Anexa la HCJ Mureş nr. 70/30.05.2019

ACTIVITĂŢI PROPUSE PENTRU A FI FINANŢATE DIN FONDUL PENTRU TINERET ÎN ANUL 2019

Nr.
crt.

DOMENIU DE INTERVENŢIE

OBIECTIV SPECIFIC

ACTIVITĂŢI
A. Dezvoltarea activităţilor cu tinerii, a consilierii şi
oportunităţilor de învăţare nonformală orientate către grupurile cu
risc mare de părăsire timpurie a şcolii

1.1. Asigurarea accesului tuturor adolescenţilor şi
tinerilor la formare şi educaţie de calitate, atât
formală, cât şi nonformală

B. Implementarea de măsuri de prevenire şi intervenţie pentru
reducerea părăsirii timpurii a şcolii, inclusiv forme alternative de
învăţământ, precum educaţia şi formarea pentru adulţi, cu accent
asupra zonelor rurale şi a tinerilor de etnie romă
C. Sprijinirea tinerilor din zonele rurale şi din rândul grupurilor
defavorizate în vederea sporirii accesului, a participării şi a
gradului de şcolarizare, inclusiv în învăţământul terţiar

1. CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NONFORMALĂ

1.2. Îmbunătăţirea ofertei de educaţie nonformală

A. Extinderea activităţilor de voluntariat şi a celor iniţiate de
ONGT-uri care oferă oportunităţi de educaţie nonformală

1.3. Stimularea interesului tinerilor de a participa
la activităţi de educaţie nonformală

A. Dezvoltarea de proiecte de educaţie nonformală adresate
tinerilor

1.4. Asigurarea unei mai bune relevanţe practice a
abilităţilor dobândite prin educaţie formală şi
nonformală

A. Orientarea educaţiei nonformale cu preponderenţă către
domenii care asigură buna integrare socială a tinerilor şi
manifestarea lor mai activă şi mai responsabilă: educaţie pentru
cetăţenie şi cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin ca
tineri şi ca viitori adulţi, educaţie şi orientare antreprenorială
timpurie, educaţie pentru muncă, educaţie pentru un stil de viaţă
sănătos, educaţie parentală şi educaţie a părinţilor etc.
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Nr.
crt.

DOMENIU DE INTERVENŢIE

OBIECTIV SPECIFIC

ACTIVITĂŢI
A. Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor
culturale locale (româneşti sau ale minorităţilor etnice), inclusiv
prin formarea în meserii tradiţionale (artistice, artizanale)
B. Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia
literară la tineri
C. Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în
diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale,
artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.)

1.5. Facilitarea accesului tinerilor la consum de
cultură şi creaţie culturală de calitate

D. Promovarea, susţinerea şi recompensarea performanţei
tinerelor talente artistice şi din domeniul inovaţiei tehnicoştiinţifice. Încurajarea educaţiei interculturale, atât prin
participare la stagii de formare şi învăţare în alte ţări, prin
intermediul schimburilor de tineri, cât şi prin asigurare de
oportunităţi de cunoaştere a culturii minorităţilor etnice din
propria ţară
E. Asigurarea protecţiei copiilor şi tinerilor în faţa anumitor riscuri
ce apar ca urmare a folosirii noilor mijloace de comunicare în
masă, în particular prin dezvoltarea de competenţe în domeniu,
recunoscând totodată beneficiile şi oportunităţile pe care acestea
le pot oferi tinerilor
F. Facilitarea accesului la cultură de calitate a tinerilor din mediul
rural prin măsuri speciale de participare culturală locală
A. Desfăşurarea de campanii în şcoli şi în licee pe teme privind
educaţia pentru sănătate, inclusiv alimentaţia sănătoasă şi
sănătatea reproducerii

2. SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE

2.1. Susţinerea sănătăţii şi calităţii vieţii tinerilor,
prevenirea rănirilor, tulburărilor de alimentaţie,
dependenţei şi abuzului de substanţe

B. Promovarea educaţiei rutiere şi a conducerii auto preventive în
rândul tinerilor
C. Încurajarea realizării educaţiei pentru sănătate de la egal la
egal prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu
transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV
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Nr.
crt.

DOMENIU DE INTERVENŢIE

OBIECTIV SPECIFIC

ACTIVITĂŢI
A. Creşterea numărului practicanţilor de sport în rândul copiilor şi
tinerilor, inclusiv prin amplificarea sistemului de competiţii
sportive de masă (pentru toţi);

2.2. Realizarea educaţiei prin sport şi activitate
fizică pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, a
dezvoltării ca cetăţeni activi şi responsabili şi
încurajarea asocierii de către tineri a recreerii cu
practicarea sportului şi mişcării

B. Combaterea excesului de greutate, a obezităţii în rândul
tinerilor prin programe speciale de activităţi fizice
C. Asigurarea ca un număr tot mai mare de tineri să practice 30 60 de minute zilnic activitate fizică cu efort moderat (inclusiv
activităţi sportive);
D. Atragerea tinerilor cu dizabilităţi către practicarea sportului
E. Asigurarea realizării sportului de masă prin implicarea
comunităţilor în competiţii locale, regionale şi naţionale.
A. Dezvoltarea şi gestionarea, inclusiv pe bază de voluntariat, a
facilităţilor de timp liber

2.3. Îmbunătăţirea oportunităţilor de petrecere a
timpului liber de către tineri, atât în modalităţi
organizate, cât şi în modalităţi informale

B. Formarea profesională, perfecţionarea şi valorificarea
competenţelor animatorilor de timp liber şi a lucrătorilor de
tineret în atragerea tinerilor către activităţi de timp liber cu efect
benefic asupra dezvoltării lor personale;
C. Creşterea apropierii tinerilor de generaţiile în activitate prin
organizarea de întâlniri în cadrul centrelor ALUMNI sau al
cluburilor profesionale.
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DOMENIU DE INTERVENŢIE

OBIECTIV SPECIFIC

ACTIVITĂŢI
A. Crearea de oportunităţi de participare a tinerilor la viaţa
comunităţii
B. Susţinerea de seminare, conferinţe şi evenimente similare
pentru promovarea participării în rândul adolescenţilor şi al
tinerilor
C. Prezentarea în rândul tinerilor şi al părinţilor a beneficiilor pe
care le pot dobândi prin implicarea în activităţi de voluntariat,
precum şi a competenţelor şi abilităţilor obţinute

3.1. Creşterea gradului de participare a tinerilor la
viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale,
educaţionale, culturale, economice, de sănătate

D. Crearea de grupuri de cercetare şi de consultare formate din
tineri la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe,
judeţe)
E. Creşterea gradului de motivare a tinerilor pentru a participa la
viaţa comunităţii prin implicarea în proiecte
F. Promovarea activităţilor de interes pentru tineri şi adaptarea
oportunităţilor de voluntariat grupurilor diverse de tineri

3. PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT

G. Crearea de platforme prin care tinerii să poată semnala cazuri
de abuzuri, corupţie şi fraude în instituţiile publice şi desfăşurarea
de campanii pentru încurajarea folosirii acestora
3.2. Creşterea gradului de participare a tinerilor la
viaţa politică

A. Încurajarea implicării tinerilor în procese simulative de luare a
deciziilor pentru a înţelege mecanismele democraţiei.
A. Promovarea voluntariatului ca valoare esenţială a societăţii şi
ca valoare adăugată pentru individ şi societate

3.3. Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei
publice cu privire la importanţa implicării în
activităţi de voluntariat

B. Crearea de mecanisme de promovare a activităţilor şi
proiectelor derulate de organizaţiile neguvernamentale de şi
pentru tineret în rândul comunităţii
C. Identificarea de instrumente pentru a atrage implicarea massmedia în promovarea voluntariatului şi participării civice
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