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Grup țintă: 

 

Tinerii din satul Săsar 

 

Cine suntem? 

  

Asociația este nou înființată, în anul 2021, are scop principal activitățile cu tinerii din satul 

Săsar, însă perspectiva este pe termen lung, dorim ca în timp să putem face un afther school, unde 

tinerii să poată beneficia de meditații de la profesori de specialitate, de diverse ateliere tematice, 

învățarea deprinderilor practice necesare fiecăruia. De asemenea dorim să pregătim voluntari care 

să preia unele dintre atribuțiile activităților și chiar să se implice activ în ceea ce vom face. 
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Președinte: Achim Vlad Claudiu 

Sediu: sat Săsar, str. 1 Decembrie, nr 89, comuna Recea, Maramureș. 

Telefon: 0752129949 

 e-mail: vlad_achim06@yahoo.com 



Activități realizate în anul 2022: 

 

Anul acesta am continuat activitățile din cadrul proiectului: Tabără, excursii și drumeții. 

Am debutat cu o excursie care a avut ca obiective: fabrica de olărit de la Cărbunari, unde 

tinerii au lucrat efectiv cu lutul, după ce în prealabil li s-a explicat ce înseamnă olăritul, cum se 

procură lutul și cum trebuie prelucrat. 

Tabăra din acest an s-a desfășurat la Complex Mis Pop între Tg. Lăpuș și Rohia pe durata 

a patru zile unde am desfășurat diverse activități: ateliere de creație, întreceri sportive, activități 

de grup cu scopul de a se cunoaște, dar și de a colabora unii cu alții. 

De asemenea am făcut drumeție până la Mănăstirea Rohia, parcurgând drumul dus – întors 

pe jos prin pădure. 

Am mai  făcut de asemenea și două excursii una la Dealu Mare, iar cealaltă la Mănăstirea 

Rohiița. 

 

Ce ne propunem pentru viitor?  

 

Ne dorim ca tinerii cu care lucrăm să deprindă dragostea față de ceea ce înseamnă 

activitățile de grup, activitățile sociale și filantropice. În acest scop îi provocăm să propună, să 

pregătescă și să facă anumite activități. De asemenea îi încurajăm să devină voluntari în cadrul 

asociației pentru ca mai târziu să devină membrii ai asociației noastre. 

Pregătim de asemenea cele necesare pentru a face acel afther school, unde, pentru început 

să putem oferii tinerilor din Săsar posibilitatea unor perioade de pregătire cu profesori specializați, 

iar cu timpul să poată beneficia de acesta și tineri din alte localități sau medii sociale. 

Încurajăm tinerii să participe și să se implice în activitățile locale, județene, dar și în viața 

socială, arătându-le că ideile și părerile lor sunt importante și pot fi decisive în anumite situații. 

 

 


