
    

            Cuvintele cheie sunt : unCuvintele cheie sunt : un teritoriu teritoriu, , 
o o temă împărtășită temă împărtășită și un și un obiectiv obiectiv 

comuncomun    al locuitorilor acestui teritoriu.al locuitorilor acestui teritoriu.

Proiect  de tip LEADER

(Legături între Acţiuni de 
Dezvoltare Economică Rurală )



  

Microregiunea Microregiunea ŢŢara Oltuluiara Oltului este situata in jude este situata in judeţuţul Sibiu in partea de l Sibiu in partea de 
S-E a acestuia de-a lungul rS-E a acestuia de-a lungul rââului Olt , pe ambele maluri ocupului Olt , pe ambele maluri ocupâând nd 

jumatatea vesticjumatatea vesticăă a Podi a Podişuşului Flui Făăggăăraraşş , la poalele mun , la poalele munţţilor Filor Făăggăăraraşş. . 
Are o suprafaAre o suprafaţăţă total totalăă de 721 kmp  de 721 kmp şşi o populai o populaţţie de 28.186 locuitori  ie de 28.186 locuitori  



  

Fondatorii acestui proiectFondatorii acestui proiect

• Persoanele care au fondat grupul de organizare al 
acestui proiect sunt reprezentanţi ai şcolilor  din 
localitatiile situate în teritoriul  cuprins între Boita si 
Arpasu de Jos (Boiţa,Avrig,Turnu Roşu,Cîrţa,Porumbacu 
de jos,Racoviţa,Mârşa,Arpaşu de jos, Cârţişoara)  și ai 
unor asociații precum: Asociaţia „Prietenii Avrigului”, 
Asociaţia “Amicii munţilor”, GAL Ţara Oltului şi Asociația 
“Ille et Vilaine – Sibiu ”. 



  

Prezentare generalPrezentare generalăă
• Proiectul reuneste copiii din comunele acestui ținut, într-

o acțiune de sensibilizare asupra bogățiilor naturale, 
umane și culturale  care există din abundență în spațiul 
lor de viață.

• Un obiectiv mai îndepărtat este legat de identificarea, 
formarea și valorizarea unor tineri din acest teritoriu 
pentru a fi în măsură să îndrume și să anime grupuri de 
iubitori ai naturii, ai spațiului rural și ai muntelui.

• Acțiunea sub formă de concurs,  cu probe de orientare 
turistică, cunoștințe generale, abilități de lucru în echipă 
si  calități artistice este menită să identifice potențialul 
tinerilor participanți.



  



  

Sediul  APIVS 
26 iunie 2008

Ziua de nastere 
a proiectului



  

Întâlniri de lucruÎntâlniri de lucru



  

Prima ediţie-Sebeşu de jos Prima ediţie-Sebeşu de jos 
august 2008august 2008



  

Primire tradiţionalăPrimire tradiţională



  

Echipele Echipele 



  

Juriul Juriul 



  

Probele concursuluiProbele concursului



  

Premierea Premierea 



  



  

  EchipeleEchipele  



  

Probele concursuluiProbele concursului

• Orientare turistică



  

Cultură generalăCultură generală



  

Proba artisticăProba artistică



  

Confectionarea mascoteiConfectionarea mascotei



  

Pregătirea si servirea meseiPregătirea si servirea mesei



  

Lectii de acordare a primului ajutorLectii de acordare a primului ajutor



  

PremiereaPremierea  
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Prin proiectul « Comorile din Tara Oltului » 
dorim sa reunim copiii din comunele care se 
găsesc de-a lungul vaii, de la Arpas pana la 
Boita, intr-o actiune de sensibilizare asupra 
bogatiilor naturale si culturale  care exista 
din abundenta in spatiul lor de viata.
   Proiectul isi propune ca in fiecare an o alta 
comuna sa fie gazda concursului si de 
fiecare data sa imbogateasca Lada de zestre 
a teritoriului cu noi comori, scrise, filmate 
sau realizate artizanal.
    Toate actiunile se vor desfasura prin 
Grupului de actiune locala (GAL) „Tara 
Oltului”, asociatie care, pe langa prprii 
membri, implica si alti parteneri. Pentru 
aceasta editie principalii parteneri in 
organizare sunt Asociatia de prietenie „Ille et 
Vilaine – Sibiu” si localitatea Avrig. 
   Principiul de lucru al acestui proiect este 
de tip LEADER (Legaturi intre Actiuni de 
Dezvoltare Economica Rurala), adica 
reuneste administratii locale, intreprinzatori 
privati si societatea civila dintr-un teritoriu, 
intr-un scop comun si pe o tema impartasita. 



  

BOITA - 20092008-Sebesu de Jos 



  

Prima zi în tabărăPrima zi în tabără



  

Orientare turisticăOrientare turistică



  

Proba artisticăProba artistică



  

Trofeul Trofeul şi premiereaşi premierea



  

CONCLUZIICONCLUZII
• Proiectul este o acţiune bine primită de 

participanţii direcţi, considerat de către aceştia 
ca o tabără puţin altfel

• Participanţii pe langă faptul că s-au bucurat de 
peisajele frumoase, aerul proaspăt al locurilor, 
întâlnirea cu alţi elevi şi adulţi şi-au pus în 
valoare calităţile fizice şi artistice, lucrul în 
echipă, spiritul de colaborare, şi-au îmbogăţit 
cunoştinţele generale, au descoperit adevăratele 
comori din mediul în care trăiesc, au învăţat să 
preţuiască natura pentru frumuseţile şi 
binefacerile care ni le oferă, să petreacă timpul 
în mod util şi plăcut.
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