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Comunicat de presă 

 

CROȘETĂM COMUNITATEA 

 

Comunitatea Zărneșteană a fost beneficiarul proiectului cofinanțat de către Corpul European 

de Solidaritate al Uniunii Europene  “CROȘETĂM COMUNITATEA”, implementat în 

perioada 01.11.2021 - 31.10.2022,  de către organizația Bizz Youth.                       

 

Scopul proiectului a constat în consolidarea relațiilor comunitare între 

generații diferite, ca vârstă, preocupări și experiențe, în orașul Zărnești. 

Obiectivele proiectului: 

➢ O1. Facilitarea comunicării intergeneraționale pentru un număr de 

40 de copii și tineri și 10 vârstnici, cu preocupări și experiențe 

diferite, pe o perioadă de 7 luni; 

➢ O2. Dezvoltarea de competențe, în sfera tehnicilor tradiționale de 

croșetat pentru 40 de copii și tineri, pe o perioadă de 7 luni; 

➢ O3. Implementarea a 7 acțiuni de formare a spiritului antreprenorial pentru 50 de 

copii și tineri și vârstnici, pe o perioadă de 7 luni; 

➢ O4. Dezvoltarea de competențe organizatorice a celor 5 tineri implicați în grupul de 

inițiativă, astfel încât să deservească  mai bine comunitatea, ca urmare a 

implementării proiectului, pe o perioadă de 12 luni; 

➢ O5. Implementarea a 6 acțiuni care să sprijine conștientizarea și promovarea unei 

atitudini responsabile privind necesitatea protejării mediului înconjurător pentru 50 de 

copii, tineri și vârstnici, implementate, pe o perioadă de 6 luni. 

➢ O6. Creșterea cu 35% a abilităților de utilizare a mijloacelor de comunicare online 

(Facebook, WhatsApp, Zoom/Meet), pentru 10 vârstnici,  ca urmare a implicării în 

activitățile proiectului, pe o perioadă de 6 luni.  

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

tradiționale de croșetat, la dezvoltarea abilităților de utilizare a mijloacelor de comunicare 

online și, totodată, la conștientizarea și promovarea unei atitudini responsabile privind 

necesitatea protejării mediului înconjurător în rândul a 67 de beneficiari direcți. 
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Mihalache Cristina-Maria și Voiculeț Andreea-Ștefania, în 

vârstă de 13 ani, beneficiare directe în proiectului “CROȘETĂM 

COMUNITATEA”, au dorit să împărtășească întregii comunități 

experiența trăită: 

 

“Pentru  mine, proiectul „CROȘETĂM COMUNITATEA” a fost o 

experiență foarte frumoasă, pe care aș vrea să o repet.   

A fost o atmosferă minunată, m-am simțit bine între copiii de vârsta mea, dar și între cei care 

ne-au îndrumat spre tehnica croșetatului. Chiar dacă la început nu mă descurcam foarte 

bine, am fost încurajată de doamnele de la proiect, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Mi-am 

făcut prieteni noi, și cred că acesta este cel mai important lucru: să socializezi cu noi 

persoane, să fii deschis la orice, să îți faci prieteni noi. Consider că este important să 

participăm la cât mai multe activități de genul, deoarece acestea ne învață lucruri noi și 

interesante, cunoaștem noi persoane minunate. Cred că, fiecare dintre noi ar trebui să 

participe la activități de genul, măcar o dată în viață. 

Am învățat să croșetăm diverse animale și plante care trăiesc în Piatra Craiului, apoi, le-am 

scris poveștile, cum au fost ele create. Pas cu pas, am făcut ceva frumos, am creat o familie 

de ursuleți. Bineînțeles, fiecare a primit  câte un nume. S-a organizat și un concurs, fiecare 

dintre noi a trebuit să observăm problemele de mediu din orașul Zărnești și să găsim soluții 

pentru rezolvarea lor.  Au fost niște idei minunate, ideile unor copii care își doresc schimbări 

spre bine. 

Mă uitam cu admirație la toți copiii care și-au dorit să facă ceva frumos, un obiect făcut cu 

mâinile lor, în care și-au pus toată dragostea, fără ajutorul mașinăriilor.  

Dacă ar fi să spun cel mai important lucru pe care l-am învățat din acest proiect, este: să nu 

renunți la ceea ce ai început, chiar dacă întâmpini dificultăți pe parcurs, nu te opri! Cu voință 

și, uneori, cu puțin ajutor, poți face lucruri minunate și îi poți bucura pe cei din jurul tău.   

S-a creat încă de la început o atmosferă caldă, minunată, cu siguranță voi participa și la 

următoarele proiecte! 

Cu bucurie și entuziasm, Mihalache Cristina-Maria 

  

 

“„CROȘETĂM COMUNITATEA”! Un proiect frumos și creativ în același timp. Pentru mine 

acest proiect a fost și încă este un proiect minunat prin faptul ca nu am învățat doar să 

croșetăm ci, am învățat să dăm viața unui ghem de ață, iar din acel ghem am reușit să ne 

facem prieteni niște ursi,  pui, bufnite chiar și caracatițe. Ceea ce este foarte important este 

ca ne-am distrat cu ceilalți. Am comunicat după o perioada grea în care ne-am văzut online. 

Și prin simplu fapt că am zâmbit am făcut mai mulți oameni fericiți. Așa că nu ezitați zâmbiți 

nu aveți de ce sa vă supărați, cineva acolo este lângă voi mereu, poate sa fie chiar o jucărie 

croșetată.” 

Cu multe zâmbete, Voiculeț Andreea-Ștefania 

 

 


