
Întâlnirea AWAKE de la Torino 

În perioada 08 –19 / 02.2012 s-a desfăşurat la Torino a doua întâlnire a partenerilor proiectului 
AWAKE ! 
Deschiderea festivă a avut loc la Muzeului Regional de Istorie a Naturii din Torino; ocazie în care 
domnul Silvio Magliano, Preşedintele  Centro Servizi per il Volontariato – VSSP (Voluntar în 
Dezvoltare şi Solidaritate în Piemont ) din Torino a transmis partenerilor de proiect  „Welcome  in Italy 
as V.S.S.P Guets” (fotografia  100_0865). 
Fiecare partener al proiectului AWAKE  a prezentat un raport de activitate; Asociaţia „Educaţia de a 
lungul întregii vieti” a raportat activitatea din perioada 01.09.2011 – 31.12.2011 (poza 100_0917). 
În zilele de 09 şi 10 februarie s-a activat la  Centro Servizi per il Volontariato – VSSP: 

• s-a prezentat „voluntariatul în Piemonte” şi s-a lucrat pe ateliere (fotografia 100_0985); 
• s-au trasat jaloanele de implementare a proiectului AWAKE până la a treia întîlnire de proiect; 

moderoatori au fost  coordonatoarea proiectului (Ada) şi organizatoarele întâlnirii de la Torino 
(Consuelo şi Sonia), (fotografia 100_1006). 

• au fost prezentate partenerilor de proiect tradiţiile culinare din Piemonte şi muzica specifică 
Piemontelui în cadrul unei seri festive (poza 100_0998). 
 
 

   
 

Awake Meeting in Turin  
 
Between 08 -19 / 02.2012 was held the second meeting in Turin of the project Awake partners! 
 
Opening ceremony has been to Regional Museum of Natural History in Turin; opportunity 
where Mr. Silvio Magliano, President of Centro Servizi per il Volontariato - VSSP (Volunteer 
Development and Solidarity in Piedmont) in Turin submitted project partners   "Welcome to Italy I 
VSSP Guets" . 
Each partner of Awake project presented an activity report;  Association "Education throughout life" 
reported activity in the period 01.09.2011 - 31.12.2011  
Between 09 -10/02.2012 they have worked to Centro Servizi per il Volontariato – VSSP: 

• it was presented "volunteering in Piemonte" and it was worked by the workshops ; 
• they were drawn milestones implementation Awake Project until the third meeting of the 

project; 
 moderators were project coordinator (Ada) and organizers meeting in Turin (Consuelo and 
 Sonia); 
• there were presented project partners culinary traditions of Piedmont and Piedmont specific 

music during a festive evening. 
 

   


