
 



Îţi place să interacţionezi cu oamenii?  

Vrei să te faci remarcat?  

Ai un actor preferat? 

Vrei să faci parte dintr-o echipă de 

teatru forum?  

Vrei să înveţi şi să te 
joci împreună cu alţi 
copii de vârsta ta?  

Dacă răspunsul la aceste întrebări este DA, 

acum e momentul să te alături unei echipe 
formate din persoane ca tine.  

Te aşteptăm la bibliotecă pentru 

înscriere!  

Aici poţi face toate aceste lucruri şi multe 
altele având posibilitatea de a te dezvolta pe 
plan personal şi de asemenea, de a găsi un 
sprijin în aplicarea tuturor ideilor pe care le 
ai.  

Seriozitatea, creativitatea şi dorinţa de a-ţi 
ajuta semenii fără să aştepţi  nimic în schimb 
sunt obligatorii.   

Nu trebuie să fi geniu într-un anumit 
domeniu, trebuie doar să vrei să te implici în 
viaţa comunităţii. 

 
 

 

Parteneri: 
•Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu”; 

•Asociația ”Tineri pentru Europa de mâine”; 

•Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. 

Îţi place să interacţionezi cu oamenii?  

Vrei să te faci remarcat?  

Ai un actor preferat? 

Vrei să faci parte dintr-o echipă de 

teatru forum?  

Vrei să înveţi şi să te 
joci împreună cu alţi 
copii de vârsta ta?  

Dacă răspunsul la aceste întrebări este 

DA, acum e momentul să te alături unei 

echipe formate din persoane ca tine.  

Te aşteptăm la bibliotecă pentru 

înscriere!  

Aici poţi face toate aceste lucruri şi multe 
altele având posibilitatea de a te dezvolta 
pe plan personal şi de asemenea, de a 
găsi un sprijin în aplicarea tuturor ideilor 
pe care le ai.  

Seriozitatea, creativitatea şi dorinţa de a-ţi 
ajuta semenii fără să aştepţi  nimic în 
schimb sunt obligatorii.   

Nu trebuie să fi geniu într-un anumit 
domeniu, trebuie doar să vrei să te implici 
în viaţa comunităţii. 

 
 

 
 

Parteneri: 
•Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu”; 

•Asociația ”Tineri pentru Europa de mâine”; 

•Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. 

Îţi place să interacţionezi cu oamenii?,  

Vrei să te faci remarcat?  

Ai un actor preferat? 

Vrei să faci parte dintr-o echipă de 

teatru forum?  

Vrei să înveţi şi să te 
joci împreună cu alţi 
copii de vârsta ta?  

Dacă răspunsul la aceste întrebări este 

DA, acum e momentul să te alături unei 

echipe formate din persoane ca tine.  

Te aşteptăm la bibliotecă pentru 

înscriere!  

Aici poţi face toate aceste lucruri şi multe 
altele având posibilitatea de a te dezvolta 
pe plan personal şi de asemenea, de a găsi 
un sprijin în aplicarea tuturor ideilor pe care 
le ai.  

Seriozitatea, creativitatea şi dorinţa de a-ţi 
ajuta semenii fără să aştepţi  nimic în 
schimb sunt obligatorii.   

Nu trebuie să fi geniu într-un anumit 
domeniu, trebuie doar să vrei să te implici în 
viaţa comunităţii. 

 

 

 

Parteneri: 
•Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu”; 

•Asociația ”Tineri pentru Europa de mâine”; 

•Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. 


