
        
 

 

Proiect: „Fă și tu o schimbare” 

 

Proiect de tineret finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului 

 
 Despre proiect  
 

Pe data de 13 iulie 2015 a început proiectul „Fă și tu o schimbare”, implementat de 

Fundația Giovanni Bosco din Constanța. 

Proiectul a primit finanțare din partea Ministerului Tineretului și Sportului prin Concursul 

Național de Proiecte de Tineret 2015 și are ca obiectiv sprijinirea acțiunilor de voluntariat pentru 

30 de tineri din Constanța, Tortoman și Oituz, utilizând metode non-formale de învățare în vederea 

dezvoltării aptitudinilor personale.  

Activitățile se vor desfășura în lunile iulie - septembrie, la sediul Fundației Giovanni Bosco 

și în localitățile Mangalia și Neptun și vor implica 30 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 12-35 ani, 

care vor participa la: 

- întâlniri formative; 

- activități educativ-recreative pentru copii (ateliere, activități sportive, animație); 

- verificarea și suportul în realizarea temelor de vacanță ale copiilor pentru a-i pregăti 

pentru începerea anului școlar. 
 

Obiective: 

 Creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul voluntariatului. 

 Dezvoltarea capacității de a planifica activități. 

 Dezvoltarea de competențe prin realizarea propriu-zisă a unor activități non-formale și 

dezvoltarea capacitații de adaptare a activităților de voluntariat la specificul zonei și resursele de 

care dispun. 
 

Grup țintă: 

30 tineri cu vârsta cuprinsă între 12-35 ani din Constanța, Tortoman și Oituz. 

 

 

Despre Concursul național de proiecte de tineret 2015 
 

Programele Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul tineretului pe anul 2015 

aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legea nr. 186/2014,  publicată în Monitorul 

Oficial nr. 960 din 30.12.2014, sunt: 

a) Program de centre de tineret; 

b) Program de susținere a acțiunilor de tineret; 

c) Program  de cercetare  socială în domeniul tineretului; 

d) Program pentru dezvoltarea și diversificarea  ofertei de servicii și programe pentru tineri, în 

special studenți. 
 

Prioritățile principale ale Concursului național de proiecte de tineret 2015 sunt următoarele:   

 Cultură și educație non-formală 

 Sănătate, sport și recreere 

 Participare și voluntariat 

 Muncă și antreprenoriat. 

 

Site oficial: 

http://www.mts.ro 

http://www.mts.ro/tineret

