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Pentru proiectul de tineret ”Sănătate în natură” 

 

Sănătatea tinerilor, abordată în 2019 prin proiectul de tineret ”Alegeri corecte„ s-a 
transformat în ”Sănătate în natură” acest an, la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
Vrancea în perioada 25.08-15.10.2020. Activitățile au urmat Strategia națională în domeniul 
politicii de tineret 2015- 2020, domeniul de intervenție ”sănătate, sport și recreere”. În 
programul pentru susținerea acțiunilor de tineret, Ministerul Tineretului și Sportului a 
prioritizat promovarea educației pentru sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos, 
în politicile de tineret. Astfel, cele mai multe activități au fost realizate în mijlocul naturii. 
Expertul Compartimentului de Tineret, Lia Cazacu, a implicat voluntarii DJST în activități de 
informare, de turism și.fizice, în natură, ca oportunitate pentru  păstrarea sănătății. În timpul 
liber. Transportați în mijlocul naturii păltinene, tinerii au fost primiți în atmosfera patriarhală 
a Muzeului Etnografic Paltin, de către custodele Muzeului, dna Drăguța Miloiu. Muzeul 
Etnografic Paltin este un spațiu ”atemporal”, care te învăluie și șterge zarva informațională a 
săptămânii, pentru toți cei aflați în căutarea celor mai sănătoase soluții de petrecere a timpului 
liber. 

 Împreună cu reprezentantul DSP Vrancea, ne-am întâlnit și cu tinerii elevi ai Școlii 
Gimnaziale Paltin, primiți de către domnul Director Ionel Tătaru, gazda proiectului de tineret. 
”Minte sănătoasă în corp sănătos” este citatul care întâmpină, zilnic, elevii minunatei Școli 
din Paltin! 

”Manageri” ai propriului timp liber, pentru o zi, o altă echipă de tineri participanți la 
”Sănătate în natură” a stabilit că învățarea regulilor pentru un stil de viață sănătos, practicarea 
sporturilor, jocurile de echipă, dar și drumețiile sunt alternative ideale pentru o dezvoltare 
armonioasă și sănătoasă a tinerilor din Vrancea. Echipa dnei prof. Oana Săcăluș a desfășurat 
activitățile în natură, în preajma Muzeului Etnografic Paltin, care i-a inspirat în planurile 
perfecte, dedicate timpului liber. 

Pentru ”Sănătate în natură” ni s-au alăturat și tinerii vidreni, coordonați de către dna prof. 
Doina Stratton! Ei au apelat la metode artistice, cu instrumentele umorului. Echipa Clubului 
de artă a Liceului ”Simion Mehedinți” din Vidra a încheiat activitățile proiectului de tineret, 
începute în atmosfera altui Muzeu, gazdă a tinerilor, Biblioteca de weekend din Șerbești. 
Acolo tinerii voluntari ai DJST Vrancea au primit răspunsuri la întrebările pandemice, din 
partea unui medic, dedicat activităților cu tinerii, dna dr. Bianca Andoni, epidemiolog la 
Spitalul de Urgență ”Alexandru Popescu” din Focșani.  
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