DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET PRAHOVA
RAPORT CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2019

Nr crt

1

denumire
proiect

"Esti ceea ce
mananci!
Mananci ceea
ce cumperi!"

Domeniu
Masura din Programul
Tip
Prioritatea*
de Guvernare 2018principal de
activitate*
***
2020***
interventie**

ateliere de
lucru

Sănătate,
sport şi
recreere

Scopul
proiectului

Obiectivele proiectului

O1. Dezvoltarea cunoştinţelor
privind comportamentul de
consum în vederea formării unui
stil de viaţă sănătos pentru un
număr de număr 18 tineri,
participanţi la 3 ateliere de lucru
organizate în perioada 0507.09.2019, la Centrul de
Agrement Cisnădioara, judeţul
Dezvoltarea
Sibiu.
de proiecte
O2. Dezvoltarea abilităţilor de
Implementarea
Educarea
de educatie
programului național
consumatoris selecţie a informaţiilor relevante
pentru
pentru promovarea
tă a tinerilor în privind educaţia consumatoristă
sanatate in
în vederea unui stil de viaţă
voluntariatului, a educației
vederea
vederea
formării unui sănătos, de către cei 18 tineri în
civice și a implicării
promovarii
stil de viaţă cadrul celor 2 ateliere organizate
sociale în parteneriat cu
unui stil de
în Ploieşti, în perioada 01sănătos
Ministerul Educației
viata
13.10.2019.
sanatos
O3. Promovarea în mediul
on.line, în perioada 0713.10.2019, a educaţiei
consumatoriste pentru un stil de
viaţă sănătos, de către cei 18
tineri cu ajutorul celor 9 materiale
informative realizate de către
aceştia.

Rezultate proiect

Organizator
(solicitant)

Parteneri
proiect

Perioada si loc de
desfasurare

În urma implementării proiectului ne
așteptăm:
- să se dezvolte cunoştinţele privind
comportamentul de consum în vederea
formării unui stil de viaţă sănătos pentru cei
18 tineri participaţi la cele 3 ateliere de
lucru organizate la Cisnădioara. Gradul de
implicare al tinerilor la aceste ateliere să
atingă un procent de 100%.
- să se dezvolte abilităţile de selecţie a
informaţiilor relevante privind educaţia
Liceul
consumatoristă în vederea unui stil de viaţă
Tehnologic
sănătos pentru cei 18 tineri participaţi la
“Gh. Ionescu
cele 2 ateliere de lucru organizate la
Siseşti
Perioada: 05 august Ploieşti. Gradul de implicare al tinerilor la
Asociatia
”,Biblioteca
25 octombrie 2019;
aceste ateliere să atingă un procent de
Tinerii
Judeţeană
Loc de deesfasurare :
100%.
Voluntari
„Nicolae
Cisnadioara, Sibiu,
- să fie promovate în mediul on.line 9
Valea
Iorga”,Info
Ploiesti, Valea
materiale informative ce conţin informaţii Calugareasca
Calugareasca
Ploiesti City –
privind educaţia consumatoristă in vederea
site
formarii unui stil de viaţă sănătos, materiale
independent
realizate de catre cei 18 tineri, organizaţi în
de ştiri
echipe de câte două persoane;
- ca cele 9 materiale promovate în mediul
on.line, prin intermediul partenerului media,
să ajungă la cei 800 de vizitatori zilnici ai
site-ului independent de ştiri: infoploiesticity
- trainerul, reprezentanții partenerilor,
membrii echipei de proiect să-și
îmbunătățească modul de relationare și de
comunicare nonformală cu cei 18 tineri
participanți la atelierele de lucru.

Nr
participa
nti

24

Total proiect 1 "Esti ceea ce mananci! Mananci ceea ce cumperi!"

2

stagii/cursu
ri,
schimburi
de
experiență,
caravane,
seminarii,
"Scoala de vara - simpozioan Stimularea
e, mese
implicării
dezvoltarea
rotunde,
tinerilor în
competentelor
antreprenoriale " dezbateri, viața societății
conferinţe,
eveniment
e, întâlniri
de lucru,
ateliere de
lucru, școli
de vară

Masura 4 Implementarea
programului național
pentru promovarea
voluntariatului, a educației
civice și a implicării
sociale în parteneriat cu
Ministerul Educației.
Măsura 5 - Crearea unui
program al egalității de
șanse pentru tinerii
proveniți din medii
dezavantajate (tineri din
mediul rural, tineri cu
dizabilități, tineri de etnie
romă etc) pentru
integrarea socială și
financiară a acestora

Buget total
*****

7,577.23

7,577.23

Diversificare
a și
dezvoltarea
de acțiuni
specifice de
voluntariat,
educație
civică și
implicare
socială

dezvoltarea
aptitudinilor
antreprenorial
e ale tinerilor
în scopul
implicării
acestora în
structuri este
economice
private.
Proiectul
urmărește să
le dezvolte
tinerilor
participanți
competențe
specifice
antreprenoriat
ului și să-i
inspire pe cei
cu inițiativă

O1. Formarea în antreprenoriat a
25 de tineri cu varsta între 14-35
ani din Câmpina, pe durata a
cinci zile laVila Negrasul, Valea
Doftanei cu sprijinul a 2 specialişti
din cadrul organizaţiei.
O2. Îmbunătățirea ofertei de
educație non-formală și creșterea
accesului a 25 de tineri la
educația non-formală;
O3. Stimularea interesului tinerilor
de a participa la activități de
educație non-formală prin
sprijinirea tinerilor cu oportunități
reduse;
O4. Creșterea capacității
organizaționale de tineret prin
formarea participantilor.
Prin îmbunătățirea participării
tinerilor la educația de tip nonformal, sector prea puțin
dezvoltat în România, proiectul
contribuie la compensarea
deficitelor acumulate în sectorul
formal, în ceea ce privește
calitatea sistemului educațional,
la creșterea competențelor
profesionale și a incluziunii
sociale. Nu în ultimul rând,
activitățile proiectului pot oferi o
modalitate de schimbare a
percepției asupra educației, de la
înțelegerea ei ca o etapă în
dezvoltarea inițială a indivizilor la
promovarea învățării pe tot
parcursul vieții

Fundatia
Zamolxes

Nu

Perioada: 05.08.201920.10.2019; Loc de
deesfasurare :
Regiunea Sud
Muntenia, Jud
Prahova, Campina,
Valea Doftanei

32

41,216.80

41,216.80

Total proiecte 1 + 2

48,794.03

Prof. Laurentiu Virgil Nicolescu

Presedinte

Daniel Sava Coman

Membru

Sebastian Mihail Petrescu

Membru

Cornelia Trifas

Membru

1,874.23

1,680.00

1,680.00

Cheltuieli privind cazarea

1,470.00

1,470.00

Cheltuieli privind transportul

1,890.00

1,890.00

Cheltuieli pentru achiziţii de materiale
consumabile

300.00

300.00

Cheltuieli pentru realizarea de tipărituri,
multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea
(afișe, flyere etc.)

15.00

15.00

Cheltuieli pentru trataţii (cafea, apă minerală
etc.)

273.00

273.00

Cheltuieli pentru promovarea activităţii de
tineret (tricouri, pixuri, căni, șepci, trofee etc.
inscripționate, bannere, roll-up

75.00

75.00

1,874.23

6,076.80

6,076.80
7,951.03

Buget aprobat de
DJST detaliat

Cheltuieli alocatie de masa

5,703.00
6,400.00

6,400.00

Cheltuieli privind cazarea

16,000.00

8,000.00

800.00

800.00

Cheltuieli privind închirierea de bunuri şi
servicii (săli, instalaţii, aparatură de birotică,
echipamente sportive, electronice etc.)

1,000.00

-

Cheltuieli pentru achiziţii de materiale
consumabile

1,500.00

750.00

Cheltuieli pentru realizarea de tipărituri,
multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea
(afișe, flyere etc.)

1,500.00

350.00

Cheltuieli pentru trataţii (cafea, apă minerală
etc.)

1,040.00

-

Cheltuieli pentru promovarea activităţii de
tineret (tricouri, pixuri, căni, șepci, trofee etc.
inscripționate, bannere, roll-up

1,400.00

1,400.00

Prestări servicii: PFA, PJ, întreprinderi
individuale, asociații/ fundații, contracte de
cesiune de drepturi de autor (traineri, facilitatori,
animatori de tineret etc.)

5,500.00

-

35,140.00
40,843.00

Punctaj
obtinut

Admis/R
espins***
***

89.6

Admis

65.75

Admis

5,703.00

Cheltuieli alocatie de masa

Cheltuieli privind transportul
Proiectul contribuie la atingerea scopului și
obiectivelor fundației Zamolxes, de a
promova și susține interesele tinerilor, de a
le dezvolta cunoștințele și abilitățile în
diferite domenii. Prin proiect se
îmbunătățește experiența solicitantului în
ceea ce privește implementarea de
proiecte finanțate din fonduri
nerambursabile, determinând un plus de
valoarea instituțională. Datorită cursurilor la
care vor participa voluntarii, solicitantul își
va putea îmbunătăți din punct de vedere
calitativ baza de date cu voluntari.
Impactul preconizat asupra participanților
Impactul proiectului se va simți, mai ales, la
nivelul participanților. Cunoștințele pe care
participanții le vor deprinde pe parcursul
proiectului sunt, cu siguranță, sustenabile,
întrucât vor fi folosite pe tot parcursul vieții
acestora

Total proiect 2 "Scoala de vara - dezvoltarea competentelor
antreprenoriale "
COMISIA DE SELECTIE

Buget
Tip de cheltuieli conform HG nr. 259/2006
Contributie
solicitat de
solicitant/parten cu modificările ulterioare (HG 651/ 2009 )
la DJST
Buget solicitat de la DJST
er
detaliat

17,700.00
23,403.00

