte 

și experiențe de învățare care implică activ tinerii în timp ce se distrează. Proiectele 4-H se bazează pe voluntari adulți 

care lucrează cu tinerii ca parteneri și o resursă pentru învățarea practică. 

 

 

 


