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Proiectul Frecvenţa Tineret - bilanţ

99 de elevi din judeţul Gorj au participat la prima etap
gradului de participare și implicare civic
politicile publice care le afectează calitatea vie
cât mai multor tineri, şi, cu sprijinul profesorilor responsa
avem rezultatele pe care ni le-am propus 
cadrul celor patru serii de cursuri online, dou
100 de elevi participanţi au învăţat să
au învăţat să-şi facă auzite opiniile”, a 

În perioada 20-22 iulie şi 13-15 septembrie 
abordat, împreună cu elevii participanţ
cum pot fi ei parte la găsirea de solu
verde”. Viaţaresponsabilă, oprireadefri
fostdoarcâtevadintrepropunerilorelevilor, mai spune

Dialogulstructurat  a facutobiectulcursurilordesf
Analizaîncomunitate a relevant multiple aspecte ale vie
accesibilitateapentrupersoanecudizabilit
culturașidivertismentul, peisajulstradal, comunitatea
îndeosebi, a  celor care se ocupă
inexistenţaunui transport „verde”, lipsapistelor de biciclete, închidereag
timpului liber de cătreadolescenţisau a activit
de animale abandonate, etc.  

“Este o bucurieenormăsă-ipriveştipeace
mai ales, să-iauzispunându-ţicăcel mai utillucrupe care l
celeîntâmplateînjurullorşide a intervenicândeste nevoie, c
teamă, că au învăţat ce înseamnă
mediuşi cum pot protejalumea. Suntaser
AsociaţiaColourYourDreamsşiconfirmă
Vlădoiu, preşedintaAsociaţieiColourYourDreams, la încheiereaprimeietape a proiectului.

„Lucrămîmpreunăpentru o Europă

Programul Active Citizens Fund România este finan

Granturilor este de a reduce disparită

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

compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societ

Comunitățile de Romi, Fundația PACT 

desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Finan

România vizează consolidarea societă

o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urm

sectorului societății civile, intensificând rolul s

    

 

bilanţul primei etape 

au participat la prima etapă a proiectului Frecvenţa Tineret, al că
i implicare civică în rândul tinerilor din județul Gorj în procesele decizionale locale cu privire la 

ă calitatea vieții. “A fost un proces laborios, de conştientizare 
i, cu sprijinul profesorilor responsabili din5 licee din Motru, Rovinari si Târgu Jiu

am propus – implicarea în problemele comunităţii şi schimbarea propriului viitor. În 
cursuri online, două dedicate participării publice şi doua dialogului structurat,  cei aproape 

ăţat să identifice problemele cu care se confruntă şi, ceea ce este cel mai important, 
, a spus Carmen Marcu, expert formare în cadrul proiectului. 

15 septembrie s-au desfăşurat cursurile de participare public
 cu elevii participanţi, problema schimbărilor aduse de  Mecanismul de Tranzi

sirea de soluții. Tinerii au fostprovocaţisăimaginezecampanii de promovarepetema “a fi mai 
, oprireadefrişărilor, folosireaenergiilor alternative, plantarea de copaci au 

fostdoarcâtevadintrepropunerilorelevilor, mai spuneCarmen Marcu. 

Dialogulstructurat  a facutobiectulcursurilordesfăşurateînperioada 19-21 septembrieş
levant multiple aspecte ale vieţiicelor ce trăiescînjudeţul 

accesibilitateapentrupersoanecudizabilități, spațiilepublice, parcurile, traficul, calitateamediului, 
idivertismentul, peisajulstradal, comunitateașiserviciilepublice, implicareaorganiza
bi, a  celor care se ocupă de problemeletinerilor. Temelepredilectedezbătuteî

, lipsapistelor de biciclete, închidereagăriidin Motru, lipsaspa
ţisau a activităţilor culturale şisporturi de masă, poluarearâului Jiu, înmul

ştipeaceştitineriînevoluţie, peparcursulproiectului, săvezitransform
el mai utillucrupe care l-auînvăţat la acestcurs a fostacela de a  fi mai con

de a intervenicândeste nevoie, că au pututsă-şi  exprime punctul de vederef
at ce înseamnăparticiparea la o dezbateresaucă au înţeles cum pot  avea mai mul

um pot protejalumea. Suntaserţiuni ce ne motivează
şiconfirmătotodatăfaptulcăproiectulFrecvenţaTineretîşiatingescopul

eiColourYourDreams, la încheiereaprimeietape a proiectului. 

pentru o Europă verde, competitivășiincluzivă” 

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

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

i statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de c

ia pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru 

ția PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond 

Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund 

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

 de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilit

ii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cet

  

a Tineret, al cărui scop este creșterea 
ul Gorj în procesele decizionale locale cu privire la 

ştientizare şi atragere în proiect a 
5 licee din Motru, Rovinari si Târgu Jiu,  am reuşit să 

i schimbarea propriului viitor. În 
i doua dialogului structurat,  cei aproape 

şi, ceea ce este cel mai important, 
pus Carmen Marcu, expert formare în cadrul proiectului.  

urat cursurile de participare publică, în cadrul cărora am 
de Tranziție Justă în viața lor și 

imaginezecampanii de promovarepetema “a fi mai 
rilor, folosireaenergiilor alternative, plantarea de copaci au 

21 septembrieşi 6,7 şi 13 octombrie. 
ţul Gorj: problemalocuinţelor, 
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i  exprime punctul de vederefără a le fi 
eles cum pot  avea mai multăgrijă de 

iuni ce ne motiveazăpenoi, cei de la 
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drepturilor omului și consolidând în acela

Norvegia. Pentru mai multe informa

www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informa

www.eeagrants.ro.” 

 

Proiect derulat de Association Colour your Dreams în parteneriat cu Societatea Român

sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finan

Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului

tinerilor din județul Gorj în procesele decizionale locale cu privire la politicile publice care le afecteaz

    

 

i consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare I

Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, v

www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE ș

derulat de Association Colour your Dreams în parteneriat cu Societatea Român

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

2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de participare și implicare civic

ul Gorj în procesele decizionale locale cu privire la politicile publice care le afecteaz

  

iile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și 

ii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați 

ii despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați 

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

at de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

terea gradului de participare și implicare civică în rândul 

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


