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O săptămână bună!

Programul pentru tineri
''TINERET ÎN ACŢIUNE''

Descriere generală

Programul ''Tineret în Acţiune'' este programul comunitar care susţine activităţile de 
învăţare non-formală pentru tineri. Programul este implementat în periaoda 2007-2013, 
cu un buget total de 885 milioane de euro, pentru România fiind alocat un buget de 
aproximativ 3 milioane de euro anual.

Obiectivele programului
− promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor în general şi a cetăţeniei 

europene în particular;

− dezvoltarea sentimentului de solidaritate şi promovarea toleranţei în jurul 
tinerilor, în special pentru a contribui la procesul de coeziune socială în 
Uniunea Europeană:

− sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări;

− îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret şi a 
capacităţii organizaţiilor de tineret din societatea civilă;

− promovarea cooperării europene în domeniul tineretului.

Priorităţile programului
− cetăţenia europeană;

− participarea activă a tinerilor;

− diversitatea culturală;

− incluziunea tinerilor cu oportunităţi reduse.

Acţiuni
1. Tineri pentru Europa

2. Serviciul european pentru voluntariat

3. Tinerii în lume

4. Sisteme de susţinere

5. Susţinerea cooperării europene

Cine poate candida?
− organizaţii neguvernamentale înfiinţate conform ordonanţei 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii;

− instituţii publice implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii;

− grupuri informale de tineri, dar care sunt reprezentate (inclusiv contractual) de una 
din categoriile de organizaţii menţionate mai sus.

Atenţie!
- instituţiile de învăţământ pre-universitar şi universitar nu sunt eligibile.

Salut!!

 Toată agitaţia din preajma 
sărbătorilor a trecut şi acum zilele 
trec la fel ca înainte. De fapt, 
după acest timp magic în care am 
trăit sărbătorile, mă simt puţin 
tristă, deoarece nu mai am acea 
stare de nerăbdare, de aşteptare 
ca ceva să se întâmple. Dar noul 
an a început şi trebuie să mergem 
mai departe. Avem la dispoziţie 
364 de zile, 52 de săptămâni ca să 
ne trezim şi să valorificăm acest 
timp... doar pentru că încă ne 
putem bucura de viaţă...pentru că 
încă o avem...

 Mai avem încă patru anotimpuri 
de care să ne bucurăm, să vedem 
cum se schimbă anul. Să luăm ce 
e mai bun din tot. Să vedem cum 
înfloresc ghioceii, cum frunzele 
copacilor vor începe să se 
trezească la viaţă, cum soarele 
răsare dimineaţa devreme, să 
simţim adierea vântului cald de 
vară, să asistăm cu plăcere la 
adunarea recoltelor toamna, şi...în 
sfârşit, vom ajunge să aşteptăm 
din nou magicul Crăciun.

Vă doresc să vă împliniţi toate 
scopurile în acest nou an!

 Pe curând!
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Acţiunea 1
''TINERI PENTRU EUROPA''

 Această acţiune favorizează mobilitatea tinerilor şi susţine cooperarea şi solidaritatea între ţările 
participante la Programul Tineret în Acţiune.

Obiectivele acţiunii

− oportunitate pentru tineri şi organizaţii de tineret de a lua parte la procesul de dezvoltare a societăţii, în 
general, şi a Uniunii Europene, în particular;

− dezvoltarea în rândul tinerilor a sentimentului de apartenenţă la Uniunea Europeană;

− încurajarea participării tinerilor la viaţa democratică a Europei;

− stimularea mobilităţii tinerilor în Europa;

− dezvoltarea învăţării interculturale în domeniul tineretului;

− promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene în rândul tinerilor în special în ceea ce 
priveşte demnitarea umană, egalitatea, respectul pentru drepturile omului, toleranţa şi non-
dicriminarea, incluziunea tinerilor cu dizabilităţi;

− încurajarea iniţiativei, a spiritului antreprenorial şi a creativităţii;

− facilitatea participării în program a tinerilor cu şanse reduse;

− asigurarea respectării principiului egalităţii între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte participarea în 
program şi stimularea egalităţii de gen în cadrul acţiunilor;

– asigurarea posibilităţilor învăţării non-formale şi informale la nivel european şi deschiderea de noi 
oportunităţi în ceea ce priveşte cetăţenia activă.

Sub-acţiuni
1. Schimburi de tineri

2. Iniţiative ale tinerilor

3. Proiecte pentru democraţie
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1.1 SCHIMBURI DE TINERI

 Aceste proiecte constau într-un parteneriat între grupuri de tineri din două sau mai multe ţări, care se pot 
întâlni pentru a realiza schimburi de idei, de experienţă, pentru a învăţa în acelaşi timp fiecare despre cultura şi ţara 
partenerilor, stabilind astfel un prim contact, colectiv, cu realitatea europeană.

 Fiecare proiect de schimb de tineri presupune un grup gazdă şi unul sau mai multe grupuri de trimitere.  
Toate schimburile trebuie să implice cel puţin un stat membru al Uniunii Europene.

Cine poate candida?

− tineri cu vârste cuprinse între 13-25 de ani care au reşedinţa legală într-o ţară participantă la program;

− un grup restrâns de tineri care au depăşit vârsta de 25 de ani şi care să nu fi împlinit 30 de ani la termenul 
limită pentru care s-a depus proiectul;

− orice schimb de tineri trebuie să aibă între 16-60 participanţi, excluzând liderul/liderii;

− schimburile bilaterale- vizează implicarea în proiect a doi parteneri din două ţări participante la programul 
Tineret în Acţiune, din care una să fie ţară membră a Uniunii Europene. În acest caz este nevoie de minim 
8 participanţi/grup partener;

− schimburile trilaterale- vizează implicarea în proiect a trei parteneri din trei ţări participante la programul 
Tineret în Acţiune, din care cel puţin una să fie ţară membră a Uniunii Europene. În acest caz este nevoie 
de cel puţin 6 particinţi/grup partener;

− schimburile multilaterale- vizează participarea a minimum 4 parteneri din 4 ţări participante la programul 
Tineret în Acţiune, din care cel  puţin una să fie ţară membră a Uniunii Europene. În acest caz este nevoie 
de cel puţin 4 participanţi/grup partener.

Criterii specifice de selecţie

− calitatea programelor şi a metodelor de lucru propuse;

− relevanţa obiectivelor de învăţare propuse;

− dimensiunea europeană a proiectului;

− impactul aşteptat de la proiect;

− măsurile prevăzute pentru vizibilitatea proiectului;

− măsurile prevăzute pentru valorizarea şi continuarea proiectului;

− respectarea priorităţilor programului Tineret în Acţiune;

− includerea grupului ţintă fundamental- tineri cu posibilităţi reduse;

− schimburile trilaterale şi multilaterale vor avea prioritate, întrucât valoarea europeană adăugată este mai 
mare;

− participarea asociaţiilor cu un număr redus de membri care acţionează la nivel local;

− pentru solicitări mai mari de 25ooo euro, trebuie să existe surse de finanţare stabile şi suficiente pentru a 
menţine activitatea pe parcursul desfăşurării sau pentru anul în care este acordată finanţarea; este de 
asemenea necesară co-finanţare şi reprezentaţi care deţin competenţe în management de proiecte;

Durata proiectului : maxim 15 luni

Durata activităţii : 6-21 de zile, exclusiv zilele de călătorie

Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.anpcdefp.ro, secţiunea Programe.
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1.2 INIŢIATIVE ALE TINERILOR

 În cadrul acestui proiect tinerii se pot implica activ şi direct în activităţile planificate de ei şi în care sunt 
actorii principali, cu scopul de a-şi pune în practică propriile iniţiative, spiritul întreprinzător şi creativitatea.

Beneficii

− participarea tinerilor într-o astfel de acţiune reprezintă o importantă experienţă din punct de vedere al 
învăţării non-formale;

− oferă tinerilor oportunitatea de a înţelege şi experimenta pe viu conceptul de cetăţeni europeni şi de a-şi 
aduce aportul la construirea Europei;

− se încurajează proiectele cu aplicabilitate la nivel local, regional şi naţional, internaţional.

Cine poate participa?

− tineri cu vârsta între 18-30 de ani, rezidenţi legali în una din ţările participante la program;

− pot fi vizaţi şi tineri între 15-18 ani în cazul în care sunt însoţiti de un asistent pentru tineri sau un coach;

− în cazul proiectelor transnaţionale, unul dintre grupurile partenere se va comporta ca şi grup coordonator şi 
va candida în numele tuturor partenerilor.

Criterii specifice de selecţie

− calitatea programelor de activitate şi a metodelor de lucru propuse;

− relevanţa obiectivelor de învăţare propuse;

− dimensiunea europeană a proiectului;

− impactul aşteptat de la proiect;

− măsurile prevăzute pentru vizibilitatea proiectului;

− măsurile prevăzute pentru valorizarea şi continuarea proiectului;

− respectarea priorităţilor programului Tineret în Acţiune;

− includerea grupului ţintă fundamental- tineri cu posibilităţi reduse;

− încurajarea creativităţii inovatoare şi spiritul întreprinzător.

Durata proiectului : între 3-18 luni

Durata activităţii : nu există o durată specifică.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.anpcdefp.ro, secţiunea Programe.
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1.3 PROIECTE PENTRU DEMOCRAŢIE

Proiectul urmăreşte să crescă participarea activă a tinerilor în viaţa comunităţilor locale, regionale sau 
naţionale, iar la nivel internaţional prin sprijinirea participării tinerilor la mecanismele democraţiei reprezentative.

Proiectul este dezvoltat de un parteneriat european, permiţând colectarea la nivel european a ideilor, 
experienţelor şi metodologiilor din proiectele sau activităţile la nivel local, regional, naţional sau internaţional, în 
vederea îmbunătăţirii gradului de participare a tinerilor.

Cine poate candida?

− tineri între 13-30 de ani, rezidenţi legali în una din ţările participante la program;

− numărul minim de participanţi este 16.

Tipuri de proiecte

− promovarea implicării tinerilor în structuri participative;

− realizarea de activităţi care să dezvolte toate formele de dialog între autorităţile publice şi tineri;

− sprijinirea mecanismelor pentru a dezvolta toate tipurile de dialog şi pentru a apropia tinerii de sfera 
decizională politică;

− dezvoltarea unui dialog care să includă tinerii care nu sunt membri într-o organizaţie.

Criterii speciale de selecţie

− candidatul trebuie să prezinte surse de finanţare stabile şi suficiente pentru a-şi menţine activitatea pe 
parcursul desfăşurării sau pentru anul în care este acordată finanţarea şi să contribuie la finanţarea 
activităţilor;

− calitatea programelor de activitate şi a metodelor de lucru propuse;

− relevanţa obiectivelor de învăţare propuse;

− dimensiunea europeană a proiectului;

− impactul aşteptat de la proiect;

− măsurile prevăzute pentru vizibilitatea proiectului;

− măsurile prevăzute pentru valorizarea şi continuarea proiectului;

− respectarea priorităţilor programului Tineret în Acţiune;

− includerea grupului ţintă fundamental- tineri cu posibilităţi reduse.

Durata proiectului : între 3-18 luni

Durata activităţii : nu există o durată specifică

Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.anpcdefp.ro, secţiunea Programe.

5

http://www.anpcdefp.ro/


O săptămână bună!           1 februarie 2010

Horoscop
Berbec Anul pare să nu înceapă aşa 
cum v-aţi aşteptat. S-ar putea să 
întâmpinaţi unele dificultăţi în 
soluţionarea unor probleme. Acum 
puneţi accentul pe viaţa 
dumneavoastră profesională şi 
recompensele vor veni în urma unei 
munci susţinute.

Taur  În această lună veţi găsi 
înţelesul vieţii mai mult din instinct 
decât din muncă întelectuală, pentru 
că sunteţi capabil/ă să găsiţi 
răspunsuri prin ceea ce simţiţi mai 
degrabă decât prin ceea ce gândiţi. În 
momentul de faţă aveţi nevoie de mici 
ajustări şi puţin control pentru a vă 
asigura că vă îndreptaţi în direcţia 
bună.

Gemeni Se pare că nu aţi început anul 
2010 în direcţia bună. Din fericire conştientizarea propriilor sentimente vă ajută să depăşiţi momentele grele  şi să nu deveniţi 
dramatic.

Rac Exprimarea clară şi cu atenţie vă ajută să evitaţi neînţelegerile în această lună. Persoanele ale căror idei ciudate vă perturbă 
valorile tradiţionale, nu ar trebui să le evitaţi deoarece lărgirea orizontului dumneavoastră, prin îndepărtarea vechiurilor 
obiceiuri, vă aduce noi bucurii.

Leu Forţe puternice reţin forţa dumneavoastră creativă în această lună pe măsură ce problemele legate de locul de muncă sunt 
accentuate. Autocontrolul este indispensabil pentru fericirea dumneavoastră altfel neînţelegerile minore se transformă în 
probleme majore.

Fecioară În această lună pot apărea în discuţie aspecte legate de o relaţie mai veche şi situaţii în care trebuie să acţionaţi cu 
grijă. Puneţi accentul pe creativitate şi frumuseţe, pentru că vor exista câteva persoane foarte generoase care, în mod 
surprinzător, nu aşteaptă prea mult în schimb.

Balanţă Libertatea dumneavoastră de mişcare este restrânsă în această perioadă, cu toate că acest lucru încă vă permite să vă 
concentraţi pe problemele de maximă importanţă. Este aproape imposibil să reuşiţi să rezolvaţi problemele pe termen lung, cu 
toate că încă mai planificaţi activităţile pentru următoarele luni.

Scorpion În această lună este posibil să apară dificultăţi în perceperea mesajelor şi a detaliilor. Cu toate acestea, luna februarie 
aduce oportunităţi benefice pentru relaţii cordiale, conversaţii creative şi o nouă atitudine asupra relaţiilor vechi, lucru care vă 
ajută să vă mobilizaţi în noul an.

Săgetător Aveţi planuri mari pentru acest an, cu toate că luna ianuarie pare să fi început nu cu foarte mari aşteptări din partea 
dumneavoastră. Dacă începeţi să priviţi pe termen lung, s-ar putea să descoperiţi noi înţelesuri în situaţiile cu care vă 
confruntaţi. În timp ce aspectele financiare vă frământă, înfruntarea acestora vă va creşte încrederea în dumneavoastră şi vă va 
impulsiona în a vă desfăşura planurile pe termen lung.

Capricorn Trebuie neaparat să inseraţi în viaţa dumneavoastră puţină creativitate şi puţin romantism şi astfel să descoperiţi o 
dorinţă arzătoare care să vă ghideze. Acceptarea şi îndepărtarea aspiraţiilor dumneavoastră din trecut vă ajută să vă eliberaţi şi 
să stabiliţi noi scopuri în ceea ce priveşte activitatea dumneavoastră.

Vărsător Oricât de multe aşteptări aveţi pentru noul an, încă mai există probleme  din trecut, legate de relaţie, care ar trebui 
rezolvate. Cu cât încercaţi mai mult să forţaţi impedimentele actuale, cu atât aţi putea deveni mai frustraţi. Acum sunteţi în 
căutarea unor răspunsuri în plan spiritual şi luna februarie vă aduce inspiraţie pentru a vă sprijini în demersurile 
dumneavoastră.

Peşti În timp ce în luna februarie lucrurile par să nu meargă aşa cum v-aţi aşteptat, daţi totuşi dovadă de înţelepciune şi 
optimism. Nu veţi acorda prea multă atenţie problemelor din jur, dar abilităţile dumneavoastră de a rezolva problemele 
personale pot cel puţin să dea speranţe celor din jurul dumneavoastră.
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Proiectul  „EVS Express” este ini iativa Asociaţiei Millennium Center Arad i un proiect deț ș  

voluntariat european care implică participarea a 100 de voluntari din 11 state si 14 alte organiza iiț  

în activită i de voluntatiat pe parcursul a 7 luni, în medie. ț

Proiectul este coordonat de către Sorin Victor Roman, două activită i majore ale proiectuluiț  

(Sprijini i  de  Responsabilitate  Socială  Corporatistă  i  Zâmbe te  i  lumea  va  zâmbi  i  ea)ț ș ș ș ș  

implementându-se deja în localită i din jude ele Arad (Sântana, Archi ) i Cara -Severin. ț ț ș ș ș

Proiectul este realizat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Serviciul European de Voluntariat 

din cadrul programului „Tineret în Acţiune”. Parteneri locali în proiect până în momentul de faţă 

sunt: Primăria Archi ,  Primăria Sântana i Primăria Vărădia.ș ș   

Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  necesar  poziţia  oficială  a  Uniunii  
Europene. Prezenta comunicare nu angajează decât pe autorul  acesteia,  Comisia Europeană 

nefiind responsabilă de posibila utilizare a informaţiilor conţinute în acest material.

Echipa locala de proiect : Guler Cristina – mentor, Miscoi Ana- Cristina – facilitator local, Guler Cristina -
profesor de limba romana, Smits Reinis, Kiskyte Alina, Rulle Zane – voluntari.

Asociatia Millennium Center
Str. Unirii, nr 5, et 2, ap 4, Arad, 
jud Arad
Tel/fax:  0257/285155
www.centrulmillennium.ro
center.org@gmail.com 

http://www.millenniumcenter.org/

