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PASAPORTUL PENTRU VIATA

Introducere
Ritmul de viată al acestui sfârsit de mileniu,
tot mai alert, schimbările care au loc peste tot
în lume si dificultătile tranzitiei romanesti ne
afectează pe toti si, în aceste conditii, e usor să
te simti îngrijorat, confuz si să-ti fie teamă de
viitor.
Te preocupă problemele societătii cu care se
confruntă tinerii din întreaga lume?  Ai vrea să
poti face ceva în privinta rasismului,
distrugerii mediului înconjurător, lăcomiei,
violentei, sărăciei, S.I.D.A, somajului,
drogurilor…  Cu sigurantă ai griji personale
legate de sănătatea, studiile, credinta ta, de
dorinta de a fi independent si de a lua propriile
hotărâri.
Probleme pot fi foarte multe dar aceasta nu
înseamnă că nu poti actiona pentru a schimba
o anumita stare de lucruri. Ca cercetas nu
trebuie să-ti pierzi niciodată speranta. Poti face
mult si acest Pasaport te va ajuta să-ti dai
seama de acest lucru.
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OFERTA pasaportului pentru viată este o călătorie de explorare si descoperire în lumea înconjurătoare pe care vei
încerca să o cunosti si întelegi altfel, experientă ce te va ajuta să te dezvolti ca persoană. Vei avea posibilitatea să-
ti dezvolti cunostinte, priceperi si atitudini care te vor ajuta să răspunzi PROVOCARII de a deveni mai activ si
constient ca cetătean, de a  observa, de a investiga si de a actiona în domenii importante care iti afectează viata
proprie sau pe cea a altor oameni
Cercetasului explorator i se oferă sansa de a progresa în cadrul unui sistem deschis, care îl ghidează si stimulează
pe parcursul evolutiei sale, lăsându-i libertatea de a-si alege domeniile în care să se implice si modalitătile de
actiune. Acest pasaport pentru viată urmăreste să-l integreze, implice si responsabilizeze ca cetătean al lumii.
Pentru aceasta va parcurge în mod firesc etapele de cetătean al României si al Europei.

Ce înseamnă “România”?
Cunoasterea specificului si identitătii nationale; interesul si preocuparea pentru problemele cu care se confruntă
societatea actuală.

 Ce înseamnă “Europa”?
In mod sigur mai mult decât Consiliul Europei si Uniunea Europeană!
Înseamnă toate popoarele si culturile din Europa de azi – fără deosebire de origine. O noua perspectiva care
presupune nu doar depăsirea granitelor fizice ci, mai ales, a celor mentale.

Ce înseamnă lumea?
Diferite popoare, culturi, religii si moduri de a întelege realitatea.

Participând la programul “Pasaportului”:
 vei învăta mai multe despre diferite popoare si culturi
 vei respecta lumea în diversitatea ei
 iti vei aduce propria contributie la pacea si întelegerea internatională
 vei ajuta la construirea unei societăti deschise si tolerante
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Pentru aceasta, programul nostru iti cere trei lucruri:
 o minte deschisă
 să vrei să cunosti si să afli cât mai multe despre alte culturi, popoare, religii
 să vrei să joci un rol activ în dezvoltarea  păcii si ntelegerii pe glob.

Pasaportul iti propune sase domenii de activitate:

1. explorare si descoperire
2. îmbunătătirea calitătii vietii
3. democratie
4. culture
5. solidaritate
6. profesie si activităti sociale
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1. Explorare si descoperire
A descoperi oamenii si lumea , a-ti dezvolta personalitatea prin călătorie, explorare si rezolvare de probleme.

2. Calitatea vietii
A lua parte la activităti concrete. A promova calitatea vietii. A proteja mediul înconjurător. A combate
alcoolismul, fumatul si abuzul de droguri.

3. Democratie
A câstiga experienta practică a democratiei. A fi implicat decisiv în procesul de luare a deciziei în cadrul unitătii si
organizatiei. A gestiona proiecte de grup.

4. Cultură
A învăta să apreciezi propria cultură si pe cea a altora. A participa la schimburi culturale cu tineri din alte zone ale
tării sau din străinătate.

5. Solidaritatea
A te implica în proiecte care demonstrează solidaritatea ta cu cei defavorizati atât din interiorul cât si din afara
tării.

6. Profesie si aptitudini sociale
A te pregăti pentru o viitoare profesie si a-ti cultiva aptitudinile prin experienta muncii voluntare. A organiza
campanii de informare si proiecte pentru comunitate
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