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ANUNŢ 
Înscriere participanţi proiect „UN MEDIU MAI CURAT PENTRU COMUNITATE” 

 
  
  Direcţia Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova organizează proiectul „Un mediu mai curat pentru 

comunitate”, având ca scop conştientizarea tinerilor privind necesitatea păstrării unui mediu curat. 
  Proiectul va avea locul de desfăşurare în Municipiul Ploieşti şi Munţii Bucegi – Zona Padina, în luna octombrie 

2020. 
  Obiectivele proiectului sunt de a dezvolta o atitudine conştientă de protecţia mediului înconjurător. De a 

dezvolta spiritul civic şi al implicării în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului. Formarea unei atitudini 
pozitive pentru păstrarea unui mediu curat. 

  Tematica proiectului  
  În cadrul proiectului vor avea loc ateliere de lucru şi activităţi de ecologizare. 
  La atelierele de lucru se vor prezenta părţile teoretice despre ce însemnătate are mediul sănătos asupra 

organismului, surse de poluare şi măsuri de reducere a factorilor poluanţi. 
  Organizarea unei ecologizări timp de 2 zile, în Municipiul Ploieşti şi în Munţii Bucegi – zona Padina. 
  Solicitanţii eligibili trebuie să fie interesaţi de unul sau mai multe dintre următoarele aspecte: 
  Să fie implicaţi în acţiuni/activităţi pentru comunitate. 
  Să fie interesaţi să participe la procesul de ecologizare, ateliere de lucru, la nivel local sau naţional, inclusiv prin 

dezvoltarea unei atitudini conştiente de protecţia mediului înconjurător. Dezvoltarea spiritului civic şi al implicării 
în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului. Formarea unei atitudini pozitive pentru păstrarea unui 
mediu curat. 

  Să fie interesaţi să ia parte la procesul de luare a deciziilor, în special în problemele legate de protecţia 
mediului înconjurător. 

  Condiţii de selecţie şi participare 
  Se acceptă candidaturile tinerilor: 

- Să fie elevi cuprinşi într-o formă de învăţământ, clasele VII – XII – universitate (inclusiv) şi/sau să facă parte 
dintr-o organizaţie non-guvernamentală de şi pentru tineret 

- Să aibă vârsta între 14 – 35 ani; 
- Să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, judeţul Prahova 
- Să fie apţi din punct de vedere medical (nu aţi avut contact cu persoane suspecte/diagnosticate cu COVID 

19, nu prezentaţi simptome specifice COVID 19 – tuse, febra, pierderea mirosului şi/sau a gustului etc) 
- Să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la proiect, în cazul minorilor; 
- Toţi candidaţii trebuie să aibe experientă relevantă pentru tematicile proiectului; 
- Disponibilitatea de participare pe întreaga durată a proiectului; 
- Depunerea pe email a formularului de candidatură, până la data 15 octombrie 2020 inclusiv, evaluarea 

participanţilor şi afişarea rezultatelor până la data 16 octombrie 2020. 
 

Se vor selecta 12 tineri din toate categoriile care constituie grupul ţintă al proiectului, iar pentru a asigura 
reprezentativitatea participării se are în vedere următoarea componentă: 

- 6 tineri aparţinând unor instituţii de învăţământ 
- 6 tineri aparţinând unor ONGT uri Prahova 
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Calendar de înscriere şi selecţie 

- Perioada de înscriere candidaţi 07-15 octombrie 2020 
- Evaluare aplicaţii 16 octombrie 2020 
- Afişare rezultate selecţie 16 octombrie 2020 

 
Ce costuri presupune? 
Participarea la „Un mediu mai curat pentru comunitate” este gratuită. Costurile de masă, consumabile şi 
transport sunt asigurate de DJST. 
Menţionăm că participanţii selectaţi vor lua la cunoştinţă şi vor semna un regulament privind desfăşurarea 
la proiect. Se vor acorda diplome de participare, tricouri, sepci etc prin care va fi recunoscută contribuţia 
individuală la activităţile şi rezultatele proiectului. 

 
 

 

 
  

 


