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Miercuri, 4 mai 2022, a avut  loc conferinţa de lansare a Proiectului "Frecvența Tineret", al cărui scop este creșterea 

gradului de participare și implicare civică în rândul tinerilor din județul Gorj în procesele decizionale locale cu privire la 

politicile publice care le afectează calitatea vieții. La eveniment au participat profesori şi elevi ai liceelor din judeţul 

Gorj, reprezentanți ai ONG-urilor din județ, DJST Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, jurnalişti ai Societăţii Române 

de Radiodifuziune, de la posturile Radio România Actualităţi şi Antena Satelor, coordonatorii  proiectului. 

“Beneficiarii finali ai proiectului vor fi 30 de tineri, cu vârste între 15 şi 19 ani din 5 licee din Târgu Jiu, Rovinari şi 

Motru care vor participa la formări pe tema Dialogului Structurat şi Participare Publică, la dezbaterile locale ce vor 

avea loc în perioada următoare. Ei vor învăţa, de la jurnaliştii Societăţii Române de Radiodifuziune cum se creează 

un podcast, realizând, în cele din urmă, cel puţin 10 episoade de podcast. Estimăm că informaţia va ajunge, prin 

intermediul podcasturilor, la peste 1000 de tineri  interesaţi de  oportunitățile de implicare în comunitate, dar și de 

schimbare a propriului lor viitor”, a spus Adela Vladoiu, preşedinta Asociaţiei Colour Your Dreams. 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă” 

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al 

Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state 

beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul 

compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru 

Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond 

desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund 

România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu 

o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității 

sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a 

drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați 

www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați 

www.eeagrants.ro.” 

  

Proiect derulat de Association Colour your Dreams în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune cu 

sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de participare și implicare civică în rândul 

tinerilor din județul Gorj în procesele decizionale locale cu privire la politicile publice care le afectează calitatea vieții. 


