RAPORT DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI VIITORUL TINERILOR PENTRU ANUL 2021

Oamenii din AVT actualizati.

La Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, a continuat la sfârșitul săptămânii trecute
procesul de realizare a viitoarei Strategii Naționale pentru Tineret.

Astfel, la finalul celor trei zile de lucru - 19, 20 și 21 martie - reprezentanții direcției de
specialitate din cadrul MTS împreună cu reprezentanții desemnați din cadrul CNPT au elaborat o
primă variantă a obiectivelor generale și specifice ale viitoarei strategii.
Foto: Valentin Grigore
La Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, a continuat la sfârșitul săptămânii trecute
procesul de realizare a viitoarei Strategii Naționale pentru Tineret 2021-2027.
Astfel, la finalul celor trei zile de lucru – 19, 20 și 21 martie – reprezentanții direcției de
specialitate din cadrul MTS împreună cu reprezentanții desemnați din cadrul CNPT au elaborat o
primă variantă a obiectivelor generale și specifice ale viitoarei strategii.
Avem 13 directii strategice si obiective specifice in numar de 320, desigur care vor fi
rafinate,comasate si normal ca printre ele sa avem si masuri care duc catre planul de actiune.
Pentru partea finala a acestora mai este nevoie de consultare cu societatea civila si definitivarea
acestor directii strategice si a obiectivelor specifice, lucru care se va realiza in perioada
urmatoare in mediul online.
Urmeaza din nou o intalnire pentru elaborarea planului de actiune cu CNPT si MTS.

Liderii tineretului la acel moment in an de pandemie de la nivel guvernamental.

Intâlnire CNPT
În discuție au fost luate următoarele subiecte:
Strategia națională de tineret
PNRR

Tabere Studențești
Metodologii de finanțare
Descentralizarea
Concluzia : MTS se misca precum melcu, se pare ca nu au bugete decât după rectificarea
bugetară, digitalizarea instituției este spre zero, blocaje în interior
Sunt prezent la CNPT for consultativ al MTS pentru a lucra la planul de acțiune și buget la
strategiei naționale de tineret 2021-2027
Am ajuns la activități
Analizăm fiecare direcție de acțiune și creionam câteva activități mari care sa ajute sectorul și
toți tinerii indiferent de proveniență, culoare,religie,sex,orientare.
Avem 12 obiective mari strategice,peste 50 de obiective specifice și peste 100 aproape de
Direcții de acțiune.
Lucram intens.

AG a FJT PH la CJ PH.

Presedintele AVT a participat la Adunare Generala a FJ Prahova fiind membru în această
structură federativa județeană.
AVT a avut mandat în Consiliul de Conducere,mandat care a fost reconfirmat si la noile alegeri
de azi.

CONVOCATOR
Membrii Consiliului Director Fundației Județene pentru Tineret Prahova, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și ale art. 11 alin (1) din
Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare (RIOF) al FJT PRAHOVA,
convoacă, în data de 08.04.2021 ora 12:00, la sediul Consiliului Județean Prahova
din Mun. Ploiești, Bulevardul Republicii, nr. 2-4, intrarea B, etj 1 sala de 200, Jud.
Prahova, Adunarea Generală a Organizațiilor de/pentru Tineret a FJT Prahova cu
urmatoarea Ordine de Zi:
1.Prezentarea Raportului de Activitate2019-2021.
2.Admiterea de noi organizații de/pentru tineret ca membri in cadrul Adunării
Generale a FJT Prahova.
3.Alegeri pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte, Secretar General și Membri
ai FJT Prahova.
4.Alegerea Comisiei de Cenzori.
5.Modificarea R.O.F.
În cazul în care la data și la ora stabilite nu se întrunește cvorumul necesar,
Adunarea Generală a Organizațiilor de Tineret a FJT Prahova este reconvocată
pentru data de 08.04.2021, ora 12:30 la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

2 cazuri sociale de la centrul de noapte pentru persoanae fara adapost Ploiesti,
proveniti din centrele de plasament din PH, tineri care au refuzat ajutorul dat de
AVT.

Acum mai bine de 2 luni vă anunțam că a fost trimisă propunerea din partea societății civile
pentru componenta de tineret din PNRR. De atunci, sectorul neguvernamental a colaborat strâns
cu Ministerul Tineretului și Sportului și, după sute de ore lucru, zeci de apeluri pe zoom și nopți
nedormite s-a reușit detalierea celei mai complexe, ample și îndrăznețe propuneri destinate
tinerilor, din ultimii 30 de ani.
Atunci când societatea civilă este unită, autoritatea publică acordă încredere ONG-urilor.
Această variantă încă așteaptă să fie trimisă Comisiei Europene.
https://fnt.fitt.ro/cresc-tineret-planul-national-de.../

Azi a debutat în Prahova ediția cu nr 20 a Săptămânii Naționale a Voluntariatului și ediția cu nr 16 la
nivelul județului nostru.
În cadrul conferinței de presă am avut discuții despre modalitatea inserarii acestor evenimente
Naționale și Internaționale în calendarul evenimentelor din administrația publică și bugetarea acestora.
Am prezentat calendarul național, comunicatul de presa de la nivel național și bilanțul celor 16 ediții
desfășurate de județul nostru.
Au fost prezenți partenerii acestei ediții aniversare.
#SNV2021 #SNV20 #VoluntarScriePeMine
#ResursePentruVoluntariat
#LaMultiAniSNV

Ziua V de SNV
Dezbatere pe tema voluntariatului cu Consiliul Județean al Elevilor Prahova legat de plusuri și minusuri
în ceea ce privește participarea publică a tinerilorilor, înscrierea tinerilor ca voluntari în ONG-URI,
implicare civică.Dezbaterea a început prin prezentarea legii voluntariatului, noutăți aduse de această,
urmata de exerciții practice pentru a afla de la tineri de ce a scăzut activismul civic și comunitar în acest
sens am descoperit o serie de piedici precum:
Înțelegea conceptului de voluntariat în rândul părinților și al tinerilor
Înțelegerea conceptului de către profesori
Pandemia care a pus piedici
Indiferenta
Educația de acasă
Lipsurile și sărăcia etc.
Iată și câteva soluții:
Elaborarea unui modul pe voluntariat la CCD pentru a fi predat profesorilor
Campanie media,stradala despre conceptul de voluntariat
Emisiuni TV și radio despre voluntariat
Sprijinirea financiara a centrelor de voluntariat, ONG-urilor are au expertiza în zona asta de către
autoritățile locale și județene dar și de către companii
Cursuri de coordonator de voluntari

Campanie în licee
Voluntariat adresat seniorilor.
Prahova este codasa la acest capitol dar se fac eforturi în acest sens.
#AVT #voluntarscriepemine #SNV2021 #totulvafibine #tineretprahova

E timpul sa fii voluntar! – 2006
Uneori ma intrebam de ce nu face cineva ceva..apoi am inteles ca cineva sunt eu! – 2007
E timpul sa fim altfel! – 2008
Exprima-te prin fapte! Fii voluntar! – 2009
Fii un star, fii voluntar! – 2010
Fii la moda, voluntariatul iti vine bine! 2011
Voluntariatul nu e o poveste, e de povestit! – 2012
Voluntariatul ne aduce impreuna! – 2013
Recreeaza-te prin voluntariat! – 2014
Prinde gustul voluntariatului! – 2015
Orice zi e buna pentru a fi voluntar! – 2016
Poti. Vrei. Dar faci? – 2017
Voluntariatul te tine in priza! – 2018
Fac bine, tu? – 2019
Depinde de mine – 2020
Până azi - a 4-a zi de #SNV - s-au mobilizat o mulțime de voluntari în întreaga țară, cu acțiuni din cele mai
diverse domenii! În spiritul sărbătorii și a unității în diversitate continuăm seria #20deSNV cu o trecere în
revistă a mai multor tipuri de voluntariat.
Exista oportunități potrivite pentru oricine, numai să vrem, iar dacă nu știți de unde să începeți vă
ajutăm noi: http://www.saptamanavoluntariatului.ro/20-de-tipuri-de.../
#SNV20 #SNV2021 #VoluntarScriePeMine
Dacă la nivel național se aniverseaza a 20a ediție de SNV și în Prahova Asociația "Viitorul Tinerilor" a
ajuns la cea de-a 16a ediție de când implementează această inițiativă la nivel local iată bilanțul celor
16 ediții pe scurt:

https://www.facebook.com/tineretprahova/videos/821741298737299
Ziua IV de SNV
Astăzi am povestit consilierilor locali PNL Ploiești despre inițiativă noastră de a insera în calendarul
evenimentelor administrației publice locale SNV, SET și ZIV. Acești consilieri au luat act de inițiativă și vor
face pași în direcția ceruta după o analiza juridica și procedurala.A fost propusa o suma pentru SNV .Una
din variante a fost consultări anuale sa se facă în CCPT Ploiești pentru a vedea ce se va dori sa se
întâmple în cadrul SNV -urilor viitoare și desemnarea unei persoane din primărie care sa ajute la
implementarea evenimentelor.
AVT va transmite și solicitări scrie cu această inițiativă către CL, CJ.

#AVT #voluntarscriepemine #SNV2021
#20deSNV e un moment numai bun de retrospectivă. În 20 de ani s-au întâmplat și am învățat foarte
multe! Ne-am luat un moment să privim în urmă și am pregătit pentru voi un top 10 al lucrurilor inedite
despre #SNV! Suntem foarte curioase să aflăm despre câte știați!
Le puteți afla pe toate aici

http://www.saptamanavoluntariatului.ro/10-lucruri-despre.../

#SNV20 #SNV2021 #LaMultiAniSNV #VoluntarScriePeMine
Ziua a III a de SNV PH.
Lobby pentru a vedea în calendarul de evenimente ale administrației publice și evenimente naționale și
internaționale precum #SNVPH, SET, ZIV.
Președintele #AVT a avut azi întâlnire cu 2 consilieri locali de la USR pentru a prezenta inițiativa noastră.
Menționez faptul că doamna Trofin este viceprimar al Municipiului Ploiești .
Am primit promisiunea ca vor insera și aceste evenimente în cadrul instituției respectiv în calendarul
evenimentelor anuale ale Primăriei Ploiești.
Mulțumesc pentru timpul acordat celor 2 consilieri locali.
#AVT
#voluntarscriepemine
#SNV2021
Nu ne lăsăm și continuăm să marcăm aniversarea SNV prin seria #20deSNV pe care o începem în forță cu
de valori practicate în voluntariat!
Aflați despre ele aici

http://www.saptamanavoluntariatului.ro/20-de-valori/

#SNV2021 #SNV20 #LaMultiAniSNV #VoluntarScriePeMine
Avem multe de câștigat din voluntariat, se știe, iar dacă tot ne-am pornit să sărbătorim #20deSNV, am
pregătit o listă de
de beneficii (și am zice tot atâtea motive!) pentru care voluntariatul merită
atenția voastră!
Gășiți întreaga listă aici

http://www.saptamanavoluntariatului.ro/20-de-beneficii/

Chiar dacă noi ne-am oprit la 20, tare am vrea să aflăm ce alte beneficii și bucurii găsiți în voluntariat.
Spuneți-ne în comentarii
#SVN20 #SNV2021 #VoluntatScriePeMine

Azi sub marcarea Săptămânii Europene a Tineretului, am avut dezbaterea : VIITORUL NOSTRU ÎN
MÂINILE NOASTRE, unde s-au prezentat starea tineretului din acest județ, structuri de și
pentrutineret,statistici de și pentru tineret.La acest eveniment au participat în jur de 50 de persoane, cu
respectarea regulilor pandemice. Au participat 3 instituții județene și organizații de seama din acest
sector numit TINERET. MULTUMIM participanților de la Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiești și Colegiul Spiru
Haret Ploiești. Mulțumim actorilor publici și privați care au făcut posibil un astfel de eveniment.
SET a continuat pe lângă dezbatere despre viitorul nostru în mâinile noastre cu 3 ateliere despre
voluntariat unde au fost implicate 3 licee din Municipiul Ploiești. MULȚUMIM DJST Prahova și
partenerilor implicați.

Consiliul Județean al Elevilor Prahova este în Prahova.
7 octombrie 2021 ·
Deși Legea tinerilor a fost adoptată acum 15 ani, demersurile menite să aducă tinerii la masa
deciziilor de la nivel județean întârzie să apară.
Asigurarea cadrului adecvat desfășurării activității de tineret este una dintre responsabilitățile
Consiliului Județean Prahova, dar care pare să fi dispărut din reperul acestuia de mai bine de o
jumătate de an, în ciuda existenței proiectului de hotărâre prezentat de Consiliul Județean al
Elevilor Prahova.

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret ar avea ca scop dezvoltarea aptitudinilor în
multiple domenii, atât în mod formal, cât și non-formal, fiind o resursă ușor accesibilă pentru
toata categoriile de tineri.
Consiliul Județean al Elevilor Prahova, alături de Fundatia Judeteana pentru Tineret Prahova și
organizațiile neguvernamentale din județ, cu activitate relevantă în domeniul tineretului, solicită
urgentarea procesului de adoptare al proiectului privind constituirea Consiliului Consultativ pe
Probleme de Tineret, în așa fel încât vocea tinerilor prahoveni să se facă auzită în orice procesul
de luare a oricărei decizii care îi privește în mod direct.
Mara Săvescu, graphic designer în cadrul Biroului de Presă al Consiliului Județean al Elevilor
Prahova
Elena Baican, redactor în cadrul Biroului de Presă al Consiliului Județean al Elevilor Prahova.

𝐈̂𝐧𝐭𝐫𝐞 𝟐𝟒 𝐬̦𝐢 𝟑𝟎 𝐦𝐚𝐢, 𝐢̂𝐧 𝐭𝐨𝐚𝐭𝐚̆ 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐬𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐒𝐚̆𝐩𝐭𝐚̆𝐦𝐚̂𝐧𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧𝐚̆ 𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 și
au loc diverse evenimente interesante și stimulative, axate pe tema „𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮, 𝐢̂𝐧 𝐦𝐚̂𝐢𝐧𝐢𝐥𝐞
𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞”.
𝑆𝑎̆𝑝𝑡𝑎̆𝑚𝑎̂𝑛𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛𝑎̆ 𝑎 𝑇𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑜 𝑜𝑐𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑒𝑐𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟
𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖, 𝑑𝑒 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑎̆ 𝑈𝐸 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠̦𝑖 𝑑𝑒 𝑎
𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑠̦𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠. 𝐸𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑎𝑑𝑢𝑛𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠̦𝑖
𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎.
𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐬𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐚𝐜𝐮𝐦!
Ca tânăr consilier local, îmi dau seama tot mai mult că 𝐚𝐯𝐞𝐦 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞
𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐭̦𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐭 𝐢̂𝐦𝐛𝐮𝐧𝐚̆𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 în concordanță cu ce am afirmat încă de la
început și anume că voi rămâne 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐬𝐭̦𝐢𝐧𝐚̆𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐥 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐯𝐨𝐢 𝐥𝐮𝐩𝐭𝐚, 𝐚𝐥𝐚̆𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐢𝐥𝐚𝐥𝐭̦𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢
𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝐚𝐢𝐜𝐢, 𝐚𝐜𝐚𝐬𝐚̆, 𝐢̂𝐧 𝐏𝐥𝐨𝐢𝐞𝐬̦𝐭𝐢.
De aceea, anunț cu bucurie că, anul acesta, în Săptămâna Europeană a Tineretului, mai exact pe data
de 26 Mai, 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐥𝐨𝐢𝐞𝐬̦𝐭𝐢 𝐚 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚
𝐂𝐚𝐬𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚̆ „𝐈.𝐋.𝐂𝐚𝐫𝐚𝐠𝐢𝐚𝐥𝐞” 𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐥𝐨𝐢𝐞𝐬̦𝐭𝐢 a unei părți din imobilul Halele Centrale,
situată în Ploiești, str.Emil Zola, nr.8 – etajul I, cu mențiunea ca în partea din dreapta a acestuia, spre
Turnul Halelor Centrale, 𝐬𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̦𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯 𝐚𝐜𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥-𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞
𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭, 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̦𝐮𝐫𝐚̂𝐧𝐝𝐮-𝐬𝐞 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐚
𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐢̂𝐧 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚̆ „𝐈.𝐋.𝐂𝐚𝐫𝐚𝐠𝐢𝐚𝐥𝐞”.
Acest proiect este un prim pas în crearea unui adevărat hub pentru tinerii ploieșteni, 𝐮𝐧 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢̂𝐧
𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐭̦𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐚̆𝐬𝐞𝐚𝐬𝐜𝐚̆, 𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐚̆ 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫 𝐬̦𝐢 𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐭 𝐟𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢,
𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐧𝐝 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐚̆, 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚̆.
#SET #SăptămânaEuropeanăaTineretului #echipă #responsabilitate #Normalitate #dezvoltare
#oportunități #proiecte #tineret #implicare #cetățeni #comunitate #ConstruimÎmpreună #PNL
#MunicipiulPloiești #AndreiVolosevici #ConsiliulLocal #CasadeCultură

AVT prin reprezentantul împreună cu reprezentantul ARES"EL, am vizitat viitorul spațiu pus de
municipalitate la dispoziția activităților de și pentru tineret.
Acest spațiu este al Casei de Cultură I.L.Caragiale.
Vom reveni cu detalii.

#AmReușit este campania-portavoce a acestor copii, șansa lor de a-și spune
povestea, de a vorbi despre traumele cauzate de un sistem defect, de a-i încuraja
pe cei 18 000 de copii care încă suferă între pereții centrelor de plasament, și, mai
ales, de a atrage atenția celor care au puterea să schimbe lucrurile. Campanie
coordonată și moderată de Vișinel Balan.
https://www.youtube.com/watch?v=VxFL5XAyaCI&fbclid=IwAR2yO2ntDPmUaSff
yyxEKVHN-A4fqPXDAwSb95zju-U7GKeAgk0uk-n-sao

10 chizdane echipate complet cu rechizite finantate de DJST PH cu cate o valore
de 200 lei buc pentru cei mai vulnerabili copii din comuna Teisani Prahova

Consiliul Județean Prahova
1 octombrie 2021 ·
𝘾𝙤𝙣𝙨𝙞𝙡𝙞𝙪𝙡 𝙅𝙪𝙙𝙚𝙩̧𝙚𝙖𝙣 𝙋𝙧𝙖𝙝𝙤𝙫𝙖 𝙖 𝙨𝙚𝙢𝙣𝙖𝙩 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙩̧𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙚𝙧𝙖𝙢𝙗𝙪𝙧𝙨𝙖𝙗𝙞𝙡𝙖̆ 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪
𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̆𝙩̦𝙞 𝙣𝙤𝙣𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙩.
𝙇𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙞𝙚𝙘𝙩𝙚𝙡𝙤𝙧 𝙘𝙖̂𝙨̧𝙩𝙞𝙜𝙖̆𝙩𝙤𝙖𝙧𝙚!
Consiliul Judeţean Prahova a alocat, în acest an, 200.000 lei pentru activităţi nonprofit, în baza Legii
nr. 350/2005.
Domeniile eligibile pentru depunerea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice au
fost:
Cultură şi Învățământ,
Sănătate,
Tineret,
Protecţia Mediului
Sport.

Dintre cele 15 organizaţii care s-au înscris, în 2021, în cursa obţinerii unor sume nerambursabile, 11
au obţinut sprijinul financiar acordat de CJ.
Astăzi, la sediului Consiliului Judeţean Prahova, au fost semnate şi contractele de finanţare pentru
următoarele proiecte:
1. Asociatia Frunză de Stejar Plopeni – proiect „Educație Inovativă la Grădiniță” - 15.000 lei
2. Asociația Muzicor – proiect „Camerala Muzicor“ - 6.612 lei
3. ASOCIATIA ARES'EL- proiect „Tineri cu Atitudini Civice 2”- 12.396,60
4. Asociația de Sprijin și Binefacere România – proiect „EDUCAȚIA TINERILOR” - 13.500 lei
5. Asociația Alianța Franceză Ploiești – proiect „EDUCAȚIE PT. SEC. XXI, DE LA STEM LA STEAM ÎN PH“ 10.000
6. Asociatia Viitorul Tinerilor – proiect „Împreună pentru Spiritul Civic” - 13.900 lei
7. Asociația Județeană de Ciclism pe Șosea - proiect „RGT – Seciu 2021Cupa Națională Ciclism de Șosea“
- 20.750 lei
8. Asociația Club Sportiv Academia de juniori Ploiești – proiect “Promovarea handbalului în Ploiești” 14.000 lei
9. ASOCIATIA CLUB SPORTIV ISPORTS – proiect „Aruncă responsabil pentru viitor“ - 8.127 lei
10. Asociația Club Sportiv HM junior 2007 – proiect „Cupa elitelor Prahova“ - 20.700 lei
11. A.S. s&f Tennis System Club Sportiv de Tenis – proiect “Excelență în Sportul Alb” – 40.000 lei
#prahovapeprimulloc #proiecteprahova #ongprahova #finantareproiecte

După cum ați văzut în alte postări #AVT a început implementarea
proiectului : ÎMPREUNĂ DEZVOLTAM SPIRITUL CIVIC, finanțat de către Consiliul
Județean Prahova cu suma de 13900 lei. Acest proiect se adresează liceenilor și
coordonator de voluntari, dar și viitorilor coordonatori de voluntari din ONGURILE Prahovene. PERIODA DE IMPLEMENTAREA este de 2 luni. Parteneri în acest
proiect sunt unități de învățământ liceal și alte ONG-URI. Vom revenii cu
fotografii.

Apel public adresat ONG-urilor din judetul Prahova.
In cadrul proiectului: IMPREUNA DEZVOLTAM SPIRITUL CIVIC, finantat de catre
Consiliul Judetean Prahova, cu ocazia marcarii Zilei Internationale a
Coordonatorilor de Voluntari-5 Noiembrie, avem placerea de a va invita la
atelierele noastre.

La acestea vor participa 15 persoane distribuite in 3 grupate a cate 5 persoane, in
zile si intervale diferite. Locatia pentru ateliere va fi un restaurant/cafenea in
Ploiesti. Durata unui atelier va fi de 2-3 ore maxim.
Acest apel se adreseza Coordonatorilor de voluntari sau viitorilor Coordonatori de
voluntari din ONG-urile Prahovene.
Noi vom asigura facilitarea atelierelor, pranzul participantilor, consumabilele si
promotionalele proiectului.
Obligatoriu participanti trebuie sa fie vaccinati sau trecuti prin boala cu dovada
acestora.
Participarea se face pe baza de inscriere aici:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdkpYzi3pj.../viewform...

Material de presă difuzat pe Ploiești TV între 18-00 și 19.00 timp de 10 zile în cadrul
proiectului: IMPREUNA DEZVOLTAM SPIRITUL CIVIC finanțat de Consiliul Județean Prahova.

https://www.facebook.com/asociatia.viitorultinerilor/videos/3
94965368933504

In cadrul proiectului: IMPREUNA DEVOLTAM SPIRITUL CIVIC, finantat de Consiliul Judetean Prahova, am
sustinut online 2 sesiuni de informare a elevilor de la Colegiul Spiru Haret din Ploiesti si Lic Teh. 1 Mai
Ploiesti cu privire la ce inseamna devoltare comunitara,participare publica si voluntariat. Acestia au fost
grupati in 4 echipe pentru a identifica mici activitati de voluntariat in cartierele lor si va trebui sa le puna
in practica, echipele care fac acest lucru vor fi premiate.La aceste sesiuni am avut o participare de 28 de
persoane.
La mulți ani înainte tuturor Coordonatorilor de voluntari din întreaga lume.
Azi este ziua internațională a Coordonatorilor de voluntari iar AVT va marca aceasta zi prin ateliere de
câte 5 persoane vaccinate din sectorul ONG în cadrul proiectului : IMPREUNA DEZVOLTAM SPIRITUL
CIVIC finanțat de Consiliul județean Prahova.
Temele abordate le vedeți în fotografii.
Vom reveni cu poze și concluzii.
#ZIMV2021
Rezultate concrete aduse de elevii Colegiului Spiru Haret din Ploiești, echipa 1 formata din Andrei, Mara,
Diana, Ioana, Daniela, Loredana. Echipa s-a ocupat de ecologizarea unui parc,am plantat flori si am
impartit prajituri de casa.Parcul Eminescu din apropierea liceului.Mara a preparat prăjiturile. Mulțumim
pentru faptul ca a-ți arătat că se poate face implicare comunitară.

Rezultate concrete aduse de elevii Colegiului Spiru Haret din Ploiești, echipa 2 formata din Ana, Diana,
Darian, Alexandra, Marian, Sebastian. Echipa a 10 a s a ocupat de amenajarea unui loc public din
aproprierea Kaufland-ului din sud,plantarea a doi copaci,si strângerea de gunoi din gara de vest.
Mulțumim pentru faptul ca a-ți arătat că se poate face implicare comunitară.

Începând din anul 1988, pe data de 1 decembrie, se sărbătoreşte la nivel modial
Ziua Mondială HIV/SIDA. Pentru UNOPA şi organizaţiile membre a devenit o
tradiţie să organizeze in această perioadă activităţi de informare şi educare a
comunităţii cu privire la infecţia HIV, menite să conştientizeze în rândul populaţiei
că este datoria fiecăruia dintre noi să fim responsabili, să ne protejăm pe noi şi pe
cei apropiaţi. Totodată în această zi ne aducem aminte şi de cei care au pierdut
bătălia cu HIV şi nu mai sunt alături de noi.
www.unopa.ro

Acest proiect este important pentru mișcarea de tineret din județul nostru. 9.
Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme
de Tineret și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Sper cu tărie sa nu fie un proiect pe hârtie asa cum este CCPT Ploiești care de mai
bine de un an nu a mai fost convocat.

Vă invităm la lansarea documentarului „Făurit în Teișani”, a monografie culturale a satului și a
paginii web, toate la Ploiești !
Hai să aflați ce a ieșit din cercetarea voluntarilor noștri internaționali despre particularitățile
vieții rurale și turism sustenabil în comuna Teișani (PH) aruncând un ochi peste rezultatele
proiectului!
Data: 25 octombrie
Ora:16:00
Locația: Biblioteca Județeană Nicolae Iorga (Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1)
Dacă puteți ajunge, vă rugăm să ne confirmați prezența și numărul de participanți până la data de
24 octombrie, la descopera.teisani@curbadecultura.ro
Menționăm că conform reglementărilor în vigoare, accesul se va face doar cu dovada vaccinării
complete de la care au trecut 10 zile sau dovada trecerii prin boală cu 15 - 180 de zile în urmă.
Masca se va purta de asemenea pe toată durata evenimentului.
Vă așteptăm cu drag!
---------------------------------------------------------------------------Acest eveniment are loc în cadrul proiectului “Discover Teișani” [2019-3-RO01-ESC11077837], care este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Corpul European
de Solidaritate și implementat in România de Curba de Cultură.

Presedintele AVT, face parte din acest documentar si a participat cu
drag la promovarea lui.

AVT are placerea sa faca parte din acest proiect in calitatea de
partener.
Federația UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA)
anunță lansarea proiectului Step by Step towards an Inclusive Society. Proiectul este derulat
de Federația UNOPA în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni
Cronice din România) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează
în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului
și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie activă.
Proiectul se desfășoară la nivel național și va implica preponderent beneficiari din cele 8 regiuni
de dezvoltare ale României, cu accent pe zonele insuficient deservite.
Obiectivele proiectului sunt:
1. La finalul proiectului a crescut capacitatea a 15 ONG-uri mici, ce lucrează cu grupuri
vulnerabile insuficient deservite, aflate la risc de discriminare, de la nivelul celor 8
regiuni de dezvoltare din România, de a derula programe de cetățenie activă privind
drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal și de a acorda asistență și suport
vicimelor discriminării.
Serviciul de asistentă și suport va fi pus în funcțiune și la nivelul aplicantului și
partenerului, astfel în total vor exista 17 ONG-uri care oferă servicii victimelor
discriminării.
2. Pe perioada proiectului, 40 de tineri din grupuri vulnerabile insuficient deservite aflate la
risc de discriminare, au dezvoltat aptitudini în sfera cetățeniei active, apărării drepturilor
omului, combaterii discriminării și promovării tratamentului egal – dar și au demonstrat
abilități de integrare socială și implicare activă în comunitate.
O parte din tinerii instruiți devin mentori ai voluntarilor în derularea de campanii
informare, educare și consiliere (IEC) în domeniul drepturilor omului, iar ceilalți oferă
suport direct victimelor discriminării.
3. Până la finalul proiectului, a crescut gradul de informare și conştientizare în rândul a
54.000 de cetățeni de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, cu privire la
drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal.
Proiectul se adresează principalelor categorii de persoane aflate la risc de discriminare în
România: „teama de diferență se manifestă într-un nivel ridicat de neîncredere în persoane
LGBT(74%), romi(72%),[…] persoane cu HIV/SIDA(58%),[…]” conform sondajului CNCDIPP-IRES (2018). Același sondaj arată că „raportarea identitară la persoane cu caracteristici
diferite se face preponderent după starea de sănătate (61%)”, fapt confirmat și de studiul
„Societatea românească și afecțiunile cronice“ derulat de COPAC (2015), care indică că pacienții
cu boli cronice se confruntă și cu discriminarea asociată bolii (36%). Tot în societatea
românească, conform studiului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (2014), 30% dintre
femei spun că au fost afectate de violenţă fizică sau sexuală la un moment dat în viață, aceste
comportamente reprezentând tot încălcări ale drepturilor omului.
Bugetul total al proiectului este de 226,449.00 euro și beneficiază de o finanțare în valoare de
214.929 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein
și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Perioada de implementare a proiectului este de 20
luni (01.04.2021 – 30.11.2022).

UNOPA este singura federaţie neguvernamentală din România formată din organizaţii ale
persoanelor afectate de HIV/SIDA (22 asociaţii membre), axată pe advocacy pentru promovarea
şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA din România. Mai multe
despre UNOPA aici: www.unopa.ro
COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) este o
organizație a cărei misiune este de a sprijini pacienţii şi organizaţiile de pacienţi să acţioneze
unitar şi eficient pentru apărărea şi promovarea drepturilor pacienţilor. Mai multe despre
COPAC aici: www.copac.ro

Partener in alt proiect:
VOLUNTARIATUL este o activitate desfășurată într-un anumit domeniu, prin
care o persoană își ”donează” timpul, abilitățile și energia în sprijinul celor din jur,
fără a primi vreo recompensă financiară.
Luna decembrie este o lună importantă pentru voluntarii României, pentru
voluntarii din Prahova, o lună în care le sunt recunoscute eforturile depuse pe
întreg anul, pentru a-i ajuta pe cei din jur.
Anul 2021 a fost unul greu pentru fiecare dintre noi dar, Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Prahova, prin Compartiment Tineret, nu v-a uitat nici în acest an și
ca de fiecare dată vă răsplătește pentru munca depusă. Mulțumește celor care s-au
implicat, în mod voluntar, în multitudinea de proiecte organizate de
compartimentul tineret în folosul comunității în care trăim.
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova, prin Compartimentul Tineret,
organizează în săptămâna 13-17 decembrie 2021, proiectul ”Tânăr voluntar de/în
Prahova!”, având ca scop implicarea activă a tinerilor în viața comunității în care
trăiesc.
Organizarea unei premieri pentru voluntarii prahoveni ai ONGTurilor PARTENERE – 2021 și promovarea lor, la sediul nostru, în data de 17
decembrie 2021.
Cu această ocazie, vă rugăm pe dvs ca și președinte de asociație să nominalizați 5
voluntari (vârsta între 14-35 ani din județul Prahova), cei mai implicați, cu cele mai
multe ore de voluntariat 2021, până miercuri 15 decembrie 2021, orele 12:00.
Pe această cale, vă rugăm să completați declarația de consimțământ privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și formularul de înscriere.
Nominalizații trebuie să fie apți din punct de vedere medical (nu au avut contact cu
persoane suspecte/diagnosticate cu COVID – 19, nu prezintă simptome specifice
COVID-19 – tuse, febră, pierderea mirosului/gustului etc), atunci când vin la
ridicarea premiilor.

Acest proiect a marcat ziua voluntarilor si a inlocuit gala voluntarilor
prahoveni.
Mulțumim mult pentru sponsorizarea acordata de SC MARRAM WOOD SRL ,
întreprindere de economie socială unde AVT a cumpărat alimentele necesare
foștilor orfani fără venituri constante, vom continua acest demers.

Mulțumim mult pentru sponsorizarea acordata de SC MARRAM WOOD SRL ,
întreprindere de economie socială unde AVT a cumpărat alimentele necesare
foștilor orfani fără venituri constante, vom continua acest demers.

AVT continuă să facă bine și datorita Partida Romilor Prahova am putut sa
trimitem aceste hăinuțe noi pentru fetițe date de o croitorie in comuna Teișani,
județul Prahova.

Actiune fintata de DJST PH.

Mulțumesc personal Asociației Sansa Ta și voluntarilor tineri pentru faptul ca am
putut duce în comuna Teișani , jud Prahova 100 de cadouri pentru 72 de copii
defavorizați și ceva pentru câteva familii sărace. Mulțumesc domnului primar
pentru ajutor și deschidere.

AVT împreună cu Djst Prahova și Partida Romilor Prahova a adus un strop de
fericire la 20 de copii cu posibilități reduse în Comuna Varbila din Prahova.
MULȚUMIM lui Strat Cosmin pentru ajutor. Este bine sa facem intervenții în
comunități sărace iar primarii sa se trezească și sa ajute cetățenii, asta este
obligația lor.
Mulțumim Asociației Sansa Ta și voluntarilor tineri pentru faptul ca am putut duce
în comuna Teișani , jud Prahova 100 de cadouri pentru 72 de copii defavorizați și
ceva pentru câteva familii sărace. Mulțumesc domnului primar pentru ajutor și
deschidere moșului de sex feminin și voluntarilor din comună care au adus
zâmbete și bucurie copiilor.
Partenerii AVT 2021:

SC MARRAM WOOD SRL

Aparitii online:
Centru de tineret al AVT
https://www.facebook.com/centrudetineret.ploiesti
AVT
https://www.facebook.com/asociatia.viitorultinerilor
Republica news

https://republikanews.ro/impreuna-dezvoltam-spiritul-civic-unproiect-de-viitor-al-asociatiei-viitorultinerilor/?fbclid=IwAR2AMtbUIExcnQiK3WFj5F50wKM9tz7fvjkR
n1-VZ54l8piPefrOFZtMEbY
As Armonie Intre Generatii
https://www.facebook.com/armonieintregeneratii
FJT PH
https://www.facebook.com/tineretprahova

Mentiuni:
AVT a participt prin presdintele sau in proiecte internationale,
Kosovo si in Grecia unde a reprezentat As EuroDemos cu sediul
in Iasi .
+





AVT a obtinut finantare publica
AVT a intrat in noi parteneriate
AVT a mentinut parteneriate vechi
Gasirea unui sediu nou la PARTIDA ROMILOR Pro Europa
PRAHOVA contract comodat de un an de zile
 Loby pentru politicile de tineret in municiupiul Ploiesti si in
judetul prahova cu rezultate precum CCPT la nivel
judetean infiintat prin HCJ.
 Contabilitatea la zi
 Pagina de web a avt functionala

 AVT a ramas dator in urma uni proiect finantat cu bani
publici
 Mutarea sediului
 Lipsa mass mediei cu care sa faci presiune pe chestiuni de
interes public
 Pandemia cu virusul SARSCOV 19
 Pierderea finatarii de la DJST PH.

www.viitorultinerilor.org

Intocmit,
Vasile PORUMBARU
T: 0720290757
E-mail : viitorultinerilor@yahoo.com

