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Comunicat de presă

Zeci de tineri, copii și vârstnici din orașul Zărnești au fost

beneficiarii proiectului cofinanțat de către Corpul European de

Solidaritate al Uniunii Europene (https://www.suntsolidar.eu/).

Printre activitățile proiectului se poate remarca multitudinea de

obiecte realizate, precum cuiburi de cărți, căsuțe de păsări,

amenajarea a două zone de relaxare și recreere (cu bănci, mese și un leagăn), oferind astfel

comunității zărneștene modalități de petrecere a timpului liber care să contribuie nu doar la

înfrumușetarea orașului, ci și la facilitarea interacțiunii dintre generații diferite ca vârstă și

preocupări.

Comunicarea intergenerațională a contribuit la dezvoltarea de competențe, metode și tehnici

tradiționale de prelucrare a lemnului și, totodată, la dezvoltarea abilităților de utilizare a

mijloacelor de comunicare online.

Voiculeț Andreea Ștefania, în vârstă de 12 ani, beneficiar direct în proiectul “Intersecția

Generațiilor”, a dorit să împărtășească întregii comunități zărneștene entuziasmul și bucuria

experienței pe care a avut-o:

“Pentru mine,  proiectul ,, Intersecția Generațiilor”a fost, și încă mai este, un proiect

frumos și foarte creativ. Acolo, chiar la poalele Munților Piatra Craiului,  am dat viață

unor cuiburi de cărți, pe care le-am amplasat în orașul Zarnesti. Ele sunt biblioteca în aer

liber pe care abia aștept să o vizitez în fiecare zi însorită

În acest proiect, noi nu am făcut căsuțele singuri, ci am făcut  parte dintr-o echipa în

care am fost îndrumați de un vârstnic, iar noi, la rândul nostru, i-am arătat cum se

utilizează rețelele de comunicare online. În esență, noi, toți participanții, am învățat să

lucrăm în echipă. Mie mi-a plăcut, în special, faptul că înainte de a începe să construim

căsuțe de păsări, cuiburi de cărți, bănci, mese, și un leagăn,

interacționăm  jucându-ne cu mingile sau uneori, un joc ciudat,

dar distractiv, care seamănă cu “de-a  baba-oarba”.

Acest proiect a fost unul din cele mai interesante proiecte din

care am făcut parte cu mare drag și îmi doresc ca pe viitor să

particip la toate celelalte proiecte, sau poate să fac chiar eu

proiecte asemănătoare. “
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