DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET NEAMŢ

COMPARTIMENTUL TINERET-TABERE DIN CADRUL DIRECŢIEI
JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET NEAMŢ
Compartimentul Tineret funcţioneazã în cadrul Direcţiei Judeţene pentru
Tineret Neamt pentru a veni în întampinarea acelor nevoi ale tinerilor în primul
rand din judetul Neamt care nu-şi gãsesc rezolvarea prin educaţia formalã
oferitã de sistemele clasice de învãţãmânt. Astfel, prin programele şi
evenimentele sale, promoveazã şi încurajeazã implicarea tinerilor în acele
structuri neguvernamentale de şi pentru tineret, respectiv al structurilor
asociative de şi pentru tineret (n.n. - mai pe scurt ONG-uri şi asociaţii de
tineret).
Atributii principale:
- aplicã politica guvernamentalã în domeniul educaţiei nonformale pentru copii
şi tineri la nivel local;
- contribuie, prin stimularea performanţei şi capacitãţii tinerilor, la realizarea
programului de reformã al Guvernului de integrare în Uniunea Europeanã;
- colaboreazã cu structurile de si pentru tineret legal constituite;
- elaboreazã programe în scopul finantãrii acţiunilor proprii;
- sprijinã acţiunile structurilor asociative de tineret, actiuni care corespund
obiectivelor cuprinse în programele sale;
- stabilesc contacte la nivel local si internaţional cu instituţii şi organisme
similare;
- sprijinã structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne si
internationale;
- sprijinã formarea, pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã în domeniul
tineretului direct, prin cele douã centre de tineret care functioneaza în judetul
Neamt Centrul de Tineret Neamţ colaboreazã cu organisme similare în domenii
de interes comun;
- alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activitãtii de tineret si prin
regulamentele aprobate de ministrul tineretului si sportului.
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Principiile de bazã ale activitãţii de tineret:
Deschidere: asigurarea unei informãri şi a unei comunicãri active pentru tineri,
în limbajul lor, pentru ca ei sã înţeleagã modul de funcţionare al insituţiilor
europene şi al politicilor care-i afecteazã.
Participare: asigurarea consultãrii tinerilor şi promovarea participãrii lor la
deciziile de interes şi , în mod general , la viaţa comunitãţilor în care trãiesc.
Responsabilitate: dezvoltarea unei cooperãri noi, structurate, între statele
membre şi instituţiile europene, în scopul de a fundamenta la nivelul
responsabilitãţii corespunzãtoare soluţii concrete ca rãspuns la aspiraţiile
tinerilor.
Eficacitate: valorificarea resursei reprezentate de tineret pentru ca acesta sã
poatã rãspunde provocãrilor societãţii, sã poatã contribui la reuşita diferitelor
politici care-i privesc şi sã poatã construi Europa de mâine.
Coerenţã: dezvoltarea unei viziuni integrate asupra diverselor politici care
afecteazã tineretul şi a diferitelor nivele pertinente de intervenţie.
Voluntariat: întãrirea activitãţii de voluntariat ca mijloc de participare şi
dezvoltare personalã a tinerilor.
Principalele tipuri de acţiuni desfãşurate:
Acţiunile desfãurate de Compartimentul Tineret Neamt sunt de douã tipuri:
acţiuni proprii şi parteneriate cu alte instituţii sau structuri guvernamentale sau
nonguvernamentale.
Activitatea Compartimentul Tineret Neamt se concretizeazã în:
- programe în domeniul tineretului;
- acţiuni şi proiecte de tineret;
- relaţii de cooperare şi colaborare cu alte instituţii;
- informarea şi consilierea tinerilor prin Centrele de tineret din jud. Neamt:
Centrul de Tineret Neamt;
Obiectivele fundamentale ale politicilor pentru tineret
- Asociativitate
- Mobilitate
- Voluntariat.
Participarea tinerilor la nivel local se desfãşoarã în cadrul structurilor
neguvernamentale de şi pentru tineret, respectiv al structurilor asociative de si
pentru tineret. Aceasta înseamnã autonomie, responsabilitate cetãţeneascã, un
sistem de valori care sã-i reprezinte pe tineri, mai multã atenţie acordatã
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tineretului în cadrul altor politici cum ar fi ocuparea forţei de muncã, educaţia,
tipuri de instruire formalã şi nonformalã, instruirea pe tot parcursul vieţii,
integrarea socialã, rasismul şi xenofobia, imigraţia, consumul de droguri,
sãnãtatea publicã, mediul înconjurãtor, egalitatea în drepturi între femei şi
bãrbaţi, sprijinirea familiei tinere, etc.
Programe implementate
P1- PROGRAM DE CENTRE DE TINERET
Scop: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret,
conform legislaţiei în domeniu.
Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru
tineret.
Compartimentul de tineret din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret
Neamt are în subordine un centru de tineret:
CENTRU DE TINERET NEAMT str. Stefan cel Mare 31, Piatra Neamţ.
P2-PROGRAM DE SUSŢINERE A ACŢIUNILOR DE TINERET
Scop: Realizarea mãsurilor strategiei în domeniul tineretului
Obiectiv: Dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni de tineret.
Proiecte eligibile: stagii / cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/
videoteci; editãri; tipãrituri; multiplicãri; inscripţionãri; campanii; caravane;
expoziţii; târguri; manifestãri sportive şi turistice; cluburi de tineret; seminarii;
simpozioane; mese rotunde; conferinţe; centre de resurse; bãnci de date;
biblioteci electronice; conferinţe de presã; pagini WEB; evenimente, întâlniri de
lucru la nivel naţional sau internaţional, schimburi internaţionale de
?????????????????????????????????
Compartimentul de tabere şi centre de agrement
Compartimentul de tabere si turism şcolar din cadrul Directiei Judetene pentru
Sport şi Tineret Neamt are ca obiect de activitate oferta de servicii cãtre elevi,
studenti, tineri si cadre didactice, prin facilitarea de locuri în centrele de
agrement pentru tineret din subordine si din reteaua Ministerului Educatie,
Cercetarii, Tineretului si Sportului sau a altor societãţi cu domeniul de activitate
turismul, societăţi care au acordul M.E.C.T.S., atât în perioada vacanţelor
şcolare cât şi la sfârşit de sãptãmânã.
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Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamt are în componenţa sa două
baze turistice funcţionale pentru elevi şi studenţi, unde aceştia îsi pot petrece
sejururi de neuitat. Acestea sunt:
- Centrul de Agrement pentru Tineret Cozla - capacitate de 140 locuri;
- Centrul de Agrement pentru Tineret Oglinzi - capacitate de 150 locuri.
In cadrul acestor locaţii se pot organiza urmatoarele activitãţi:
- tabere de odihna;
- tabere de specialitate: romana, matematica, informatica, fizica, lb. germana,
jurnalistica;
- tabere naţionale de: ecologie; consiliere a carierei; educatie antidrog;
- tabere tematice: de dans; aeromodele-rachetomodel.
De asemenea în taberele noastre se mai pot organiza: banchete scolare;
simpozioane; conferinte; seri festive; cantonamente; acţiuni ale
MECTS; petrecerea Revelionelor.
Tot în cadrul compartimentului de tabere şi turism şcolar al D.J.S.T.
Neamt se pot obtine bilete CFR (inclusiv reduceri de preţ/grup de minim 10
copii) pentru grupuri organizate la plecarea în tabere sau excursii sau se poate
facilita obţinerea de autocare pentru excursii.
Principalele atributii sunt:
a) aplica Programul de guvernare, strategia si programele MECTS, în domeniu,
la nivel local;
b) elaboreazã pe baza metodologiei, a programelor în domeniu şi a consultãrii
cu instituţiile şi autoritãţile locale, serviciile publice deconcentrate, structurile de
şi pentru tineret, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice cu atribuţii şi
preocupări în domeniu, calendarul anual de acţiuni de tineret proprii şi în
parteneriat şi îl supun aprobarii conducerii ANST.
c) elaboreazã documentaţia aferentã acţiunilor de tineret;
d) colaboreazã, coopereazã şi dezvoltã parteneriate cu persoane fizice şi
juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;
e) oferã informaţii şi acordă consultanţã în domeniu;
f) organizeazã, participã, monitorizeazã şi evalueazã acţiunile în domeniu;
g) colaboreazã cu direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi cu instituţiile
din subordinea ANST în vederea îndeplinirii atribuţiilor în domeniu;
h) organizeazã baza de date şi elaboreazã analize, sinteze şi rapoarte în
domeniu;
i) organizeazã activitãţi în centrele de agrement pentru tineret, structuri fãrã
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personalitate juridicã în subordinea direcţiilor;
j) iniţiazã şi organizeazã cercuri artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creaţie;
k) utilizeazã centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurãrii de
activitãţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
l) organizeazã tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformalã
pentru copii şi tineri;
m) organizeazã, cu aprobarea ANST, programe cu caracter social pentru copii
şi tineri, cu precãdere pentru cei defavorizaţi.
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