Către
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

Subiect: Raport de activitate al D.J.S.T. Bihor pt. anul 2019

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor este serviciu public deconcentrat al
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii
și subvenții acordate de la bugetul de stat.
D.J.S.T. Bihor asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului a strategiei şi
programelor Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul sportului şi tineretului.
Elaborează calendarele anuale de acțiuni de sport și tineret, proprii și în parteneriat,
și îl supun aprobării conducerii M.T.S.
Organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniul sportului
şi tineretului. Utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de
activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret. Organizează tabere
tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi.
Organizează şi implementează programe cu caracter special pentru copii şi tineri, cu
precădere pentru cei defavorizaţi. Asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de
programe și proiecte de și pentru tineret, precum și pentru sport de către instituții publice
locale.
D.J.S.T.Bihor respectă prevederile legale privind transparența decizională iar în
anul 2019 nu a avut litigii în justiție de asemenea natură.
În cadrul D.J.S.T.Bihor se aplică normele metodologice a Legii 544/2001 privind
liberal acces la informațiile de interes public. Alăturat prezentei vă atașăm raportul pentru
anul 2019 privind accesul la informațiile de interes public.
În anul 2019 nu au fost înregistrate petiții la nivelul instituției noastre.
Programul de măsuri în activitatea de relații cu publicul cf. HG nr.1723/2004 și HG
nr.1487/2005 de aplică conform prevederilor în vigoare.
Personalul D.J.S.T.Bihor este format din 12-funcționari publici și 12-personal
contractual.
La nivelul conducerii instituţiei în anul 2019 nu au avut loc modificări.
În conformitate cu art. 62 din Legea nr. 124/2019 privind Statutul funcţionarilor
publici, funţionarii publici din cadrul D.J.S.T. Bihor sunt evaluaţi profesional anual.
În conformitate cu art. 3, 4 din HG nr.1344/31.10.2007, în cadrul D.J.S.T. Bihor sa constituit o comisie de disciplină pentru funcţionarii publici, numită de către
conducătorul instituției, respectiv Decizia nr.6/03.01.2018. În anul 2019 nu au fost cazuri
de abateri disciplinare şi nu s-au aplicat sancţiuni funcţionarilor publici de la
D.J.S.T.Bihor.

Conform Legii 53 din 2003, în cadrul D.J.S.T.Bihor s-a constituit o comisie de
disciplină pentru personalul contractual, numită de către conducătorul instituţiei, respectiv
Decizia nr. nr.6/03.01.2018. În anul 2019 nu au fost cazuri de abateri disciplinare, nu s-au
aplicat sancțiuni personalului contractual.
În conformitate cu H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, pentru funcţionarii publici de la
D.J.S.T. Bihor s-a respectat metoda de evaluare a performanţelor individuale cf. anexei 6
din art.105^1. In cursul anului 2019 au participat la cursuri de perfecţionare 3 functionari
publici.
În conformitate cu Legea 7/2004 – Codul de conduită – în cadrul D.J.S.T. Bihor
există codul de conduită aprobat prin Decizia nr. 1024/06.12.2010 de conducătorul
instituţiei.
Conform Ordinului A.N.F.P. nr. 4500/2008 în cadrul D.J.S.T. Bihor este
desemnată o persoană din cadrul compartimentului resurse umane pentru consiliere etică
prin Decizia nr. 55/30.10.2015. De asemenea, în conformitate cu Legea 677/2001,
Regulamentul UE 2016/679 este desemnată o persoană pentru gestionarea datelor cu
caracter personal prin Decizia nr. 27/15.05.2018 a conducătorului instituției.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției Județene pentru Sport și
Tineret Bihor este aprobat de conducătorul instituţiei – anexa la Ordin 221/22.02.2012 al
Preşedintelui A.N.S.T.
Regulamentul intern al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor este aprobat
de conducătorul instituţiei.
Probleme privind patrimoniul D.J.S.T.Bihor :
Referitor la Centrul de Agrement pentru Tineret Valea Brătcuței, în cursul anului
2017 am gasit intelegrea Asociației de Pădurit și Pășunat Poiana Bratca pe al cărui teren se
află clădirile centrului, în sensul în care împreună cu reprezentanții asociației am realizat
măsurători și schița topografică în vederea înscrierii clădirilor în Cartea Funciară. Astfel
am finalizat demersurile pentru obtinerea autorizatiei de functionare din partea ISU
Crisana Bihor si considerăm că am realizat un mare pas în vederea intrării în normalitate
având în vedere că până nu demult asociația ne solicita evacuarea terenului.
Referitor la centrele de agrement nefuncționale situația este neschimbată in ceea ce
priveste imobilele de la Nucet si Urvis, clădirile se depreciază din ce in ce mai mult odata
cu trecerea timpului iar propunerile autorităților locale de a le trece în patrimoniul lor
printr-o Hotarare de Guvern, datate inca din 2012, nu au primit răspuns nici in anul care a
trecut. In ceea ce priveste CAT Rosia, in cursul anului 2019 au fost puse in aplicare
prevederile HG 535/2019, urmare a unei hotarari judecatoresti irevocabila si definitiva,
prin care imobilul a fost transferat Primariei Rosia dupa semnarea unui PV de predare
primire.
La UABS Oradea ne confruntăm în continuare cu probleme majore de personal,
numarul mic de angajati, salariie mici, programul încărcat și volumul mare de lucru
determinând fluctuații ale personalului care afecteaza calitatea și cantitatea serviciilor
prestate. Totusi, la aceasta unitate am reusit, exclusiv din venituri proprii, pe parcursul
anilor 2018 si 2019 sa efectuam lucrari de reparatii de intretinere si igienizare, atat la baza
de cazare cat si la cantina, am dotat toate camerele cu instalatii de aer conditionat crescand
astfel gradul de confort oferit colaboratorilor nostri.
In cursul anului 2019 în judeţul Bihor locatiile functionale in care s-au organizat
tabere de odihna pentru elevi si studenti precum si tabere sociale, au fost: Centrul de
Agrement Remeţi, Centrul de Agrement Valea Brătcuţei, Unitatea de Administrare a Bazei
Sportive Şuncuiuş şi Unitatea de Administrare a Bazei Sportive Oradea.
În perioada vacanţei de vară pentru cele patru locatii am programat 10 serii de
tabara de câte şase, zile găzduind un număr total de 991 de copii împreună cu profesorii lor

însoţitori. Provenienţa acestor copii a fost din judeţele: Bihor, Cluj, Arad , Mehedinţi,
Prahova şi Argeş.
În perioada anului şcolar în aceste locaţii au fost gazduiţi elevi si studenti în
excursii de sfârşit de săptămână dar şi grupuri de sportivi participanţi la diferite competiţii
sportive organizate in Oradea, numărul lor total ridicandu-se la 4332 de tineri proveniţi din
toată ţara şi din străinătate.
Totodată, prin intermediul DJST Bihor, în perioada vacanţei de vară 2019, peste
150 de elevi si studenti din judetulul nostru au plecat în tabere din alte judeţe, cu precădere
în taberele de pe litoral.
Conform alocatiei bugetare din 2019, au beneficiat de tabere gratuite un număr de
26 de copii, tineri, studenți cu dizabilitati împreună cu asistenţii personali/asistenţii
personali profesionişti, şi 59 elevi proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe
membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie, şi în procent
de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii
nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea
nr. 52/2016.
Bugetul D.J.S.T. Bihor în anul 2019 a fost aprobat de Ministerul Tineretului și
Sportului astfel:
➢ La capitolul 65.50 – suma de 2.572.990 lei aprobată de M.T.S. s-a repartizat astfel:
-cheltuieli de personal
= 1.160.283 lei;
-bunuri și servicii
= 1.244.214 lei;
-acțiuni cu caracter științific și social cultural
=
168.490 lei;
-chelt. de capital
=
0 lei.
Din totalul bugetului aprobat si realizat institutia noastra a incasat venituri proprii de
971.178 lei din servicii de masa si cazare oferite in cele 4 locatii functionale precum si din
administrarea celor 2 terenuri de tenis pe zgura care sunt exploatate pe peroada sezonului
cald.
Din cele două măsuri dispuse de controlul Camerei de Conturi în 2015 a mai rămas
de soluționat situația privind investiția ”modernizarea unității de administrare a bazei
sportive Oradea”, procesul cu S.C. Construcții Bihor S.A. aflandu-se în continuare pe rol,
ultimul termen avand loc în data de 19.02.2020.
Urmare a auditului efectuat de Biroul Audit Public Intern al MTS în cursul lunii
Iulie 2019 pentru perioada 01.01.2017-31.03.2019 DJST Bihor prezinta un nivel mediu de
conformitate si se afla in curs de soluționare a măsurilor stabilite in planul de actiune din
calendarul implementarii recomandarilor.
Pe parcursul anului 2019 apreciem ca foarte bună relaţia de colaborare dintre
D.J.S.T. Bihor şi Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, precum si cu celelalte institutii
deconcentrate sau locale, fapt pentru care vă mulţumim si le multumim tuturor.

Raport de activitate în domeniul sportului al D.J.S.T. Bihor
în anul 2019
Activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor s-a desfăşurat în concordanţă cu
legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr.69/2000-Legea educaţiei Fizice şi Sportului şi HG
Nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret .
În domeniul sportului atingerea obiectivelor propuse s-a realizat prin efortul comun al tuturor celor
implicaţi în această activitate: sportivi, specialişti, conducători de cluburi sportive, autorităţi locale şi
judeţene.
Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul
„Promovarea sportului de performanţă”.
În cadrul acestui program s-au realizat următoarele obiective :
► organizarea etapelor judeţene şi a competiţiilor proprii conform calendarului competiţional ;
► colaborarea cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor şi cu unităţile de învăţământ, precum si cu
Universitatea Oradea, pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar;
► susţinerea activităţii de selecţie, pregătire şi promovare a copiilor şi juniorilor în sportul de
performanţă;
► colaborarea cu Federaţiile de specialitate în vederea organizării de competiţii de nivel naţional şi
internaţional în judeţul Bihor;
► colaborarea cu asociatiile judetene pe ramura de sport, cu structurile sportive şi cu instituţiile locale
pentru sprijinerea sportului de performanţă.
► urmărirea realizării obiectivelor de performanţă pe unităţi şi ramuri de sport.
Organizarea etapelor judeţene şi a competiţiilor proprii conform calendarului competiţional
În anul 2019 s-au organizat şi finanţat 28 de competiţii sportive, din care 17 de performanţă, 11
în cadrul programului sportul pentru toţi și 2 etape locale ale campionatelor universitare. Față de anul
2018 numărul competițiilor sportive organizate a scăzut drastic motivul principal fiind înjumătățirea
finanțării programelor sportive de la 60.000 lei la 30.000 lei. Deasemenea, finanțarea programului
național România în mișcare a scăzut de la 63.000 lei la 45.000 lei.
Programul Promovarea sportului de performanţă
În cadrul acestui program s-au organizat 17 de acţiuni, cu o finanţare de 12.081.76 lei, care au
implicat un număr de 3.331 sportivi, la următoarele discipline sportive: atletism, baschet, judo, scrimă,
karate, şah, volei, tir cu arcul, tir sportiv, gimnastică ritmică, karate kyokushin, ciclism, dans sportiv,
orientare sportivă, fotbal si snooker.
Dintre acestea 10 competiţii au fost de nivel internaţional: Memorialul “Herman Schier” la înot
cu participanți din România, Ungaria și Serbia, Cupa „Felix” la șah cu participanți din România și
Ungaria, Memorial ”Cornelia Ille” la scrimă cu participanţi din Ungaria și România, Memorial „Gabi
Leitner” la baschet cu participanți di România și Ungaria, Cupa „Bihorul” la ciclism cu participanți din
Ungaria, Italia, Franța, Serbia, Columbia, Rusia, Germania, Marea Britanie, Moldova, Ucraina,
Bulgaria, Grecia si Romania, Semimaratonul „City Running Day” cu participanţi din Algeria, Franţa,
Polonia şi Ungaria, Cupa Salonta la aeromodelism cu sportivi din Slovacia, Franţa, Suedia, Serbia,
Polonia, Rusia, Lituania, Norvegia, Ungaria, Japonia şi România, Memorialul „Ioan Stănescu” la tir
sportiv cu participanţi din Ungaria şi România, Cupa Bihorul la orientare sportivă cu participanți din
România și Ungaria, Turneul Open la snooker cu participanți din România și Ungaria și Cupa Bihorul la
volei masculin cu participanţi din Ungaria şi România.
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Alte competiţii de nivel local, naţional :

Nr
Denumire competiție
crt
(acțiune)
1
Cupa Bihorul
2

Etapă
Naţional

Disciplină
sportivă
Orientare sportivă

C,J

Cupa 1 Iunie

Local

Fotbal

Copii

3

Cupa “Red point”

Naţional

Tir cu arcul

C, J3, J2, J1

4

Cupa “Bihorul”

Judetean

atletism

C3, C2, C1

5

Cupa Volei Junior

Naţional

volei

Jun.II

6

Cupa Rotary

Naţional

Gimnast. ritmica

C,J,S

7

Cupa de iarna

Naţional

judo

U18

Categ.
de vârstă

Cap.III Competiții școlare și universitare, alte activități:
In 2019 D.J.S.T. Bihor s-a implicat si în organizarea unor competiții sportive studențești.
Organizatorul principal a fost Departamentul sport al Facultatii de Geografie, Turism si Sport din cadrul
Universitatii Oradea, 500 de studenti intrecandu-se la volei, handbal, baschet, cros si fotbal in cadrul
Saptamanii sportului universitar si a Cupei FGTS.
În urma centralizării rezultatelor obţinute din anul 2019 de către sportivii cluburilor din jud.
Bihor, s-au stabilit clasamentele anuale la sporturi olimpice, individual şi jocuri sportive, respectiv
sporturi neolimpice. Premierea celor mai buni sportivi şi cluburi în anul 2019 s-a efectuat în cadrul
Galei Sportului Bihorean, organizată la sala de evenimente a Cetatii Oradea, în ziua de 19 decembrie.
Astfel, « Cel mai bun sportiv al judeţului Bihor » a fost desemnat judoka Cret Alex George de la
LPS-CSM Oradea, « Cea mai bună echipă » a fost CSM-CSU Oradea, baschet seniori, iar la sporturi
neolimpice Szentgyorgyi Silvia Anamaria-CS Good Dragon Marghita - karate shotokan a fost
desemnata sportivul anului în Bihor.

Programul Sportul pentru Toţi
Prin acest program s-a urmărit în principal orientarea populaţiei, de diferite vârste şi profesii, în
mod deosebit elevi şi tineri, la practicarea mişcării fizice ca formă de recreere şi sănătate. Organizarea
de competiţii la diferite discipline sportive a oferit prilejul de selecţie a tinerilor talentaţi pentru
practicarea unui sport de performanţă.
În cadrul acestui program s-au organizat 11 de acţiuni, cu o finanţare de 7914.44 lei, care au
implicat un număr de 1720 de participanţi, în special elevi.
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D.J.S.T. Bihor a organizat următoarele competiţii:

Nr
Denumire competiție
crt
(acțiune)
1 Cupa Bihorul

Etapă
Internat

Disciplină
sportivă
handbal

Categ.
de vârstă
10 ani

Interjud.

schi

Toate categ.

2

Serbările zăpezii la Vârtop

3

Memorial N.Mihalcea

local

fotbal

11-15 ani

4

Cupa Pro-Europa la cros

Jud.

atletism

6-18 ani

5

Cupa Ierului

Jud

handbal

7-14 ani

6

Cros la Nucet

Local

atletism

7-18 ani

7

Aleargă pentru inima ta

Jud.

atletism

open

8

Cros Speranța

Local

atletism

7-18 ani

9

Cupa Bihorul

Jud.

handbal

11-13 ani

10

Cupa 1 Iunie

jud

cros

6-open

11

Cupa Special Olympics

regional

Baschet,
fotbal

open

În completarea finanțării programelor din calendarul competițional al D.J.S.T. Bihor au fost atrase
și venituri proprii din sponsorizări în valoare totală de 11.067.71 lei, reprezentand premii constând în
materiale sportive oferite competitorilor la diferite acțiuni și plata serviciilor medicale pt. anumite
acțiuni sportive.
Colaborare cu Inspectoratul Şcolar Jud. Bihor
În cadrul colaborării cu I.S.J. Bihor, D.J.S.T. Bihor a oferit sprijin logistic și a organizat mai multe
competiții rezervate elevilor:

Nr
crt
1
2

Denumire competiție
(acțiune)
Cupa 1 Iunie

3

Cros Pro Europa
Aleargă pentru inima ta

4

Cross Speranța
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Etapă
Jud.

Disciplină
sportivă
cros

Categ.
de vârstă
6-open

Jud.
Jud.

atletism
atletism

6-18 ani
open

Local

atletism

7-18 ani

Din păcate, un proiect deosebit, programul “Bihorul în mișcare” ajuns la ediția a IV-a nu a mai
putut fi organizat din lipsa de finanțare.

Programul național “România în mișcare 2019”
Ministerul Tineretului si Sportului a lansat în anul 2018 programul național “România în
mișcare”, continuat și în 2019 anunțând în luna Iunie bugetul pentru finanțarea nerambursabilă pentru
structurile sportive de pe raza fiecărui județ. Astfel în Bihor, din cauza reducerii finanțării față de anul
trecut a avut loc o singură sesiune de aplicare a proiectelor în luna Iulie. Au aplicat cinci structuri fiind
declarate eligibile patru cu proiecte în valoare totala de 29.984 lei. Astfel, din totalul de 45.000 lei alocat
județului Bihor, structurile sportive au reușit să întocmească și să implementeze proiecte cu finanțare
nerambursabilă în sumă totală de 29.609.38 lei.

Nr.
Denumire proiect
crt.
1 Summer Cup
Fotbal pentru copii
2 Cupa Bihorului
volei feminin
3 Cupa Romaniei pentru copii
la karate kyokushin
4 Trofeul Hercule
Ediția“România în mișcare”

Structura sportivă
Asociația Județeană
de Fotbal Bihor
A.S.Club Sportiv
Viitorul Bors
Club Sportiv
GYM Oradea
Asociația Județeană
de Culturism Bihor

Suma aprobată
(lei)

Suma
Cheltuită(lei)

8.000

7.625,38

7.500

7.500

7.484

7.484

7.000

7.000

Colaborarea cu Federaţiile de specialitate
Colaborare cu Federaţia Română de Atletism în organizarea cantonamentelor de pregătire a
lotului naţional de atletism la Băile Felix, organizarea CN de ultramaraton montan la Suncuius,
organizarea CN de cros seniori, tineret si junior I la Baile Felix.
Colaborare cu Federaţia Română de Baschet în organizarea cantonamentelor de pregătire a
loturilor naţionale de juniori U18 masculin şi U18 feminin;
Colaborare cu Federaţia Română de karate kiokushin în organizarea Cupei Romaniei
Colaborare cu F.R. Culturism în organizarea competiţiei Trofeul Hercule;
Colaborare cu F.R. Tir sportiv în organizarea unei etape a campionatelor naţionale;
Colaborare cu FR Judo în organizarea cantonamentelor loturilor naţionale olimpice de tineret.
Colaborare cu FR Handbal în organizarea unei actiuni a loturilor naţionale olimpice de tineret.
Structuri sportive în judeţul Bihor
În jud.Bihor s-au înfiinţat până în prezent 91 de cluburi sportive, 253 de asociaţii sportive fără
personalitate juridică şi 13 asociaţii judeţene pe ramură de sport. Există un număr de aproximativ 3200
de sportivi legitimaţi, din care 1800 participă în sistemul competiţional.
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Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumirea asociaţiei
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bihor
Asociaţia Judeţeană de Handbal Bihor
Asociaţia Judeţeană de Culturism Bihor
Asociaţia Judeţeană de Box Bihor
Asociaţia Judeţeană de Atletism Bihor
Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Bihor
Asociaţia Judeţeană de Judo Bihor
Asociaţia Judeţeană de Baschet Bihor
Asociaţia Judeţeană de Karate tradiţional Bihor
Asociaţia Judeţeană de Şah Bihor
Asociaţia Judeţeană de Tir cu arcul Bihor
Asociaţia Judeţeană de Taekwondo-ITF Bihor
Asociaţia Judeţeană de Polo pe apa Bihor

Relaţia şi sprijinul acordat de DJST Bihor Clubului Sportiv Crișul, club din subordinea M.T.S.,
asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport, în condiţiile legii:
În anul 2019 între D.J.S.T. Bihor şi Clubul Sportiv Crişul Oradea a existat o bună colaborare
concretizată în organizarea mai multor competiţii la care au luat parte sportivii legitimați la acest club,
competitii de inot si polo pe apa.
Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă în judeţ (asistenţă medicală la
antrenamente şi competiţii, acordarea avizului medical,etc.).
În judeţul Bihor serviciul de asistenţă medicală este asigurat de un Ambulatoriu de specialitate pentru
sportivi, acesta asigurînd controlul medical periodic al sportivilor din cadrul secţiilor cu profil sportiv
din judeţ. Personalul de specialitate, medici şi asistenţi medicali, au asigurat asistenţa medicală la toate
competiţiile sportive desfăşurate în anul 2019, la care, acolo unde competitia impunea, au fost prezente
si ambulante de la diferiti prestatori de servicii in domeniu. Dotarea cabinetului de medicină sportivă
este însă în continuare deficitară, impunându-se modernizarea acestuia.
Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în teritoriu.
►participarea la şedinţele cluburilor şi asociaţiilor judeţene pe ramură de sport;
►informarea în judeţ a instituţiilor şi persoanelor fizice interesate de aplicarea Legii 69/2000 privind
obţinerea Certificatului de Identitate Sportivă şi afilierea lor la Federațiile Sportive Naţionale;
►umărirea îndeplinirii obiectivelor de performanţă pe structuri sportive şi ramuri sportive, în vederea
întocmirii clasamentelor anuale.
Colaborare cu organele administraţiei publice locale, alte instituţii implicate în sport.
Pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive în anul 2019, am fost sprijiniţi de către
Inspectoratul de Jandarmi Bihor, Serviciul de Ambulanță Bihor, Salvamont Bihor, Comisiile de Arbitri
pe ramuri de sport din cadrul Asociaţiilor judeţene, Primăria Mun. Oradea si alte primării din județ.
Intocmit,
referent comp.sport
Korodi Jozsef
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Raport de activitate în domeniul tineretului al D.J.S.T. Bihor
în anul 2019
Activitățile realizate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor în anul
2019 în domeniul tineretului s-au încadrat în domeniile principale de intervenţie, obiectivele
specifice şi direcţiile de acţiune cuprinse în Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret
2014-2020, anume cultură şi educaţie non-formală, participare şi voluntariat, sănătate, sport şi
recreere, muncă şi antreprenoriat, incluziune socială.
Activităţile pentru sprijinirea tinerilor au urmărit să crească participarea tinerilor în
diferite domenii ale vieţii, oferirea unui număr sporit de oportunităţi, creşterea capacităţii de
integrare şi a incluziunii sociale în rândul acestora.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor a implementat la nivelul judeţului Bihor:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

Programul de susţinere a acţiunilor de tineret P2 al Ministerului Tineretului şi
Sportului
Programul de centre de tineret P1 al Ministerului Tineretului şi Sportului
a organizat Concursul local de proiecte de tineret ce a avut ca domenii mari de
intervenţie cultura şi educaţia nonformală, sănătate, sport şi recreere, participare şi
voluntariat, muncă şi antreprenoriat
a sprijinit structurile asociative de şi pentru tineret în vederea depunerii spre finanţare
a proiectelor la Concursul local de proiecte pentru tineret, precum și prin oferirea de
suport de desfășurare a activităților în cadrul Centrului de Tineret Oradea susținut în
parteneriat cu Muzeul orașului Oradea Complex Cultural
a organizat consultări cu structuri asociative de şi pentru tineret atât în ce priveşte
elaborarea metodologiilor de finanţare cât şi în vederea îmbunătăţirii colaborării cu
MTS/DJST Bihor
a promovat şi a realizat o serie de activităţi menite să promoveze programul Uniunii
Europene in domeniul educaţiei, formarii profesionale, tineretului si sportului
ERASMUS +
a organizat consultari cu tinerii în cadrul unor activități de tip cafenea publică pe teme
precum accesul la oportunități egale pentru tinerii din mediul rural, tipuri de activități
ce pot fi organizate în cadrul centrelor de tineret, actori relevanți pentru problemele
tinerilor și cum pot tinerii să se implice în comunitate, rolul lucrătorului de tineret în
comunitate și competențele necesare,
a colaborat cu structuri asociative de tineret precum AIESEC Oradea, Asociația Love
Bihor, Uniunii Studenților Orădeni, Asociația de Responsabilizare și Dezvoltare a
Tineretului Oradea, Asociației Studenților Economiști din Oradea, Asociația
Culturală Pro Lirica Oradea, Asociația Manus Pulchrae, Asociația Ajungem Mari,
Asociația Geografice Simion Mehedinti. ASEB Oradea, Asociația Maria Cioară,
Organizația Națională a Cercetașilor din România-CL Oradea
a organizat activități în cadrul săptămânii "Şă ştii mai multe, să fii mai bun!" ediţia 2019
activități desfășurate în parteneriat cu şcoli și licee din Oradea, anume Liceul
tehnologic Horea din Marghita, Colegiul Național Iosif Vulcan, Colegiul Național
Avram Iancu din Ștei, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş din Beiuş
a colaborat cu Primăria Oradea în cadrul activităților organizate pentru copii și tineri
cu ocazia zilei de 1 Iunie și a altor activități similare desfășurate în Cetatea Oradea
suntem parteneri in proiectul Turist în Bihor alături de alte 15 școli și licee din județ,
proiect ce are drept scop promovarea patrimoniului cultural și turistic al județului
Bihor în rândul elevilor din cele 15 școli și licee implicate, să stabilească relații de
colaborare între comunităţile din care fac parte elevii,
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▪

am realizat în parteneriat cu Asociația Love Bihor proiectul ”Făuritorii de zâmbete”
proiect ce s-a adresat copiilor cu diabet cu vârsta între 8-12 ani şi a constat într-o serie
de șase întâlniri care au avut loc în lunile februarie-iunie 2019(16.02, 9.03, 30.03,
20.04, 18.05, 1.06) între orele 11.00-17.00 la Centrul de Tineret Oradea, Cetatea
Oradea, corp B, parter. Activităţile au cuprins ateliere de dezvoltare personală, lucru
manual, dans, muzică, jocuri de societate, vânătoare de comori, etc.
▪ am realizat un parteneriat cu Consiliului Național al Elevilor în cadrul evenimentului
Sesiunea Națională de Formare a Elevilor Reprezentanți ce s-a desfășurat între1416 noiembrie 2019, în cadrul acestuia au avut loc o serie de ateliere pe teme precum
Educație incluzivă de calitate & Modele de succes, Educație civică: cum, când, de
ce?, Gestionarea resursei umane, Lobby, advocacy și mecanisme de presiune publică
în politici educaționale, Managementul voluntarilor. Evenimentul a adus la Oradea
peste 100 de elevi reprezentanți la nivel național, elevi care militează în permanență
pentru drepturile și nevoile elevilor din întreaga țară precum și pentru creșterea
calității actului educațional.
Participanții în proiectele de tineret din 2019 au fost aproximativ 2700 de tineri din
judeţ, elevi, studenţi precum şi alte categorii de tineri atât din municipiul Oradea cât şi din
orașele mici( Beiuș, Ștei, Marghita, Sâniob) și o serie de localități rurale ale județului Bihor.
În anul 2019 s-au încheiat parteneriate cu Muzeul orașului Oradea-Complex Cultural,
mai multe licee și școli din județul Bihor (Liceul Aurel Lazăr, Colegiul Naţional Iosif Vulcan,
Colegiul Naţional Onisifor Ghibu, Colegiul Naţional Avram Iancu din Ştei, Liceul tehnologic
Horea din Marghita, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş din Beiuş, Liceul tehnologic nr 1 Popesti,
Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Şcoala Oltea Doamna, etc), parteneriate cu structuri asociative
de/pentru tineret și instituţii cu preocupări în domeniul tineretului.
În cadrul Programului de susținere a acțiunilor de tineret P2 ce subsumează proiectele
proprii și în parteneriat ale DJST Bihor și pe cele finanțate în cadrul Concursului local de
proiecte de tineret s-au desfășurat următoarele activități în domeniile cultură şi educație nonformală, incluziune socială, participare şi voluntariat, muncă şi antreprenoriat:
▪ TinLider, proiect care s-a desfășurat în Marghita, Beiuș, Ștei, Oradea a avut drept
scop sporirea accesului la resurse educaționale în special pentru tinerii din mediul
rural și din orașele mici ale județului Bihor, a cuprins sesiuni de orientare în carieră,
ateliere interactive de promovare a voluntariatului, participanții fiind 70 de tineri din
Marghita, Beiuș, Ștei.
▪ Pro Activ, s-a desfășurat în Oradea, Beiuș, Marghita, Ștei, Borșa, a avut ca activități
ateliere interactive(de cunoaștere a metodelor de educație nonformală și a modului
cum pot fi folosite acestea în activități de implicare a tinerilor în comunitate,
voluntariat, artă, hand made,), o tabără de dezvoltare personală pentru voluntarii
DJST Bihor, un curs de dezvoltare a participării tinerilor pentru aprox. 20 de tineri
din mediul rural și urban, o acțiune de promovare a lecturii, marcarea Zilei
Tineretului, întâlniri cu tineri pe teme civice-dialog structurat( cafenea publica,
expozitie vie, photo voice, biblioteca vie). Participanții au fost aproximativ 400 de
tineri din Oradea, și din licee din Beiuș, Marghita, Ștei, Popești
▪ Pro Natura, proiect aflat în organizarea și finanțarea Direcției Județene de Sport și
Tineret Bihor, a avut drept scop implementarea de proiecte locale orientate pe
activități de petrecere a timpului liber ca alternativă sănătoasă la consumul de
droguri, informarea a peste 250 de tineri cu privire la rezervaţiile din judeţ și nu
numai (Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului, Peștera Meziad și Farcu,Groapa
Ruginoasa). Proiectul a cuprins activități de informare, ture ghidate - drumeții,
informare cu privire la tipuri de marcaje, stabilirea unui traseu în funcţie de condiţii
date, orientarea pe hartă, activităţi de valorizare şi cunoaştere a naturii Participanții
au fost 260 de tineri, elevi din județul Bihor.
▪ Noi ştim ce vrem!- proiect selectat în cadrul Concursului local de proiecte de tineret,
organizat de Asociația Culturală Pro Lirica Oradea și finanțat de către Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, s-a desfășurat în perioada 26 august -16
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octombrie 2019 la Oradea, Muzeul Octavian Goga de la Ciucea, Beiuş (oraşul despre
care se presupune că l-a găzduit pe Mihai Eminescu în drumul spre Budapesta, dar şi
oraşul poetului Gheorghe Pituţ), Ştei (unde se află bustul poetului Miron Pompiliu,
profesorul şi prietenul lui Mihai Eminescu), Vaşcău (aici se găseşte casa în care s-a
născut poetul Alexandru Andriţoiu. Proiectul s-a adresat tinerilor din județul Bihor
pasionați de literatură, a cuprins o tabără de creație literară. ateliere interactive pe
teme literare, ateliere de creație și editarea unei broșuri cu creațiile participanților. A
avut ca stimularea şi dezvoltarea creaţiei literare, a preocupării pentru lectură şi
studiu literar în rândul tinerilor bihoreni. Participanții au fost 60 de tineri, elevi și
viitori studenți de la Colegiul Național Emanuil Gojdu, Colegiul Național Mihai
Eminescu, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Colegiul Național Iosif Vulcan Oradea,
Colegiul Tehnic Alexandru Roman din Aleșd. Volumul realizat în cadrul taberei de
creație literară pentru tineri: „Noi știm ce vrem” a fost lansat în două licee orădene,
Colegiul Național Mihai Eminescu și în Colegiul Național Onisifor Ghibu
▪ Fii creativ VI, proiect selectat în cadrul Concursului local de proiecte de tineret,
organizat de Asociaţia Manus Pulchrae și finanțat de către Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Bihor, s-a desfășurat în lunile iulie - noiembrie în nouă licee şi şcoli
din Oradea, precum şi în patru licee din Marghita, Ştei, Beiuş și Sâniob și a avut drept
scop stimularea creativităţii tinerilor din mai multe licee şi şcoli ale judeţului Bihor
prin participare la activităţi de educaţie nonformală. Participanții au fost 536 de tineri
din nouă şcoli şi licee din Oradea şi patru licee din Beiuş, Ştei, Marghita şi Sâniob
În cadrul Programului de centre de tineret P1 s-au desfășurat activități în Centrele de
tineret din Oradea și Ștei(martie-decembrie 2019), în domeniile consilierii privind orientarea în
carieră, antreprenoriat, incluziune socială şi al educaţiei non-formale.
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor a organizat și derulat în perioada
3.01.2019-31.12.2019 în cadrul Programului de Centre de Tineret al Ministerului Tineretului și
Sportului proiectul Centrul de Tineret Oradea, proiect susținut în parteneriat cu Muzeul orașului
Oradea – Complex cultural în incinta Cetății Oradea corp B parter.
Activitățile organizate/serviciile oferite în cadrul Centrului de Tineret Oradea susținut de
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor în parteneriat cu Muzeul orașului Oradea –
Complex cultural au fost de educație și învățare nonformală, consiliere și informare susținând
incluziunea socială a tinerilor.
Grupul țintă a fost format prioritar din tineri cu vârste cuprinse între 14-35 de ani, elevi,
studenți precum și tineri din alte categorii, în registrul Centrului de tineret fiind înscriși în
această perioadă(februarie-decembrie 2018) 1480 de tineri.
Pentru realizarea activităților din centrul de tineret Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Bihor a colaborat cu ONG-urile de/pentru tineret din Oradea și județ, anume, Asociația
AIESEC Oradea, Organizația Națională Cercetașii României – Centrul Local Oradea, Asociația
de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea-ARDT, Asociația Nansenhjelpen,
Asociația Culturală Pro Lirica Oradea, Asociația Manus Pulchrae, Asociația Ajungem Mari,
Asociația Geografică Simion Mehedinti. ASEB Oradea, Asociația Maria Cioară, Consiliul
Județean al Elevilor Bihor, precum și cu instituții publice cu competențe în domeniul tineretului
precum Liceul Aurel Lazăr, Colegiul Naţional Iosif Vulcan, Liceul Onisifor Ghibu, Colegiul
Tehnic ”Mihai Viteazul” Oradea, Şcoala Oltea Doamna, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş din
Beiuş, Liceul tehnologic Horea din Marghita, Colegiul Naţional Avram Iancu din Ştei,
Universitatea Oradea. În spațiul destinat centrului de tineret au avut loc și întâlniri ale
asociațiilor de tineret cu care am colaborat.
Activitățile organizate în Centrul de Tineret Oradea în perioada 3.01-30.12.2019 au fost
cele cuprinse în Calendarul de activități al centrului de tineret Oradea cât și cele organizate în
parteneriat cu ong-uri de/pentru tineret, instituții publice sau în cadrul unor evenimente
organizate în Cetatea Oradea.
• Participă, implică-te! s-a desfășurat între 23.04 -20.12.2019 și a cuprins ateliere
de învățare a metodelor de educație nonformală, de creație, consultări pe tema
activităților de care ar avea nevoie tinerii într-un centru de tineret, ateliere de
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dezvoltare personală pentru liceeni, motivarea voluntarilor activi în centrul de
tineret și în activitățile de tineret prin organizarea Galei Tinerilor Voluntari,
sesiuni de informare privind SEV, portalul EURODESK, posibilităţi de
voluntariat, drepturile şi responsabilităţile voluntarilor modalităţi de a găsi
activitatea care i se potriveşte voluntarului, promovare a programului ERASMUS
+.
sesiuni de orientare în carieră, 10-27 februarie 2019 – sesiuni de orientare în
carieră. Participanții, 17 elevi din clasele a XI-a de la Colegiul Național Iosif
Vulcan din Oradea și-au evaluat interesele, valorile și abilităţile personale în
vederea fundamentării deciziei pentru viitoarea carieră. Jocurile de cunoaștere și
energizare, precum și cele de rol, lucrul în echipă, discuțiile interactive i-au ajutat
pe tineri să comunice mai bine, să coopereze și să aibă mai multă încredere în ei.
Întâlnirile au continuat în lunile următoare în cadrul unui proiect de orientare în
carieră la care au participat elevi din mai multe licee orădene.
sesiuni de dezvoltare personală a voluntarilor internationali.ai AIESEC
Oradea, februarie-aprilie 2019
Ateliere de creație (confecționat mărțișoare și felicitări) – 1-28 februarie 2019 în
parteneriat cu Colegiul Național Iosif Vulcan din Oradea și cu sprijinul
voluntarilor Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor și ai Asociației Love
Bihor, au avut loc trei astfel de ateliere cu participarea a 60 de elevi din clasele a
IX-a și a X-a. Obiectivele atelierelor au fost însă mai generoase vizând
dezvoltarea personală a tinerilor prin comunicare și interacțiune, implicarea în
activități viitoare de voluntariat.
Ateliere de primăvară (martie 2019) cu participarea a 54 de liceeni de la
Colegiul Național Iosif Vulcan din Oradea: atelierele au vizat atât învățarea unor
tehnici decorative(pictură pe sticlă, decupaj) și realizarea de mici obiecte
decorative cât și consultări pe tema activităților ce pot fi organizate într-un centru
de tineret și prezentarea posibilităților de voluntariat.
sesiune de orientare în carieră, 22 martie 2019 – a treia sesiune de orientare în
carieră cu elevi de la Colegiul Național Iosif Vulcan din Oradea organizată de
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor Participanții au discutat despre
valorile în baza cărora își fundamentează decizia pentru viitoarea carieră, și-au
identificat stilul decizional, au aflat care sunt etapele planificării carierei precum
și noțiuni de comunicare utile pentru interviul în vederea angajării, au participat la
simularea unui interviu.
ACCES – consiliere privind orientarea în carieră (7.05-20.12.2019), în cadrul
acestui proiect s-au desfășurat șase sesiuni de orientare în carieră în cadrul cărora
64 de tineri din Liceul A.Lazăr, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu” și-au evaluat
interesele, valorile și abilităţile personale în vederea fundamentării deciziei pentru
viitoarea carieră. Au învățat să redacteze o scrisoare de intenție, un CV, s-au
documentat cu privire la ocupaţia de maxim interes, au schiţat un plan de carieră
pe termen scurt, mediu, lung. Proiectul a fost organizat și finanțat de către
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor.
Săptâmâna tineretului – mai 2019 – întâlnire și discuții pe teme de interes pentru
tineri( accesul la oportunități egale pentru tinerii din mediul rural, tipuri de
activități ce pot fi organizate în cadrul centrelor de tineret, actori relevanți pentru
problemele tinerilor și cum pot tinerii să se implice în comunitate, rolul
lucrătorului de tineret în comunitate și competențele necesare), în cadrul
cafenelei publice organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor.
Participanții au fost reprezentanți ai AIESEC Oradea, Uniunii Studenților
Orădeni, Asociației de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea,
Asociației Studenților Economiști din Oradea, Asociației Love Bihor, Asociației
Geografice Simion Mehedinti ASEB Oradea, Asociației Maria Cioară, liceeni și
voluntari ai DJST Bihor. .
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atelier de voluntariat - 10 mai -10 iunie 2019 – activitate organizată și finanțată
de Direcția Județeană de Sport și Tineret Bihor cu participarea a 25 de elevi din
Marghita, de la Liceul Tehnologic Horea. La realizarea atelierului ne-au sprijinit
voluntari ai Asociației Love Bihor și ai Asociației de Responsabilizare și
Dezvoltare a Tineretului Oradea.
30 mai - 1 iunie 2019 – ateliere de creație, de modelat baloane, face painting,
jocuri de îndemânare și cu baloane de săpun uriașe, realizate de voluntari ai DJST
Bihor și ai celor două asociații partenere, Asociația de Dezvoltare și
Responsabilizare a Tineretului Oradea și Asociația Love Bihor. Participanții au
fost aproximativ 300 de copii
ateliere interactive despre voluntariat - 4 iunie – 4 iulie 2019 – ateliere
interactive despre cu participarea a 58 de tineri din Colegiul Național Iosif Vulcan
din Oradea și Liceul tehnologic Horea din Marghita, aceștia au aflat și au discutat
despre voluntariat, ce este, cum și unde poți să faci voluntariat, care sunt
beneficiile activității de voluntariat, au moderat discuțiile voluntari ai DJST Bihor
și ai Asociației Love Bihor. Participanților le-au fost prezentate totodată
informații despre Portalul European pentru Tineret, oportunitățile oferite de acesta
tinerilor care doresc să călătorească, să studieze, să fie voluntari europeni sau să
lucreze în Europa.
Sesiuni de dezvoltare personală și orientare în carieră - 24-28 iulie 2019, în
cadrul Școlii de Vară Orientarea şi Gestiunea Carierei 2018, editia a 5-a,
organizată de ARDT Oradea. Participanții au fost 59 de elevi din clasele a X-a şi a
XI-a din mai multe licee din județ.
Curs de formare a voluntarilor în tehnici hand - made – 21-24.08.2019 in cadrul
proiectului Fii creativ ediția a V- a organizat de către Asociația Manus Pulchrae și
finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor. Participanții au fost
20 de tineri din mai multe licee orădene, aceștia au învățat patru tehnici hand
made, au aflat cum și unde pot practica voluntariatul folosind cele învățate.
Ateliere de creație - 5.10 - 28.10.2019 în cadrul proiectului Fii creativ editia a Va, proiect organizat de Asociatia Manus Pulchrae si finantat de catre Directia
Judeteana pentru Sport si Tineret Bihor. Participanții au fost aproximativ 80 de
tineri din Liceul Iuliu Maniu din Oradea, C.N.I.Vulcan din Oradea și Liceul Ady
Endre.
activități în cadrul săptămânii "Şă ştii mai multe, să fii mai bun!" - ediţia 2019
activități desfășurate în parteneriat cu şcoli și licee din Oradea, anume Colegiul
Național Iosif Vulcan, Colegiul Național Avram Iancu din Ștei, Colegiul Tehnic
Ioan Ciordaş din Beiuş
Training pe tema leadership-ului (27 .11-16.12.2019) sustinut de Asociatia
A.R.D.T. Oradea, cu participarea a 50 de studenți și elevi orădeni.
Curs de comunicare și abilități de prezentare (14-15 decembrie 2019
Curs de dezvoltare personală pentru adolescenți - Depășește-ți limitele și fii mai
încrezăto (7 - 20 decembrie 2019) având drept scop dezvoltarea abilităților de
viață sociale și emoționale ale tinerilor, cu participarea a 17 tineri, elevi la Liceul
Aurel Lazăr, Colegiul Naţional Iosif Vulcan, Colegiul Economic Partenie Cosma,
C.N.Emanuel, C.N.E Gojdu, Liceul de Arte Oradea,. Activtatea a fost organizată
în cadrul proiectului propriu DJST Bihor, Participă, implică-te!
Seri de jocuri ( Catan, Activity, Story Cubes, Dixit, etc.) vinerea sau sâmbătă
intre orele 17.00-20.00 în Centrul de Tineret Oradea din octombrie până în
decembrie 2019.
Gala Tinerilor Voluntari (12 decembrie 2019) - eveniment de recunoaștere a
meritelor celor mai activi voluntari ai structurilor asociative de şi pentru tineret
partenere, voluntari tineri implicaţi în activităţi de voluntariat din diverse domenii,
precum şi cei implicaţi în proiectele proprii sau în parteneriat ale Direcţiei
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Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor. Au participat 60 de voluntari, membri ai
structurilor asociative de şi pentru tineret, elevi și studenți voluntari ai DJST
Bihor și ai instituțiilor partenere.
Consultări pe tema dialogului structurat – noiembrie- decembrie 2019 cu
participarea a 45 de tineri, elevi și studenți din Oradea și Marghita
întâlniri de lucru(cel puțin o data pe lună) cu voluntarii Centrului de Tineret
Oradea, sesiuni de recrutare a voluntarilor
Întâlniri ale organizațiilor AIESEC Oradea, Asociația Love Bihor, Asociația de
Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea, Asociația Ajungem mari,
Asociației Manus Pulchrae, Consiliul județean al elevilor Bihor.
consultări cu structuri asociative de şi pentru tineret în ce priveşte elaborarea
metodologiilor de finanţare pentru activitățile de tineret

Activitățile organizate în Centrul de Tineret Oradea susținut de Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea, Muzeul oraşului Oradea - Complex
cultural au fost promovate în licee, universități, grupuri ale tinerilor, grupuri ale voluntarilor și
ong-urilor, pe pagina de facebook a DJST Bihor, în media locală, Totodată în cadrul activităților
desfășurate în centrul de tineret a existat o componentă de promovare a Muzeului oraşului
Oradea - Complex cultural, a evenimentelor organizate de către Muzeul oraşului Oradea Complex cultural, am organizat vânătoare de comori cu participanții din județ și din alte județe
în vederea cunoașterii și promovării obiectivelor de patrimoniu ale orașului Oradea, vizite ale
participanților finanțate în cadrul proiectelor, dar și orientarea în general spre cunoașterea
patrimoniului istoric și cultural al orașului Oradea
Activitățile organizate în Centrul de Tineret Ștei susțimut în parteneriat cu Primăria Ștei:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

sesiuni de consiliere privind orientarea în carieră desfăşurate în cadrul proiectului
“Acces-consiliere privind orientarea în carieră pentru tineri” pentru 47 de elevi
de la Colegiul Național "Avram Iancu"
cursuri de public speaking pentru 100 de tineri, liceeni din Ștei - elevi în clasele a
X-a și a XI-a la Colegiul Național "Avram Iancu" în cadrul proiectului Participă,
implică-te! proiect ce se desfășoară din septembrie până în decembrie 2019 la
Centrul de Tineret din Ștei susținut în parteneriat de Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Bihor cu Primăria Ștei
ateliere de educație financiară pentru 50 de elevi de la Școala generală Miron
Pompiliu
reamenajarae centrului dat fiind că din iulie primăria ștei ne-o oferit o altă locație
în cadrul Centrului de creație Ștei
două sesiuni de tehnici de comunicare pentru 50 de participanți, liceeni din Ștei
constituirea unui grup de discuții cu participanții la cursurile de comunicare și
public speaking
Cafeneaua publică ”Tinerii sunt parte din comunitate” în cadrul căreia au fost
dezbătute accesul la oportunități egale pentru tinerii din mediul rural, actori
relevanți pentru problemele tinerilor și cum pot tinerii să se implice în comunitate,
rolul lucrătorului de tineret în comunitate și competențele necesare,
ateliere interactive despre voluntariat, atelier de confecționat mărțișoare la
Colegiul Național Avram Iancu din Ștei. Participanții, 40 de elevi din clasele a
IX-a și a XI-a au discutat despre voluntariat și implicare în comunitate, ce este,
cum și unde poți să faci voluntariat, care sunt beneficiile acestuia în planul
dezvoltării personale,
Gala tinerilor voluntari
Prezentare de metode de educație nonformală în cadrul proiectului Participă și tu,
implică-te!
întâlnire de lucru cu o parte din voluntarii Centrului de Tineret Ștei.
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selecție de voluntari, ateliere de creație, animație, consultări pe tema activităților
de care ar avea nevoie tinerii într-un centru de tineret
Ateliere de creație susținute la centrul de tineret in cadrul proiectului Fii creativ al
Asociației Manus Pulchrae
selecție de voluntari, ateliere de creație, animație, consultări pe tema activităților
de care ar avea nevoie tinerii într-un centru de tineret.
Atelier de confecționat mărțișoare și felicitări.
Sesiuni de promovare a voluntariatului
Întocmit,
consilier comp.tineret
Daniela Băltățescu

Director executiv
Petruț DRĂGAN
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