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În sprijinul comunitatii, investind în oameni şi contribuind la schimbari pozitive
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Dragi susţinători, voluntari, angajaţi şi parteneri ai Corpului Păcii,

Iată-ne ajunşi în ultimul an de activitate a agenţiei în România. Aş 
vrea să ne gândim cu această ocazie la munca şi proiectele 
minunate în care s-au implicat în anul 2012 voluntarii, profesorii lor 
colaboratori şi personalul agenţiei. Sper că eforturile acestora de a 
aduce îmbunătăţiri în şcoli, comunităţi şi în cadrul organizaţiilor în 
care lucrează să constituie o sursă de inspiraţie pentru toată lumea. 
Acest raport redă doar o parte din realizările şi poveştile de succes 
ale voluntarilor. În anul 2011, 79 de voluntari au activat în ţară, fiind 
repartizaţi preponderent în zonele rurale unde predau engleza în 
şcoli generale şi licee, organizează tabere şi cluburi de engleză şi 
colaborează cu organizaţiile locale neguvernamentale.

Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul oferit în desfăşurarea 
programelor noastre şi îndeosebi Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului precum şi Ministerului Afacerilor Externe. De 
asemenea Corpul Păcii mulţumeşte şi este recunoscător profesorilor, directorilor de şcoală, elevilor, liderilor 
comunităţilor şi familiilor gazdă care i-au primit pe voluntari în viaţa lor şi i-au făcut să se simtă ca acasă în 
România—Mulţumesc frumos!

Astfel, după douăzeci şi doi de ani de serviciu şi nenumărate proiecte şi acte de bunăvoinţă, agenţia Corpul Păcii 
România îşi încheie activitatea vara aceasta, însă lasă în urmă nu numai mentalităţi schimbate dar şi inimi deschise. 
Peste 1200 de voluntari au răspuns chemării lui John F. Kennedy : “nu întrebaţi ce poate să facă ţara pentru voi, 
întrebaţi-vă ce puteţi face voi pentru ţară”, creând astfel o legătură veşnică de pace şi prietenie între Statele Unite şi 
România. Un motiv de sărbătoare pentru noi toţi.

Cu sinceritate,
Sheila Crowley 

Cuvântul Ambasadorului american, 
Mark Gittensttein

Voluntarii Corpului Păcii alături de colegii lor români prin 
colaborare, încredere reciprocă şi respect s-au asigurat că 
roadele muncii lor vor fi unele sustenabile. Prin urmare deşi 
Corpul Păcii România se va închide în iulie 2013, 
colaboratorii şi colegii români vor duce mai departe munca 
voluntarilor.

Cuvântul Consilierului prezidential  
Cristian Diaconescu 

Aş dori cu această ocazie să mulţumesc întregii familii 
Corpului Păcii, atât agenţiei din ţară cât şi celor din afară 
pentru înalta contribuţie adusă poporului român. Vreme 
de 22 de ani, prin devotamentul şi valoarea incontestabilă 
a muncii lor, voluntarii Corpului 
Păcii au promovat pacea şi 
înţelegerea între poporul 
român şi cel american. Odată 
cu încheierea activităţii 
agenţiei în ţară, sperăm ca 
atât foştii voluntari cât şi 
fiecare persoană care a avut 
ocazia să descopere 
unicitatea ţării noastre să 
devină viitori Ambasadori ai 
României în lume.



Corpul Păcii este o agenţie a Guvernului Statelor Unite fondată de 
Preşedintele John F. Kennedy în anul 1961 pentru a promova pacea 
mondială, dezvoltarea comunităţilor şi înţelegerea interculturală. De la 
începuturile Corpului Păcii, acum 50 de ani, peste 200.000 de voluntari au fost 
repartizaţi în 139 de ţări. Astăzi, agenţia activează în 76 de ţări şi are un 
număr de peste 9.000 voluntari.

Corpul Păcii urmăreşte trei obiective majore :

1) sprijinirea ţărilor gazdă cu voluntari americani care să acorde asistenţă  
tehnică;

2) promovarea unei mai bune înţelegeri a poporului american de către 
popoarele ţărilor gazdă;

3) promovarea unei mai bune înţelegeri a popoarelor ţărilor gazdă de către
poporul american;

Voluntarii din toată lumea îşi dedică timpul şi aptitudinile ţării gazdă timp de 
doi ani lucrând ca profesori, consilieri economici, consultanţi IT, consilieri în 
domeniul sănătăţii şi HIV/SIDA şi agricultură. Voluntarii - femei sau bărbaţi, 
tineri sau bătrâni, căsătoriţi sau nu, de diferite etnii - învaţă la rândul lor de la 
gazde şi se integrează în cultura ţării unde lucrează, participând, de 
asemenea, la dezvoltarea comunitară, proiecte şi activităţi. Toţi voluntarii 
lucrează în colaborare cu o organizaţie partneră şi vin numai la invitaţia 
guvernului gazdă.

Prezentare generală Corpul  Păcii

Nu există un tipar anume în care poate fi încadrat un voluntar Corpul Păcii.
Americani provenind din diferite medii aleg să devină voluntari şi această 
diversitate este reflectată de voluntarii din România.

79 de voluntari în ţară
32 de bărbaţi
47 de femei
33 vârsta medie a voluntarilor
78 cel mai vârstnic voluntar în România
22 cel mai tânăr voluntar
29 state din care vin voluntari

Voluntarii din ţară repartizaţi pe sectoare de lucru

62 Predarea Limbii Engleze ca Limbă Străină (78%)
10 Voluntari cu serviciul extins(13%)
   4 Programul de Peace Corps Response(5%)
  3 Voluntari-lideri (4%)
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Diversitatea voluntarilor Corpului Păcii



Începând cu anul 1992, Corpul Păcii a adus în România resursa cea mai de preţ a
Americii, poporul său. În colaborare cu membrii comunităţilor locale, voluntarii 
lucrează în domenii precum: educaţie, tineret şi dezvoltare comunitară, mediu şi IT. 
Corpul Păcii România a creat peste 1.000 de parteneriate de succes între voluntarii 
americani şi diverse organizaţii din România. Voluntarii beneficiază de o instruire 
intensivă pentru învăţarea limbii române şi oferă timp de doi ani asistenţă tehnică 
organizaţiilor neguvernamentale şi/sau guvernamentale din România, şcolilor şi 
autorităţilor locale, trăind şi muncind în ţara gazdă.

În anul 1991, doi reprezentanţi ai Corpului Păcii au ajuns la Bucureşti şi în data de 22
ianuarie 1992 a fost semnat un acord de colaborare între ţări şi s-au depus eforturi
pentru stabilirea unui proiect de Predare a Limbii Engleze ca Limbă Străină. Corpul 
Păcii a început un proiect de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale sociale şi 
de sănătate şi un proiect de Dezvoltare Economică Comunitară în 1993 iar în 1998 a 
fost deschis proiectul Management şi Educaţie de Mediu.

Corpul Păcii România îşi concentrează activitatea pe nevoile de maximă prioritate şi
obiectivele de dezvoltare identificate de către organizaţiile româneşti. Având
cunoştinţele tehnice necesare, deschişi către cultura românească, voluntarii americani
lucrează îndeaproape cu partenerii locali pentru un transfer reciproc de cunoştinţe,
aptitudini şi atitudini, în beneficiul dezvoltării profesionale şi personale a tuturor celor
implicaţi. Lucrând cu parteneri locali, voluntarii leagă prietenii de lungă durată cu
aceştia, promovând şi încurajând o mai bună înţelegere a României şi a poporului
român printre americani, atunci când se întorc în Statele Unite.

În ultimii 20 ani, peste 1.200 voluntari au lucrat în România în Programul de Predare a
Limbii Engleze, Dezvoltare Economică Comunitară, Dezvoltare Instituţională şi
Educaţie de Mediu. În 2011 Corpul Păcii România a avut 79 de voluntari care au 
lucrat cu şcoli, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în judeţe din toată 
România.

Parteneriatele locale sunt esenţiale serviciului în Corpul Păcii şi se bazează pe relaţii
interpersonale puternice care produc un mediu de lucru propice în care voluntarii şi
colegii români pot dezvolta proiecte comunitare.Termenul de comunitate nu se referă 
doar la locaţia geografică a şcolii sau a organizaţiei care găzduieşte voluntarul. 
Comunitatea este o reţea de indivizi, colegi de serviciu,vecini, elevi, oficialităţi locale 
care apreciază ce are voluntarul să le ofere, se angajează să lucreze în acelaşi ritm 
cu voluntarul şi îl ajută să se simtă ca acasă.

Parteneriatele nu sunt întotdeauna facile dar în cele din urmă aceste relaţii
depăşesc barierele lingvistice şi culturale şi produc rezultate care depăşesc ceea ce
voluntarul sau partenerul său ar fi putut să realizeze fără ele. Legăturile realizate
între voluntarii Corpului Păcii şi membrii comunităţii durează adesea mult mai mult
decât serviciul voluntarului.

Corpul Păcii România
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Parteneriate



Programul de Predare a limbii engleze este cel mai extins program din cadrul Corpului 

Păcii în România şi cuprinde 62 de voluntari care predau engleză în şcoli generale şi licee 

din ţară. Programul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii procesului de predare a limbii 

engleze, facilitând astfel accesul la educaţie şi locuri de muncă.

Voluntarii colaborează cu profesorii români de limba engleză pentru a completa programa 

de engleză deja existentă. Fiecare voluntar dezvoltă planuri de lecţie şi materiale de 

predare în conformitate cu nevoile elevilor de la clasă, cu accent pe îmbunătăţirea 

vocabularului, a abilităţilor de conversaţie şi a dezvoltării încrederii de sine în ceea ce 

priveşte folosirea limbii engleze la nivel scris şi vorbit. În cadrul orelor de limba engleză, 

voluntarii îi ajută pe elevi şi la dezvoltarea gândirii critice.

Pe parcursul serviciului lor în ţară, voluntarii dezvoltă proiecte în comunitatea şi / sau 

şcolile lor. Aceste proiecte sunt variate, de la lecţii de teatru, cluburi de dezbateri, de 

voluntariat, lecţii de limba engleză pentru elevii şi adulţii din comunitate, până la proiecte 

legate de mediul înconjurător, educaţie fizică, colaborare cu ziarul şcolii şi competiţii sau 

parteneriate între şcoli. Voluntarii ajută şcolile unde sunt repartizaţi la îmbunătăţirea 

materialelor de predare şi a activităţilor de formare de formatori pentru profesori.

În 2008 Corpul Păcii a reînnoit acordul cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Sportului pentru continuarea parteneriatului şi a repartizării voluntarilor până în 2013, cu

precădere în zonele rurale şi defavorizate.

Predarea limbii engleze
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De la partenerii noştri

“Încă din 1991, colaborarea dintre Corpul Păcii România şi Ministerul Educaţiei a fost 
caracterizată de două cuvinte cheie - parteneriat şi loialitate. Cele două instituţii văd astăzi 
rezultatele fructuoase ale muncii voluntarilor în ceea ce priveşte transferul de 
cunoştinţe,înţelegerea reciprocă şi experienţa acumulată în procesul de predare a limbii 
engleze ca limbă străină. Printr-un efort comun au luat naştere proiecte noi în comunitate. 
Timp de peste 20 de ani s-a cultivat eficienţa şi ne bucurăm că am lucrat împreună la 
dezvoltarea capacităţii individuale şi comunitare.”

Liliana Preoteasa
Director General
Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe tot Parcursul Vieţii

Conform cifrelor

  3326 de elevi români au primit lecţii de la voluntari
  de elevi au demonstrat îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice în limba engleză    2857 
2161 de tineri au participat în activităţi extra şcolare
    87 profesori români ce predau limba engleză au adoptat metode noi



Comunitatea mea este foarte mică şi clasele la care predau sunt mixte, cu elevi
care sunt avansaţi la limba engleză şi elevi care încă au probleme de pronunţie şi
scriere în limba română. Deorece nu vorbeam limba română fluent, nu puteam 
să-i ajut pe aceşti copii. Cu toate acestea, în urma unei lecţii despre voluntariat
susţinută la Clubul meu de limbă engleză şi în urma discuţiilor despre voluntariat
şi despre ce ar putea face copiii pentru a-şi ajuta comunitatea, ei au decis să-şi
ajute colegii de clasă care nu se descurcau aşa bine cu temele. De aici s-a născut
Centrul de asistenţă la teme.

Acesta funcţionează în felul următor: o dată pe săptămână într-o sală de clasă
supravegheată de un profesor, timp de 2 ore, elevii voluntari îşi pot ajuta colegii
de clasă cu temele şi cu învăţatul. Aceştia din urmă pot cere ajutor la orice
materie indiferent de clasa în care sunt. Profesorul meu omolog şi cu mine am 
început să facem reclamă centrului şi am încurajat
elevii să devină voluntari în cadrul acestuia în calitate de Asistenţi Teme. Odată ce s-au înscris suficienţi voluntari am ţinut un
curs despre “cum să meditezi pe cineva” care i-a învăţat pe elevi cum să-şi ajute colegii fără a ajunge în situaţia de a le face ei
înşişi temele. Am pus accentul pe metode precum: limbajul corpului, ascultarea activă şi construirea încrederii de sine. Săptămâna
următoare, Centrul era oficial deschis.
De când a început să funcţioneze acest centru am observat un progres atât în ceea ce-i priveşte pe elevii voluntari cât şi pe cei
care vin să solicite ajutorul. În plus, am observat că şi profesorii au devenit mai deschişi în ceea ce priveşte voluntariatul. Acest
proiect este încă în dezvoltare dar aspectul cel mai încurajant este faptul că nu am avut nicio dificultate în a găsi voluntari printre
elevi sau printre profesori. În prezent, succesul proiectului se măsoară de la o săptămână la alta în funcţie de câţi elevi vin la
centru să solicite ajutorul. În cele din urmă sper ca succesul acestuia, să poată fi măsurat prin notele mai bune ale elevilor, prin
ridicarea nivelului de înţelegere şi de încredere în sine al acestora.

Jessica Jagmin Brookins
Şcoala cu clasele I-IV, Prislop,
Sava Popovici Bărcianu, Sibiu

                                                                                     Tabăra de Engleză de la Rânca a fost iniţiată în vara anului 2011 iar în luna
ianuarie 2013 va avea loc cea de-a patra etapă a acesteia. Cu ajutorul
voluntarilor Corpului Păcii, al profesorilor de limba engleză şi al unei
organizaţii neguvernamentale române, Tabăra de Engleză de la Rânca a
oferit cu succes participanţilor oportunitatea de a învăţa şi de a-şi exersa
engleza într-un mediu informal. Această tabără de cinci zile, care se
organizează vara şi iarna, oferă participanţilor trei lecţii de comunicare în
limba engleză în fiecare dimineaţă. După-amiaza au loc activităţi interactive
menite să integreze şi să încurajeze participanţii să folosească cunoştinţele
învăţate în cadrul lecţiilor de dimineaţă.

Deşi a început ca o tabără de limbă engleză s-au organizat acum şi cursuri
de instruire a tinerilor români care doresc să faciliteze acest tip de tabere. În
vara lui 2012, voluntarii Corpului Păcii alături de parteneri locali şi de
organizaţia neguvernamentală română “Liderii Mileniului Trei” au organizat 
pentru tineri români un modul de instruire în leadership. În urma participării 

lor la acest modul de instruire patru tineri au condus cu succes lecţiile de limbă engleză precum şi alte activităţi în cadrul 
următoarei tabere de limbă engleză.

Pornind de la feedback-ul primit de la aceştia, în decembrie 2012 am organizat un modul de instruire axat pe metoda comunicativă 
de predare a limbii engleze la care au participat atât foşti lideri cât şi lideri noi. Modulul de instruire va avea ca rezultat crearea unui 
grup de tineri români care să poată să preia conducerea acestor tabere de limbă engleză de care s-au ocupat până acum 
voluntarii Corpului Păcii. Aceştia vor putea nu numai să aplice imediat conceptele de leadership şi tehnicile de predare a limbii 
engleze în cadrul taberelor dar şi să pună în practică aceste noi abilităţi în cadrul altor proiecte viitoare.

Andrea Christancho
Şcoala generală Nr 1. Novaci, judetul Gorj
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Poveştile Voluntarilor



Programul “Peace Corps Response” a fost conceput să răspundă nevoilor
organizaţiilor neguvernamentale şi guvernamentale care necesită pe termen scurt
asistenţă calificată în conceperea, planificarea şi implementarea proiectelor. În
România, voluntarii din cadrul acestui program sunt foşti voluntari ai Corpului Păcii
care au activat deja timp de doi ani şi care sunt dispuşi să lucreze timp de un an cu o
organizaţie românească în cadrul unui proiect predeterminat. Oferind libertate
organizaţiilor de a-şi selecta voluntarii, iar acestora din urmă de a-şi alege cel mai
potrivit partener, Corpul Păcii România a reuşit să plaseze voluntari cu experienţă
exact acolo unde era nevoie de ei. În 2012, patru voluntari din cadrul programului
“Peace Corps Response” au activat în România alături de următorii parteneri:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Roma Education Fund, Fundaţia Special Olympics
România şi Fundaţia Motivation România, precum şi Liceul Moldova pentru elevii cu
deficienţe de vedere.
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În ceea ce priveşte povestea de succes a organizaţiei mele, aceasta constă în
contribuţia surprinzătoare pe care am avut-o prin design şi grafică şi care nu
constituie un singur succes, ci o serie de asemenea succese. Design-ul şi grafica au
devenit contribuţia mea principală în cadrul Fundaţiei Motivation şi activitatea mea
curentă în România. Deşi iniţial rolul meu era să ofer consultanţă fundaţiei în ceea 
ce priveşte dezvoltarea business-ului social (activitate de care încă mă mai ocup),
aflând de experienţa mea în grafică şi design de care organizaţia avea nevoie,
această activitate a trecut în plan secundar. Astfel, lucrând alături de echipa de 
management şi de un programator, am reuşit să creăm şi să dezvoltăm patru web 
site-uri, altele două aflându-se în lucru în prezent. Aceste web site-uri vor contribui la 
modernizarea modului în care sunt transmise mesajele de marketing şi reprezintă 
totodată un instrument important în strângerea de fonduri pentru o varietate de 
programe şi afaceri. Însă beneficiarul cel mai important îl constituie cei 27 de copii 
cu dizabilităţi fizice şi mentale adoptaţi din orfelinate de Fundaţia Motivation şi plasaţi 
în case de tip familial.

Toate profiturile aduse de web site-uri sunt reinvestite în interesul şi pentru 
bunăstarea copiilor şi în programe suplimentare care să ajute la susţinerea 
facilităţilor oferite acestora. Eforturile noastre de a asigura modernizarea electronică 
a fundaţiei nu au fost încă lansate dar sunt convins că odată ce acest lucru se va 
întâmpla, fundaţia va beneficia de conştientizare în rândul publicului, de sprijin activ 
şi de realizări din punct de vedere financiar, necesare pentru a-şi continua munca
indispensabilă din România.

 Robert Barker
 Fundaţia „Special Olympics“
 Buda, Jud. Ilfov

Peace Corps Response

Poveştile voluntarilor

Astăzi am fost invitat să ţin o prezentare la Universitatea din Bucureşti. Studenţii au 
fost interesaţi să afle cum funcţionează Corpul Păcii şi de ce am decis să voluntariez. 
Am făcut o prezentare de o oră pe care am denumit-o „Corpul Păcii - ce-i mai bun 
din America“. Ce bucurie să îmi pot împărtăşi experienţa de la Corpul Păcii cu ei! Le-
am prezentat istoria organizaţiei, ce am învăţat despre România, ce apreciez aici, ce 
aş vrea ca ei să ştie despre Statele Unite şi i-am încurajat să voluntarieze pentru o 
cauză. M-au invitat şi a doua oară şi am acceptat.Schimburile acestea de idei sunt în 
special memorabile pentru mine. 

 John Mundahl
 Institutul de Ştiinte ale Educaţiei 
 Bucureşti  



Fundaţia Special Olympics
România şi Fundaţia 
Motivation România lucrează 
de câţiva ani alături de 
Corpul Păcii prin programul 
“Peace Corps Response”. O
colaborare mai recentă îl
vizează pe Dl. Robert Barker, 
voluntar la Corpul Păcii care 
ne-a oferit un sprijin de 
nepreţuit în ultimele şapte 
luni. Rezultatul eforturilor 
noastre comune se poate 
vedea în produsele de 

marketing ale organizaţiilor noastre care sunt de o calitate superioară. Este vorba de noile 
noastre web site-uri şi mai ales de cel în care se găseşte diponibilă prima hartă naţională a 
locurilor accesibilizate, destinată persoanelor cu dizabilităţi motorii. De asemenea doresc să 
menţionez meritele lui Robert în crearea unui web-shop (magazin virtual) pentru produse 
decorative create cu ajutorul tinerilor cu dizabilităţi intelectuale; pentru design-ul de calitate 
în ceea ce priveşte materialele printate pentru organizaţiile noastre; pentru dezvoltarea 
capacităţii personalului nostru în utilizarea social media. În cele din urmă toate aceste 
realizări au ridicat gradul de conştientizare al organizaţiilor noastre în rândul beneficiarilor şi 
partenerilor noştri şi au îmbunătăţit capacitatea noastră de a ne îndeplini misiunea, şi anume 
de a facilita integrarea socială şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi din România. 
Mulţumim programului “Peace Corps Response”!

Cristian Ispas,
Director General, Fundaţia Special Olympics România

Mark Gomez s-a alăturat echipei de la Roma Education Fund (REF) România (filială

nou deschisă a organizaţiei cu acelaşi nume din Budapesta) în martie 2012 prin programul 

“Peace Corps Response” şi a ajutat organizaţia cu priorităţile sale în comunicare. Mark a 

reprezentat un ajutor mult aşteptat care a sosit în România într-un timp record datorită 

sprijinului activ al Corpului Păcii România. În prezent organizaţia noastră este mândră de 

noile sale canale de comunicare (precum platformele sociale media: Twitter, YouTube, 

Facebook, etc) şi chiar se laudă cu noul său web site care este foarte uşor de folosit şi 

interactiv. Pe lângă sprijinul său activ şi tangibil, Mark a contribuit enorm şi la cultura 

organizaţiei precum şi la 

managementul instituţional.

La finalizarea evaluării organizaţiei 

(evaluare cu accentul pe comunicare 

şi nevoile sale de comunicare), 

acesta a pregătit diferite strategii şi 

proceduri pentru realizarea acestora. 

Însă cel mai important lucru este 

faptul că Mark nu s-a limitat numai la 

a ne fi coleg ci ne-a fost un prieten 

care ne-a încurajat şi ne-a 

îmbărbătat mereu de-a lungul 

perioadelor stresante de la REF România. Astfel, se poate spune ca nu este vorba numai 

despre ceea ce face cineva ci şi de felul cum o face. REF România este recunoscător lui 

Mark pentru munca sa şi Corpului Păcii pentru sprijinul său generos.

Eugen Crai

Director, Roma Education Fund Romania
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Programul de Dezvoltare Economică şi Comunitară a sprijinit organizaţiile 

româneşti precum şi beneficiari individuali să-şi identifice potenţialul, să se folosească de 

oportunităţi şi să-şi mobilizeze resursele pentru a a asigura o dezvoltare economică sustenabilă  

comunitătii lor. Voluntarii din cadrul acestui program au contribuit la dezvoltarea capacităţii 

organizatorice, imbunătăţirea abilităţilor de conducere a partenerilor din domeniul public, privat şi 

cel al societăţii civile, precum şi la promovarea  dezvoltării rurale. 

  80%   parteneri, actori locali au fost mulţumiţi de program conform unui Studiu de Impact 

realizat în 2009                          
  231    de voluntari în cadrul programului 
    38    de judeţe în care au lucrat voluntarii programului
  282   de beneficiari români care au participat în campanii de conştientizare 

Programul de Educaţie şi Conştientizare de Mediu a asistat organizaţiile şi 

comunităţile locale şi regionale în procesul de îmbunătăţire a nivelului de conştientizare privind 

mediul şi importanţa protecţiei acestuia, prin transferul de cunoştinţe şi competenţe legate de 

managementul şi educaţia de mediu, construirea de parteneriate şi dezvoltare instituţională. 

Voluntarii din cadrul Programului de mediu au sprijinit campanii de educaţie de mediu pentru 

copii şi adolescenţi care să-i ajute la rezolvarea problemelor de mediu locale cât şi în 

dezvoltarea unor deprinderi, motivaţii şi valori necesare pentru menţinerea calităţii mediului. 

    75%     dintre beneficiarii direcţi au afirmat că vor menţine practicile învăţate de la voluntari
     144     de voluntari au activat în cadrul programului de mediu
     382     de organizaţii a căror activitate a fost îmbunătăţită prin programul de mediu
16,107     beneficiari 
     351     comunităţi asistate

Programul de Predare a Limbii Engleze a urmărit îmbunătaţirea calităţii procesului de 
predare a limbii engleze, facilitând astfel accesul la educaţie şi locuri de muncă. 
Voluntarii au colaborat cu membrii comunităţii lor şi cu profesorii români de limba 
engleză în organizarea de activităţi formale şi non-formale de predare a limbii engleze 
precum şi activităţi de dezvoltare instituţională prin îmbunătăţirea resurselor de predare 
şi instruirea acestora cu privire la planificarea şi implementarea de proiecte în folosul 
comunităţii. 

       572   de voluntari care au predat limba engleză în România
198,787  de beneficiari români
    8,532   de colaboratori români au organizat activităţi în parteneriat cu voluntarii programului
    1,749   comunităţi asistate de programul de predare a limbii engleze

Programul Dezvoltare Tineret a sprijinit organizatiile române partenere ce activează în domeniul 

social prin instruirea personalului şi îmbunătăţirea aptitudinilor acestora, încurajând astfel 

responsabilitatea socială, transparenţa şi deschiderea către colaborări noi şi parteneriate. 

Eforturile voluntarilor s-au concentrat pe încurajarea incluziunii sociale şi crearea de oportunităţi 

egale pentru tineri, de a-i stimula să se implice activ in dezvoltarea comunităţii lor. 

    85 %   dintre partenerii din cadrul programului au participat la programe de instruire, trei 

sferturi dintre aceştia declarând că s-a contribuit la succesul propriei activităţi.
     255    este numărul total de voluntari
22,162   de beneficiari români 
  1,373    comunităţi asistate
  1,249    de organizaţii ale căror programe au fost îmbunătăţite

N.B: Numerele reflectă datele programului de Predare a limbii engleze începand cu 1999. Informaţiile pentru perioada 

1992-1999 nu sunt disponibile.
10
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În data de 27 septembrie 2012 Corpul Păcii România a susţinut evenimentul Gală, intitulat 
“ A Legacy of Change: 22 de Ani de Pace şi Prietenie”.Trei sute de oaspeţi au participat 
aducând astfel tribut îndelungatului parteneriat româno-american care a apropiat cele două 
ţări prin promovarea prieteniei şi a păcii în lume.

Evenimentul a fost un omagiu adus celor peste 1200 de voluntari care au activat în 
România, comunităţilor care i-au găzduit, partenerilor acestora şi celor care au fost alături 
de ei. Acesta a fost conceput să prezinte invitaţilor tot ceea ce a oferit România în ultimii 22 
de ani Corpului Păcii precum şi impactul pe care l-au avut proiectele voluntarilor asupra 
ţării-gazdă. Invitaţii au avut ocazia să viziteze reşedinţa Ambasadorului SUA din Bucureşti, 
să se relaxeze şi să experimenteze ei înşişi roadele colaborării româno-americane. 
Organizat asemeni unui târg interactiv, au fost amplasate 15 standuri reprezentând regiunile 
principale româneşti, de asemenea servindu-se produsele culinare preferate atât ale 
românilor cât şi cele ale americanilor.

Astfel voluntarii alături de membrii locali din comunităţile acestora s-au ocupat de
organizarea standurilor, fiecare stand având o tematică prestabilită. Acestea au fost 
reprezentative pentru anumite tradiţii culturale româneşti, precum quilling, prepararea 
vinului, confecţionarea obiectelor de artă, olărit, dansuri populare, dialecte regionale, porturi 
tradiţionale, legende şi motive tradiţionale, în timp ce altele au prezentat diverse proiecte şi 
activităţi ale voluntarilor. 

Printre acestea se numără activităţi realizate pentru copiii cu deficienţe de vedere, activităţi 
legate de educaţia de mediu şi compostarea deşeurilor. Campania realizată de voluntari “16 
zile de Activism împotriva Violenţei de Gen”, un proiect fotografic, tabere pentru tinerii lideri, 
Clubul de Cercetaşi, diverse proiecte menite să transfere resursele agenţiei şi să facă 
cunoscute proiectele şi bunele practici dezvoltate de voluntari. La intrare oaspeţii au primit o 
hartă a târgului, informaţii şi un paşaport creat special pentru acest eveniment (intitulat 
“Passport to Legacy”) pe care trebuiau să-l prezinte la fiecare stand urmând să primească o 
ştampilă la fiecare vizionare.
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Scopul acestui proiect este să contribuie la dezvoltarea capacităţii individuale şi 
instituţionale prin transferul de cunoştinţe, deprinderi şi resurse către parteneri români, 
capitalizând cele mai valoroase resurse de care dispune Corpul Păcii România, şi anume 
deprinderile şi îndemânările specifice ale Voluntarilor organizaţiei.  Astfel, voluntarii 
împreună cu personalul Corpului Păcii au organizat târguri de resurse, ateliere de lucru 

de o zi, la nivel local, pentru a răspunde 
nevoilor specifice din comunităţile 
partenere.

            Conform cifrelor

 12 ateliere de lucru

 10 comunităţi implicate

     de beneficiari624 
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Primul program GLOW (Fetele noastre conduc lumea) a început în România in 1995 şi a 
fost preluat in peste 60 de ţări din lume. GLOW a fost adaptat cu resurse utile şi în lucrul 
cu băieţi, devenind TOBE (Să ne învăţăm băieţii să exceleze). GLOW/TOBE pot fi 
utilizate de organizaţii şi persoane care lucrează cu tineri să devină cetăţeni sănătoşi, 
responsabili şi activi, capabili să 
contribuie la schimbare în propriile 
comunităţi locale şi în lume. În 2012, 
Corpul Păcii şi ONG-ul Școala 
pentru viață au organizat două 
cursuri de formare cu parteneri 
pentru a împărtăşi resursele şi 
bunele practici dezvoltate în ultimii 
17 ani de activitate GLOW/TOBE în 
România.

Conform cifrelor

 4 zile de conferinţă

27 de ore de training

50 facilitatori români şi americani 

În luna noiembrie a anului 2012 agenţia Corpul Păcii Romania organizat la Veliko 
Turnovo, în colaborare cu Corpul Păcii Bulgaria un training cu tema „Dezvoltare şi 
Managementul Proiectelor“ cu scopul de a consolida eforturile de instituţionalizare ale 
celor două misiuni. 

28 de facilitatori bulgari si americani

14 facilitatori români şi voluntari 

    prezentări de grup 5

Ateliere de lucru şi Târguri de resurse 

GLOW/TOBE Training of Trainers

Eveniment regional- Dezvoltarea şi managementul proiectelor
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Cartea comemorativă a Corpului Păcii România
Împreună prin Anotimpuri: Pace şi prietenie în România

Un proiect organizat de un grup de voluntari pentru a sărbători contribuţiile Corpului Păcii 
în România şi pentru a ilustra experienţa trăită din perspectiva voluntarilor, foşti şi actuali, 
a personalului, a profesorilor omologi şi a altor colaboratori implicaţi. Fotografii, povestiri, 
citate, poezii, reţete şi eseuri au fost adunate cu scopul de a împartăşi această 
experienţă interculturală unică.

Pomi pentru Pace  

Corpul Păcii România a încheiat un parteneriat cu Ambasada Statelor 
Unite, Asociaţia Mai Mult Verde şi comunităţi locale pentru a planta pomi în 
oraşe şi sate din România. Scopul proiectului este de a promova 
voluntariatul în şcoli. Participanţii au luat parte la discuţii de conştientizare a 
problemelor de mediu care s-au desfaşurat la sedii locale ale American 
Corners. Sustenabilitatea proiectului va fi evidentă odată cu creşterea 
copacilor, prin starea de împlinire a elevilor şi prin capacitatea comunităţii 
de a iniţia proiecte similare în viitor. 

Conform cifrelor:
   comunităţi partenere10
220 copaci plantaţi în România
369 de beneficiari care au luat parte la activităţi de educaţie ecologică

13

16 Zile de Activism Împotriva Violentei Asupra Femeii

Cea de-a doua ediţie a Campaniei de conştientizare „16 Zile de Activism Împotriva 
Violenţei Asupra Femeii“ organizat de Comitetul pentru Egalitate de Gen şi 
Dezvoltare al Corpului Păcii, Fundaţia Sensiblu şi Fundaţia IREX/Programul 
Biblionet 

Conform cifrelor:
   organizaţii au parteneriat în campania naţională 4
  comunităţi implicate în campanie28
125 de elevi care s-au înscris în concurs

Noul website al Corpului Păcii

http://romania.peacecorps.gov 
Noul site prezintă caracteristici şi categorii de resurse -
video şi poze cu voluntari care trăiesc şi lucrează în 
Romania, buletine de ştiri şi materiale ce pot fi 
descărcate precum şi colecţiile de resurse în format 
digital:
-predarea limbii engleze
-educaţie non-formală
-educaţie de mediu
-dezvoltare comunitară
-programe de dezvoltare personală- GLOW,TOBE

Teach like a PCV

www.teachlikeapcv.com
 Portal resursă pentru profesorii de limba engleză creat şi 
dezvoltat de Voluntarii Corpului Păcii România. Vizitatorii 
sitului pot căuta planuri de lecţie precum şi alte resurse 
educaţionale în funcţie de nivel, abilităţi precum şi după 
competenţe de limbă. 
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By the Numbers

16

Personalul Corpului Păcii România

Nunez Christopher 
Farr Jeffrey 
Reeves Craig
Gibbs Erin
Ayars Kenneth 
Flanagan Arthur 
Ralls Jose 
Connway Ann 
Mirrer Candy 
Ekstrom James 
Goodson Kenneth 
Crowley Sheila
Stantial Phil 
Record Rick
Bunkers Lane
Bentley Leyla  
Armstrong Terry 
Perry Bill 
Thompson Lillian
Limb Annaliese 
Vegso Betsy 
Woods Alexander 
Seufert Bosco Peggy 
Banks Frances 
Chard Kelly 
Veale Christine
Glade Jody 
Ritterpusch Beth 

Buchanan David
Gherman Catalina
Soare Luminita 
Marinescu Mirela
Ionescu Roxana
Botezatu Laura
Botez Carmen  
Demezzo Mario 
Petrescu Victor 
Nedelcu Daniel 
Craciunel Ion 
Agachi Faur 
Popescu Mihaela 
Stefan Adina
Covaci Tina
Duca Daniela 
Boingeanu Oana
Tuzla Corina
Preda Cati
Lovin Laura
Negrau Ioana
Tomescu Marius
Fodor Ildiko
Anichitoaei Raluca
Curiac Radu
Wagner Irina
Petcu Luiza
Bologea Laura 

Crisan Gia  
Kovacs Tudor
Maran Octavian 
Pinter Krisztina
State Irina
Lapadat Manuela
Stoichici Lidia 
Bantea Alina
Scurtu Dana
Toda Diana
Lovin Odeta
Manea Florin
Pavel Cristian
Nis Cristian
Coanda Octavian 
Cristian Mihai
Malciolu Dan 
Mateescu Ileana 
Ciobotea Mihaela
Dona Alice 
Vasiliu Anabela
Tegzes Liliana 
Capota  Eugenia 
Visenescu Gabriela
Visenescu Razvan   
Dan Clemente 
Rosioru Laura 
Stancu Mircea   

Dit Mihaela   
Radoi Claudia 
Paunescu Anca
Ciripoiu Olimpia
Alexandru Paul 
Taiachin Marcia 
Untaru  Adrian 
Lungu Mihail
Tirnea Cornel 
Radulescu Cristian
Barbu Octavian 
Dragomir Mihail
Iliou Catalin
Marinescu Bogdan 
Cismaru Remus 
Zlatea Cristu 
Muiner Sebastian
Nistor Vasile
Radulescu Gabriela
Chirita Antoaneta

Vreme de douăzeci şi doi de ani agenţia Corpul Păcii a beneficiat de o echipă de angajaţi dedicată 
în întregime misiunii agenţiei. Prin urmare, Corpul Păcii doreşte să mulţumească în mod special 

angajaţilor săi, atât fostului cât şi actualului personal, pentru tot sprijinul şi munca depusă. 
Eforturile acestora au contribuit semnificativ la succesul programului Corpului Păcii în 

România.Mulţumim Frumos!

Sheila Crowley, Director Corpul Păcii România



Interacţiunea şi colaborarea dintre organizaţia 
noastră şi Corpul Păcii, au fost o experienţă 
extraordinar de pozitivă. Ceea ce am remarcat 
imediat au fost profesionalismul şi pasiunea de 
care dau dovada voluntarii şi personalul Corpului 
Păcii. Energia pozitivă generată de aceştia a 
condus şi va conduce numai la lucruri bune. Aceste 
lucruri sunt valabile şi în cazul voluntarului Marco 
Rufolo‐Roger, unul dintre liderii voluntarilor, care 
s‐a alăturat echipei WWF anul acesta. Datorită 
aptitudinilor sale nepreţuite, entuziasmului său, 
dorinţei de a învăţa şi perpectivei noi pe care o 
aduce, Marco s‐a integrat în totalitate în cadrul 
organizaţiei noastre şi în contextul acesteia 
internaţional educaţional.

Programul Peace Corps a însemnat pentru
mine ca profesor de limbă engleză şi
counterpart o nouă oportunitate de a mă
dezvolta în plan personal şi profesional,
dar mai mult decat atât, şansa de a oferi
elevilor Şcolii 4 Pucioasa o alternativă de
învăţare performantă a limbii engleze cu
vorbitori nativi.

Le suntem recunoscători şi multe din
iniţiativele lor se derulează şi astăzi, dar
cea care s-a păstrat în totalitate este
Proiectul Halloween Leadership and
Fundraising Project, organizat anual, un
proiect ce dezvoltă multe abilităţi elevilor
de gimnaziu, pregătindu-i pentru viaţă.
Mulţumim, dragi voluntari, mulţumim
Peace Corps!

Învaţă!
Respectă!

Ajută!

Expeditor:

Simona Bogdan 
Coordonator Programe şi Proiecte 
Extracurriculare
Şcoala Generală cu clasele I-VIII, 
Filiaşi

Cătălina Murariu

Coordonator program de 
educaţie de mediu
WWF Danube‐Carpathian 
România

Prof. Georgiana Manta
Scoala Nr. 4 " Elena Donici
Cantacuzino", Pucioasa

Expeditor:

Szocs-Gazdi Gyorgyi, 

Odorheiul Secuiesc

Către: Corpul Păcii România

 Cred din toată inima că voluntarii 
reprezintă nu numai imaginea 
Corpului Păcii, dar sunt şi un 
simbol al acestuia. Toţi voluntarii 
sunt generoşi, cooperanţi, săritori şi 
carismatici la fel ca şi voluntara 
noastră Lindsey Cornish. Sau poate 
că ea este ca voi? Vă doresc să 
organizaţi în continuare activităţi 
folositoare şi fascinante în ţara 
noastră! Fie ca toţi “Ambasadorii” 
voştri să vă umple inima cu bucurie, 
proiecte minunate şi pace!

Asociaţia Kinderstart a organizat o tabără de

vară cu titlul: 5 zile Pentru Voluntariat, unde

împreună cu voluntara noastră Margaret Reed

au mai participat şi alte patru voluntare ale Corpului 

Păcii. Copiii au avut parte de o tabără unde au

învăţat ce înseamnă voluntariatul, cum pot să-şi

ajute comunitatea în care trăiesc şi în final copiii

au mers la Fundaţia Bice-Bóca, şi au dat un mic

spectacol copiilor dezavantajaţi.


