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Asociația Tineretul ONU din România 

 

    Reprezentând Națiunile Unite și valorile pe care acestea le promovează, Asociația 

Tineretul ONU din România – Club Vaslui este o anexă a Filialei Iași, cea din urmă 

reprezentând Moldova la nivel național. 

    Clubul a luat forma unui “incubator” în vara anului 2016 când, un tânăr vasluian a luat 

parte la un proiect organizat de Asociația Tineretul ONU din România –Filiala Iași, iar 

datorită fervorii acestuia de a înființa un Club în Vaslui, a reușit, împreună cu mai mulți 

adepți a aceleiași idei, să oficializeze existența Clubului la data de 21 octombrie 2016. De 

atunci și până în prezent, membrii acestuia au finalizat cu succes 9 proiecte, urmate cu 

pași repezi de încă 2 care sunt actualmente în curs de desfășurare. Toate acestea nu ar fi 

fost posibile fără sprijinul celor două entități regionale: Club Roman și Filiala Iași. Un 

lucru important are este pe cale să-l obțină Clubul este eradicarea competitivității dintre 

licee, lucru susținut de faptul că pentru a adera la Club nu se ține cont de liceul de la 

care provine o persoană. 

 În cele ce urmează, voi prezenta succint activitatea din cadrul fiecărui proiect susținut. 

    

1. Model United Nations (MUN) 

Primul nostru proiect a avut loc pe data de 19 noiembrie 2016 și a constat în 

organizarea unui MiniMUN, tema principală a dezbaterii fiind “Minority 

Discrimination”. Conferințele de tip MUN reprezintă o simulare academică a 

activității organismelor de conducere din cadrul comitetelor sau consiliilor UN. 

Misiunea participanților este de a dezbate, negocia, elabora și amenda rezoluții, 

toate acestea având ca scop căutarea și descoperirea a noi soluții care li se potrivesc 

țării pe care o reprezintă. 

Proiectul a fost un succes, la el participând oameni din diferite orașe ale României. 
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2. Christmas Groove 

Acest proiect s-a desfășurat în luna decembrie a anului 2016 și a avut ca scop oferirea 

unui plus social copiilor defavorizați din mediul rural, scop care a fost îndeplinit cu 

succes prin aducerea zâmbetelor pe buze a 10 copii în urma fondurilor strânse de la 

diferite instituții sau firme locale. 

3. Gaming Contest 

Un proiect cu un nivel academic puțin mai scăzut, însă cu un impact major în rândul 

tinerilor a fost “Rush B Party” – un proiect desfășurat în luna februarie a anului 2017, 

având o rază de acoperire națională care a constat într-un concurs de gaming bazat pe 

jocul Counter Strike:Global Offensive. De asemenea, fondurile strânse din urma acestui 

proiect au fost dăruite unei familii din mediul rural. 

4. Model United Nations (MUN) 

A doua ediție a acestui proiect a avut loc pe 13-14 mai și principala temă de dezbatere a 

fost “Preventing the World War III”. Spre deosebire de prima ediție, aceasta a avut loc 

exclusiv cu participanți care sunt membri în cadrul Asociației. 

5. Break the Cover 

Acest proiect a avut loc pe 21 și 27 mai 2017 promovând un nivel academic ridicat, 

scopul fiind informarea în legătura cu cele 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă care ONU 

dorește să atingă până în 2030. 

6. Teambuilding  

Prima ediție de Teambuilding organizat în cadrul Asociației avut loc în perioada 1-3 iunie 

2017, la Poiana Căprioarei, care a strâns un număr de 40 participanți. 

7. Make them Smile 

Un proiect inedit desfășurat în luna iunie care a rezultat în aducerea pe chipurile 

cetățenilor vasluieni un zâmbet cu ajutorul distribuirii unor răvașe în punctele cheie ale 

orașului nostru. 
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8. League of Knowledge 

League of Knowledge a propus, pe 7 octombrie 2017, o conferinţă susţinută de un 

speaker autorizat care va crea, pe durata întregii întâlniri, o discuție deschisă cu 

participanţii care aspiră spre acumularea unor noi cunoştinţe, informaţii, păreri sau 

viziuni în ceea ce priveşte jocurile video. 

 În urma acesteia, se va desfăşura, bifat ca un experiment social, sferturile,semifinala și 

finala unui turneu de League of Legends, de pe urma căruia, fondurile strânse din taxa 

de participare şi din sponsorizări, vor fi investite în premiile celor mai bune echipe şi, de 

asemenea, îndrumate cu bucurie către un centru de plasament din judeţ. 

 

9. Awareness through Art  

Proiect desfășurat în perioada 21-22 octombrie 2017 unde participanții au avut ocazia să 

își expună talentele și să își realizeze debutul pe scena Vasluiului. Totodată, în incinta 

Muzeului Județean Vaslui, a avut loc atelierul Espresso your Feelings, bazat pe pictura în 

cafea, eveniment care s-a terminat cu o discuție legată de sentimentele expuse în 

lucrări, încercându-se astfel să se redea puterea gândului, a viziunii artistice și a 

vulnerabilității sufletului. 

 

10. Christmas Groove, ediția a II-a – proiect în curs de implementare 

11. MiniMUN, ediția a III-a – proiect în curs de  implementare 

 

Date de contact: Asociația Tineretul ONU din România – Club Vaslui 

- E-mail: vaslui@unyouth.ro 

- Facebook: https://www.facebook.com/unyouthvaslui/ 


