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Descrierea activităților ANIMA Drobeta-Turnu Severin, reprezintă un remember al activităților Organizației
Locale de Femei, de la înființare, sub umbrela TON, în urmă cu 5 ani, ca și grup informal, fără personalitate
juridică.

A dezvoltat începând cu noiembrie 2016 și în județul Mehedinți, grupul de acțiune locală, OLF ANIMA și a
implementat împreună cu acesta activități care să ducă la dezvoltarea comunităților locale, rurale și la acțiuni
suport pentru grupuri sau persoane defavorizate, vulnerabile, precum și la păstrarea și promovarea
patrimoniului cultural românesc.

Description of ANIMA activities Drobeta-Turnu Severin, represents a remember of the activities of the Local
Women's Organization, since its establishment, under the TON umbrella, 5 years ago, as an informal group,
without legal personality.

It has developed since November 2016 in Mehedinți County, the local action group, OLF ANIMA and has
implemented with it activities that lead to the development of local and rural communities and support actions
for disadvantaged or vulnerable groups or individuals, as well as preserving and promoting the Romanian
cultural heritage.



S-au creat astfel parteneriate de lucru cu:

- Centrul pentru copii cu autism, unde s-au realizat câteva ateliere creative împreună cu copii afectați de
autism, obiectivul fiind de a le dezvolta acestora creativitatea, folosind materiale de lucru precum linguri de
lemn, textile, sfoară, hârtie, pentru confecționarea păpușilor și a obiectelor decorative, dar și de a deprinde
comunicarea ca element de integrare socială. (2017)

Thus, working partnerships were created with:

- Center for children with autism, where several creative workshops were held with children with autism, the
aim being to develop their creativity, using work materials such as wooden spoons, textiles, twine, paper, for
making dolls and of decorative objects, but also to learn communication as an element of social integration.
(2017)



S-au creat astfel parteneriate de lucru cu:

- Adăpostul pentru copii străzii din Drobeta Turnu Severin, unde există proiecte bianuale, realizându-se acțiuni
suport de consiliere, dar și donații pentru mamele și copiii proveniții din medii diverse, familii dezorganizate,
sau sărace, familii de etnie rromă, găzduiți temporar în centru, ca victime ale violenței domestice, în special ca
mamele sunt adolescente cu copii care nu au reușit să finalizeze studiile pentru a putea să își câștige
independența financiară. (anii 2018, 2019, 2020).

Thus, working partnerships were created with:

- The shelter for street children in Drobeta-Turnu Severin, where there are biannual projects, carrying out
counseling support actions, but also donations for mothers and children from diverse backgrounds,
disorganized or poor families, Roma families, temporarily housed in center, as victims of domestic violence,
especially mothers that are teenagers with children, who have failed to complete their studies in order to gain
financial independence. (years 2018, 2019, 2020).



S-au creat astfel parteneriate de lucru cu:

- Parteneriate cu câteva primării din rural, Cerneți, Șimian, Jidoștița, Breznița, realizate prin rețeaua de
voluntari OLF Anima Mehedinți, localități unde s-au putut identifica familii cu venituri modeste, pentru care
s-au conceput tombole umanitare prin realizarea obiectelor confecționate hand-made de voluntarele OLF, cu
scopul vânzării și în vederea achiziționării obiectelor de strictă necesitate sau a alimentelor care să fie donate
ulterior familiilor nevoiașe cu copii, de orice etnie. (anii 2016, 2017)

Thus, working partnerships were created with:

- Partnerships with several rural town halls, Cerneți, Șimian, Jidoștița, Breznița, made through the network of
OLF volunteers Anima Mehedinți, localities where families with modest incomes could be identified, for
which humanitarian raffles were designed by making handmade objects - made by OLF volunteers, for the
purpose of selling and purchasing items of strict necessity or food to be donated later to needy families with
children, of any ethnicity. (years 2016, 2017)



S-au creat astfel parteneriate de lucru cu:

- Parteneriate cu ONG-uri pe plan local în vederea promovării patrimoniului local material și imaterial prin
acțiuni care să puncteze tradițiile românești și să ducă la conservarea și perpetuarea acestora. Au fost
realizate grupuri de lucru cu femeile aflate în risc profesional sau fără job, în cadrul atelierelor
meșteșugărești, pentru a le învăța pe acestea să se reorienteze profesional și în același timp să conștientizeze
valorile patrimoniale locale, pe care să le promoveze prin acțiuni de voluntariat.

Genul acesta de acțiuni s-au realizat și cu tineri absolvenți cu scopul educării și formării acestora ca voluntari.

Thus, working partnerships were created with:

- Partnerships with local NGOs in order to promote the tangible and intangible local heritage through actions
that highlight the Romanian traditions and lead to their conservation and perpetuation. Working groups
were set up with women at professional risk or without a job, in craft workshops, to teach them to reorient
themselves professionally and at the same time to be aware of local heritage values, which to promote
through volunteer actions.

This type of action was also carried out with young graduates in order to educate and train them as
volunteers.



În prima parte a anului 2021, A.N.I.M.A. Drobeta-Turnu Severin, a devenit Asociația

Nepatrimonială a Întreprinzătorilor, Meșteșugarilor și Artiștilor (ANIMA), obținând

personalitate juridică, fiind cooptată ca partener – coordonator local în proiectul

“DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR RURALE INTERE”, proiectul fiind inițiat și propus de

“Cross-Border Association E(quilibrum) Environment” în parteneriat cu Fundația The

Open Network for Community Development. Sperăm să avem succes în câștigarea

acestui proiect (suntem în așteptare privind această etapă).

In the first part of 2021, the A.N.I.M.A. Drobeta-Turnu Severin, became the Non-

Patrimonial Association of Entrepreneurs, Craftsmen and Artists (ANIMA), obtaining

legal personality, being co-opted as a partner - local coordinator in the project

"DEVELOPMENT OF INTEREST RURAL COMMUNITIES", the project being initiated and

proposed by “Cross Association E(quilibrum) Environment” in partnership with The

Open Network for Community Development Foundation. We hope to be successful in

winning this project (we are waiting for this stage).



TradiȚii romÂneȘti: 
SĂrbĂtoarea de SÂnziene

Romanian traditions: 
The Feast of SÂnziene



24  Iunie
Ziua internaȚionalĂ

a  iei

24  Iunie
International Day

of IEI



AcȚiuni umanitare:
De la suflet pentru 

suflet

Parteneriat cu 
Adapostul

pentru copii 
strazii

din Drobeta 
Turnu Severin

Humanitarian actions:
From soul to soul



Parteneriat cu Palatul Culturii din 
Drobeta-Turnu Severin, 

membrele OLF ANIMA, parte a 
grupului vocal “Flori de dor”

Conservare Și promovare patrimoniu  
imaterial folcloric

Imagini de la sărbătoarea Sânzienelor și ziua internațională a 

iei, 24 iunie 2021 si de la participarea la Festivalul folcloric de la 

Kutovo, Bulgaria, iulie 2021.

Images from the feast of the Sânziens and the International Day 

of Ia, June 24, 2021 and from the participation in the Folk 

Festival of Kutovo, Bulgaria, July 2021.

Partnership with the Palace of 
Culture from Drobeta-Turnu

Severin, OLF ANIMA members, part of 
the vocal group “Flori de dor”
Conservation and promotion of 
intangible folklore heritage.


