PROIECTE TINERET 2016
PROIECTE PROPRII
1. Azi sunt elev! Mâine...?
Scop: Pregătirea tinerilor elevi pentru tranziţia de la şcoală la
viaţa activă.
Perioada de derulare: 10 mai – 10 iunie 2016
Participanţi : 120
Partener: Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri –
C.I.C.I.A. Roznov
2. Lumea drogurilor nu este lumea ta!
Scop: Conştientizarea tinerilor şi a comunităţii locale cu privire
la riscurile şi implicaţiile consumului de droguri.
Perioada de derulare: 6 iun – 28 aug 2016
Participanţi : 25
Partener: CPECA Neamţ
3. Toamna cu suflet tânăr
Scop: Implicarea tinerilor nemeţeni în asigurarea diversităţii şi
incluziunii tinerilor cu dizabilităţi.
Perioada de derulare: 22 aug – 19 sept 2016
Participanţi : 20
Partener: Liceul Tehnic Dimitrie Leonida, Şcoala Generală
„Ştefan cel Mare”
4. Informat, format, finanţat
Scop: Informarea ONGT-urilor cu privire la oportunităţi de
finanţare.
Perioada de derulare: 10 – 31 oct 2016
Participanţi : 17
Partener: ANCORADI GRUP Piatra Neamţ
5. Tânăr voluntar = tânăr implicat
Scop: Promovarea tinerilor voluntari cei mai activi la nivelul
judeţului Neamţ.
Perioada de derulare: 21 nov – 10 dec 2016

Participanţi : 30
Partener: ONGT-uri din Neamţ

PROIECTELE ASOCIAŢIILOR DE TINERET DIN NEAMŢ
Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri – C.I.C.I.A.
Roznov – „Mă întorc iar în sat” – o campanie de pregătire a
48 tineri liceeni din zona montană pentru conectare la realităţile
mediului rural montan şi învăţare prin descoperire a valorilor
culturale şi istorice specifice locurilor de unde provin în
parteneriat cu Licee din mediul rural din judeţul Neamţ, în
perioada 27 iulie – 13 noiembrie 2016.
ARDOR MOLDOVA – „Neamţ dezbate la concursul
regional” – un concurs regional de exersare a competenţelor de
exprimare publică prin metoda dezbaterii educaţionale de tip
academic între tinerii din judeţele Moldovei, Neamţul fiind
reprezentat de 8 participanţi, finala concursului derulîndu-se la
Slănic Moldova, în perioada 1 – 20 august 2016.
Asociaţia de Sprijin Comunitar – ACS Piatra Neamţ –
„Cravana de Teatru-Forum” – dezvoltarea competenţelor a
12 tineri de a implementa metoda non-formală Teatru-Forum în
cadrul unui atelier de dezvoltare a spiritului civic, luarea
deciziilor, comunicarea eficientă, soluţii la probleme şi
susţinerea a 3 reprezentaţii ale piesei cu implicarea a 90 de tineri
spectatori, în Piatra Neamţ, Roman şi Bicaz, în perioada 1
august – 10 noiembrie 2016.
Asociaţia
Puzzle
OptimEast
Tîrgu
Neamţ
–
„Experimentează, creează şi cunoaşte” – un proiect cultural
de promovare şi învăţare a dansului contemporan ca metodă de
cunoaştere de sine, în rândul a 50 de tineri din Tîrgu Neamţ şi
zonele limitrofe, în perioada 1 august – 1 octombrie 2016.

ACTIVITATE COMPARTIMENT TABERE 2016
Programul ARC organizat de Ministerul Afacerilor Externe Departamentul Românilor de Pretutindeni, în colaborare cu
Ministerul Tineretului şi Sportului. Totul s-a desfăşurat în perioada
27 iunie – 1 august 2016. Au fost cinci serii de câte 150 de
persoane în Centrul de Agrement Oglinzi sosiţi din Grecia,
Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina şi Republica Moldova. În afara
activităţilor din tabără, oaspeţii au vizitat Cetatea Neamţului, Casa
Memorială „Ion Creangă“ din Humuleşti, Rezervaţia de zimbri
„Dragoş Vodă“ şi Mănăstirile Agapia, Neamţ şi Văratec.
La Centrul de Agrement Oglinzi au mai fost grupuri în tranzit
din multe zone din ţară precum Focşani, Galaţi, Constanţa, Brăila
etc.. La toate se adaugă diferite cantonamente şi proiecte.
Centrul de Agrement Cozla de la Piatra Neamţ, a găzduit
grupuri în tranzit, dar mai ales serii de tabără pentru vacanţa de
vară 2016. În program de tabără au fost copii din judeţele Olt,
Constanţa, Maramureş, Satu Mare, Tulcea.
DJST Neamţ – Compartimentul Tabere a orgnizat tabere
gratuite cu caracter social precum şi tabere pentru copii cu
dizabilităţi în Centrele de Agrement „New Paradise“ din Eforie
Sud şi „Luminiţa“ din Eforie Nord.

