
PROPUNERI DE 

ACTIVITĂȚI DE TINERET 
STABILITE LA NIVEL LOCAL 

pentru anul 2023 
 

DOMENIU DE INTERVENŢIE 

1. EDUCAŢIE NONFORMALĂ ŞI CULTURĂ: 

Obiective specifice: 

1.1. Creșterea accesului tuturor adolescenţilor şi tinerilor la formare şi educaţie de 
calitate, atât formală, cât şi nonformală 

1.2  Dezvoltarea unei atitudini civice în rândul tinerilor, a solidarităţii si promovarea 
toleranţei între tineri pentru consolidarea coeziunii sociale; 

1.3  Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor şi creşterea numărului de 
voluntari; 

1.4  Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale 
(româneşti sau ale minorităţilor etnice), inclusiv prin formarea în meserii 
tradiţionale (artistice, artizanale); 

1.5  Încurajarea creației artistice și creșterea accesului tinerilor la cultură 

Activitățile propuse vor viza: 

- dezvoltarea activităţilor cu tinerii, a consilierii şi folosirea oportunităţilor de 
învăţare nonformală; 

- extinderea activităţilor de voluntariat şi a celor iniţiate de ONG-uri, care oferă 
oportunităţi de educaţie nonformală; 

- orientarea educaţiei nonformale cu preponderenţă către domenii care asigură buna 
integrare socială a tinerilor şi manifestarea lor mai activă şi mai responsabilă: 
educaţie pentru cetăţenie şi cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin ca 
tineri şi ca viitori adulţi, educaţie şi orientare antreprenorială timpurie, educaţie 
pentru muncă, educaţie pentru un stil de viaţă sănătos, educaţie parentală etc.; 

- creșterea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora 
în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; 

-  stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale 
(româneşti sau ale minorităţilor etnice), inclusive prin formarea în meserii 
tradiţionale (artistice, artizanale); 

-  stimularea preocupărilor tinerilor pentru lectură şi pentru creaţia literară; 

-  implicarea tinerilor în promovarea artelor: muzică, dans, teatru, arte vizuale, arte 
plastice etc. 

 

 



DOMENIU DE INTERVENŢIE 

2. SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE: 

Obiective specifice: 

2.1. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi 
principiilor de îngrijire a sănătăţii, prevenirea şi reducerea consumului de droguri 
în rândul tinerilor; 

2.2. Realizarea educaţiei prin sport şi activitate fizică pentru formarea unui stil de 
viaţă sănătos, a dezvoltării ca cetăţeni activi şi responsabili şi încurajarea asocierii 
de către tineri a recreerii cu practicarea sportului şi mişcării; 

2.3  Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind beneficiile 
mişcării, a practicării sportului; 

2.4.Îmbunătăţirea oportunităţi-lor de petrecere a timpului liber de către tineri. 

Activitățile propuse vor viza: 

- educaţia pentru sănătate, inclusiv alimentaţia sănătoasă prin desfăşurarea de 
campanii în şcoli şi în licee; 

-  încurajarea realizării educaţiei pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de 
prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi consumului de droguri în rândul 
tinerilor; 

- creşterea numărului practicanţilor de sport în rândul tinerilor, inclusiv prin 
dezvoltarea sistemului de competiţii sportive de masă (pentru toţi);  

- atragerea tinerilor cu dizabilităţi către practicarea sportului; 

- încurajarea sportului de masă prin implicarea comunităţilor în competiţii locale, 
regionale şi naţionale; 

- dezvoltarea paletei de servicii pentru petrecerea timpului liber al tinerilor din 
judetul Vaslui. 


