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CIVIC_2014_01 One World Romania 

On Tour 2014

Asociatia One World 

Romania

N/A 6 01.10.2014 31.03.2015 90000 40000 50000 Bucuresti Bucuresti Scopul general al proiectului il reprezinta cresterea participarii cetatenilor, in general si a tinerilor, in 

special, la viata publica pentru a contribui la dezvoltarea societatii. 

Obiective:

1. Educarea spritului civic a circa 3.000 de cetateni din 10 orase. Obiectivul va fi atins prin informarea 

publicului vizat cu privire la importanta respectarii drepturilor omului, prin proiectii de documentare dedicate 

acestui subiect si prin dezbateri, dupa proiectii, cu privire la temele prezentate.

2. Educarea spiritului civic a circa 500 de liceeni din 10 orase. Obiectivul va fi atins prin informarea 

publicului vizat cu privire la importanta respectarii drepturilor omului, prin proiectii de documentare dedicate 

acestui subiect si prin dezbateri, dupa proiectii, cu privire la temele prezentate.

3. Instruirea a 30 de profesori din 2 orase, dintre cele 10 participante la proiect cu privire la crearea de 

dezbateri pe drepturile omului, la clasa, legate de programa scolara. Obiectivul va fi atins prin organizarea 

a 2 ateliere care vor promova folosirea documentarului ca instrument de studiu in licee, precum si 

promovarea unor tehnici care vor incuraja dezbaterile dintre elevi si profesori, pornind de la documentarele 

alese.

CIVIC_2014_02 Dreptate pentru 

"Dinte!"

Asociatia CARUSEL Asociatia RHRN - 

Romanian Harm 

Reduction Network

10 01.10.2014 31.07.2015 71910 64000 7910 Bucuresti Bucuresti Scopul proiectului este de a promova respectarea drepturilor omului in sectiile de politie prin monitorizarea 

cazurilor de abuz si prin sesizarea acestora. 

Obiective:

1. Sesizarea cazurilor de abuz asupra persoanelor vulnerabile din sectiile de politie prin formarea a 15 

persoane din organizatiile membre RHRN in vederea documentarii, sesizarii si monitorizarii abuzurilor, cat 

si prin documentarea a minim 5 cazuri de abuz asupra persoanelor vulnerabile in sectiile de politie si 

sesizarea a cel putin 3 dintre acestea. 

2. Formularea de politici pentru imbunatatirea practicilor IGPR, in vederea reducerii cazurilor de abuz 

asupra persoanelor vulnerabile in sectiile de politie prin includerea unui set de recomandari in raportul final 

de activitate al proiectului.

3. Promovarea activitatilor proiectului atat in randul a 1500 de persoane vulnerabile, cat si in randul a 2 

milioane de persoane apartinand publicului larg, prin diseminarea leaflet-ului pentru persoanele vulnerabile 

si a raportului final de activitate in print, online si TV.

CIVIC_2014_03 Plătesc taxe – merit 

servicii de calitate!

Asociația Institutul pentru 

Politici Publice (IPP) 

N/A 11 01.10.2014 31.08.2015 59701 52835 6866 Bucuresti Bucuresti Scopul proiectului este acela de a crește gradul de informare a cetățenilor din municipiile mari din România 

cu privire la calitatea și costurile principalelor servicii publice locale, în vederea stimulării participării active 

a acestora la responsabilizarea autorităților publice și implicit la creșterea calității vieții în comunitate. 

Obiective:

1. Informarea corectă a unui număr estimat de aproximativ 1,5 milioane de cetățeni activi în mediul online 

din cei peste 4 milioane de plătitori de taxe (4.762.959) din cele 41 municipii reședință, respectiv 

sectoarele municipiului București, cu privire la parametri de calitate și cost ai principalelor servicii publice: 

alimentare cu apă și canalizare, salubrizare, termoficare, iluminat public și transport local;

2. Dezvoltarea unui instrument inovator interactiv (hartă on-line) prin care cetățenii pot accesa informații 

despre starea serviciilor publice din localitate și pot valida printr-un sistem de măsurare (vot/note) 

informațiile privind starea serviciilor 

3. Responsabilizarea autorităților locale (primării) din cele 41 de municipii reședință de județ și Capitală în 

furnizarea de servicii publice de calitate și la costuri rezonabile, prin competiție deschisă 

CIVIC_2014_04 ACTIONariat pentru 

comunitate! 

Asociatia CSR Nest N/A 11 01.10.2014 31.08.2015 62600 55600 7000 Bucuresti Bucuresti Scopul proiectului este reprezentat de cultivarea implicarii responsabile in comunitate a managementului si 

angajatilor IMM-urilor din Bucuresti. 

Obiective:

1. Dezvoltarea capacitatii de implicare comunitara a minimum 100 de antreprenori si angajati din IMM-uri 

provenind din toate cele 6 sectoare din Bucuresti; 

2. Cresterea coeziunii intersectoriale in solutionarea nevoilor comunitatii prin implicarea a cel putin 20 de 

IMM-uri in 6 proiecte ONG; 

3. Cresterea gradului de constientizare in randul IMM-urilor a rolului si impactului lor social in comunitate

4. Imbunatarirea imaginii IMM-urilor implicate in proiect in fata stakeholderilor acestora, prin acordarea 

unei marci de “Responsabil Social”acelor IMM-uri care indeplinesc anumite criterii pentru a fi astfel 

etichetati.

Obiective de dezvoltare organizatioanala:

1. Dezvoltarea unei marci proprii de responsabiltiate sociale pe care asociatia noastra sa o poata oferi in 

timp IMM-urilor eligibile in acest sens din Romania;

2. Integrarea proiectului “ACTIONariat pentru comunitate!” sub umbrela “Academiei de CSR”, un proiect al 

Asociatiei CSR Nest, ca pe un serviciu de sine statator adresat exclusiv IMM-urilor din Romania. 

CIVIC_2014_05 Salvăm Pădurea 

Codrişor

Asociaţia Bistriţa Civică 

		Bistriţa

N/A 11 01.10.2014 31.08.2015 72885 48560 24325 Bistrita Bistrita 

Nasaud
Scopul proiectului este restabilirea, prin Hotărâre de Consiliu Local inițiată de cetățeni, a destinaţiei iniţial 

stabilite(pădure-parc) pentru pădurea Codrișor, în loc de defrişare pentru realizarea variantei ocolitoare şi 

amenajarea pe întreaga suprafaţă a pădurii a unor puncte de atracţie. 

Obiective:

1. Valorificarea potenţialului urbanistic, peisagistic şi turistic al dealului Codrişor si asigurarea viabilizarii şi 

creşterii atractivităţii zonei cu participarea cetăţenilor oraşului

2. Punerea în valoare a dealului Codrişor, a pădurii şi a panoramei asupra oraşului şi crearea unei zone 

naturale de agrement, foarte aproape de zonele rezidenţiale ale oraşului; parcul municipal, construit la 

inceputul sec.XX, cu o suprafaţă de cca 7 ha, este prea mic pentru actuala populaţie a oraşului; de la 

parcul municipal până la pădurea Codrişor este o distanţă foarte mică, de 150-200 m. 

3. Cresterea suprafaței de spații verzi a municipului Bistrița amenajata pentru agrement, cu 36 ha.

4. Mobilizarea și responsabilizarea bistrițenilor pentru apărarea drepturilor lor privind un mediu înconjurător 

sănătos. 
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CIVIC_2014_06 Educație civică prin 

teatru social

Fundatia Centrul pentru 

Jurnalism Independent

N/A 8 01.10.2014 31.05.2015 72200 65000 7200 Bucuresti Bucuresti Scopul proiectului este promovarea interesului pentru participarea civică în rândul tinerilor, într-un context 

non-formal. prin intermediul teatrului social. 

Obiective:

1. Minim 200 de elevi de liceu din orașele țintă vor fi mai bine informați despre cetățenia activă și 

importanța implicării cetățenești în formularea politicilor publice, prin mijloace non-formale (teatru social);

2. Minim șase licee vor organiza dezbateri cu elevii pe o temă din domeniul cetățeniei active

3. Comunitatea educațională pre-universitară va dispune de un instrument atractiv pentru derularea de 

activități extra-curiculare pe tema implicării sociale (un scenariu de teatru social).

4. Va crește capacitatea unor actoril percepuți ca "slabi" din societateai civilă (artiști, elevi de liceu, 

profesori etc) de a conlucra pentru identificarea unor soluții non-conformiste la problemele cu care se 

confrunta comunitatea.

5. Minim 50 de reprezentanți ai publicului larg au acees la informații referitoare la implicarea civică și la 

rolul tinerilor în comunitate, prezentate într-un mod alternativ. 

CIVIC_2014_07 Centru de voluntariat 

pentru copiii cu 

dizabilitati

Fundatia Serviciilor Sociale 

Bethany

N/A 11 01.10.2014 31.08.2015 77100 60100 17000 Iasi Iasi Scopul proiectului este implicarea si responsabilizarea tinerilor din Iasi in imbunatatirea conditiilor de viata 

pentru copiii cu dizabilitati. 

Obiective : 

1.Dezvoltarea Centrului de voluntariat pentru copiii cu dizabilitati din Iasi.

2. Dezvoltarea infrastructurii de voluntariat si promovarea activitatilor de voluntariat in judetul Iasi pentru 

copii cu dizabilitati. 

Obiectiv de dezvoltare organizationala

3.Dezvoltarea resurselor financiare ale organizatiei prin colectarea sumei de cel putin 10.000 lei in 

campania de strangere de fonduri ’’Inima buna‘‘.

CIVIC_2014_08 „Susține siguranța 

copiilor și tinerilor în 

spațiul public” 

Asociatia pentru Parteneriat 

Comunitar Brasov

N/A 11 01.10.2014 31.08.2015 53808 50448 3360 Brasov Brasov Scopul proiectului este creșterea gradului de siguranță a copiilor și tinerilor în spațiul public din municipiul 

Brașov

Obiective:

1: Identificarea zonelor din municipiul Brasov și a elementelor care determină accidente în rândul copiilor și 

tinerilor din municipiul Brașov

2: Implicarea cetățenilor municipiului Brașov în rezolvarea a 10 situații cu potențial risc de accident în 

spațiul public 

CIVIC_2014_09 ”Centrul de Teatru 

Educațional”

Asociația Culturală Replika Teatrul Mic 7 01.01.2015 31.07.2015 72500 65000 7500 Bucuresti Bucuresti Scopul proiectului este facilitarea accesului la educație culturală de calitate, adecvată evoluțiilor din 

societatea contemporană, pentru copii, educatori și părinți, prin intermediul metodelor proprii teatrului 

educațional, care să formeze actori sociali responsabili de propria educație și de implicarea în comunitatea 

în care trăiesc.

Obiective:

1. Dezvoltarea spiritului de echipă al copiilor și adolescenților, creativității lor, spontaneității, empatiei 

sociale, apartenenței la o comunitate de valori care promovează diversitatea culturală prin intermediul 

activităților de teatru educațional.

2. Educarea publicului tânăr, în formare, prin facilitarea accesului gratuit la produse culturale 

contemporane.

3. Autoreprezentarea copiilor și adolescenților prin activități și produse culturale care abordează tematici cu 

un interes crescut în rândul acestora. 

CIVIC_2014_10 Jazz in the park, editia 

3

Asociatia Fapte N/A 11 01.10.2014 31.08.2015 100530 65000 35530 Cluj 

Napoca

Cluj  Scopul proiectului de față este de a transforma festivalul Jazz in the park, într-un mecanism de implicare 

civica, responsabilizare si strângere de fonduri din comunitatea locala. 

Obiective:

1. Implicarea activă a 4.000 de persoane în susținerea proiectelor din comunitatea locală prin mecanismul 

de strângere de fonduri creat în cadrul Jazz in the park, ediția 2015. 

2. Poziționarea festivalului Jazz in the park ca un festival comunitar, ca o platformă de monitorizare a 

resurselor din comunitate și de implicare civică, începând cu ediția 3 a acestuia. 

3. Oferirea a 3 granturi și 3 burse din fondul Jazz in the Park, creat ca urmare a campaniei de implicare 

civică și strângere de fonduri, pentru proiecte comunitare în domeniul culturii. 

4. Crearea fondului Jazz in the Park, și colectarea a cel puțin 8.000 de euro 

CIVIC_2014_11 Aleg sa ma implic. 

STOP Bullying!

Asociatia SPRING Asociatia Stage One 

Production

Asociatia Direct

6 01.10.2014 31.03.2015 64300 61085 3215 Bucuresti Bucuresti Scopul proiectului este sa contribuie la prevenirea si combaterea bullying-ului prin activitati de educatie 

civica adresate persoanelor din Bucuresti care se pot confrunta cu acest fenomen.

Obiective:

1. Sa stimuleze adoptarea de atitudini civice in randul elevilor din clasele V-VIII şi cadrelor didactice din 6 

şcoli generale din Bucureşti in gestionarea si combaterea situatiilor de bullying prin organizarea a 6 

seminarii de informare insotite de 6 reprezentaţii de teatru pe aceasta tema si 6 workshopuri de educaţie 

civică bazate pe arta participativa de teatru de improvizatie, precum si prin crearea si promovarea unei 

melodii cu mesaj anti-bullying.

2. Sa contribuie la formarea a minim 10 cadre didactice si minim 10 consilieri scolari din 6 scoli generale 

din Bucuresti, precum si a minim 10 poliţisti care isi desfaşoara activitatea in proximitatea acestor scoli, in 

vederea formarii de competente profesionale pentru prevenirea si combaterea fenomenului de bullying, 

prin organizarea a 3 programe de formare, cate unul pentru fiecare grup tinta in parte.
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CIVIC_2014_12 Centrul de Voluntariat 

Nasaud

Asociatia Eco-Silvic Nasaud Asociatia Impact 

Bistrita

UAT Nasaud

Casa de cultura Liviu 

Rebreanu Nasaud

Complex Muzeal 

Nasauociatia 

Absolventilor 

Universitatii "1 

Decembrie 1918"

10 01.10.2014 31.08.2015 35000 30000 5000 Nasaud Bistrita-

Nasaud
Scopul proiectulu este revitalizarea comunităţii năsăudene, activarea spiritului civic şi implicarea societăţii 

civile în dezvoltarea durabilă a oraşului şi a zonei limitrofe cunoscută sub numele de „Ţara Năsăudului”. 

Obiectiv:

Crearea unui cadru permanent de implicare socială şi comunitară pentru locuitorii oraşului Năsăud şi zona 

limitrofă, într-o perioadă de 10 luni. 

Obiective specifice: 

1. Să se înfiinţeze un Centru de voluntariat la Năsăud, cu personalitate juridică proprie

2. Să se realizeze 2 schimburi de experienţă cu Centre de voluntariat recunoscute din zona învecinată

3. Să se demareze realizarea unei strategii privind voluntariatul la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud

4. Să se instruiască 20 de reprezentanţi ai ong-urilor de tineret şi instituţiilor care lucrează cu aceştia în 

domeniul educaţiei nonformale şi al voluntariatului

5. Să se recruteze un număr de 10 voluntari din comunitate care să se implice activ în acţiuni comunitare, 

cu respectarea normelor din noua Lege a voluntariatului. 

CIVIC_2014_13 Swimathon-ul școlilor Fundația Comunitară Iași N/A 10 01.10.2014 31.07.2015 44227 38000 6227 Iasi Iasi Scopul proiectului este oferirea unui mecanism de implicare civică atrăgător și facil prin care membrii 

comunității școlare se implică activ în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Prin implicarea în 

Swimathonul școlilor, elevii, profesorii și părinții vor fi stimulați șă lucreze împreună la identificarea nevoilor 

comune și relevante pentru comunitatea școlară pe care o reprezintă și să ia inițiativa pentru soluționarea 

acestor probleme.

Obiective:

1. Identificarea a minim 7 proiecte importante pentru comunitățile școlare din cel puțin 3 unități de 

învățământ

2. Implicarea activă a 100 de elevi, profesori și părinți în mobilizarea resurselor necesare finanțării 

proiectelor

3. Implicarea financiară pentru susținerea proiectelor din Swimathon-ul școlilor, a cel puțin 500 de elevi, 

părinți și profesori

4. Obiectiv de dezvoltare organizațională – creșterea capacității de atragere de fonduri din comunitate a 

Fundației Comunitare Iași prin organizarea unei campanii de donații prin direct debit

CIVIC_2014_14 Cetăţenie Activă prin 

Participarea Tinerilor

Fundația Rațiu pentru 

Democrație

Fundatia Pro Muntii 

Apuseni

11 01.10.2014 31.08.2015 73804 63958 9846 Turda Cluj  Scopul proiectului contribuie la obiectivul general al prezentului apel - “responsabilizarea și creșterea 

participării active a cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității”, propunând creșterea nivelului 

de participare civică și cetățenie activă în rândul tinerilor (16-18 ani) din România.

Obiective: 

1. Creșterea implicării a 500 de elevi (16-18 ani) din 12 localități din România în implementarea de 

campanii de advocacy în comunitățile lor, pe probleme specifice identificate de aceștia. Acest obiectiv 

subscrie domeniului “educație civică și implicarea copiilor și tinerilor în viața comunității” și va fi îndeplinit 

prin modulele de formare în domeniile drepturilor omului și cetățeanului, al campaniilor de advocacy și al 

tehnicilor de negociere și dezbatere, precum și prin sprijinirea tinerilor în construirea și implementarea de 

campanii de advocacy pentru rezolvarea problemelor din comunitățile lor.

2. Creșterea oportunităților de dialog structurat între elevi și consilieri locali, membri ai consiliilor de 

administrație ale școlilor în 12 localități din România. Acest obiectiv subscrie domeniului “acțiuni de 

advocacy și monitorizare a instituțiilor/ autorităților publice” și va fi îndeplinit prin sprijinirea tinerilor în 

construirea și implementarea a cinci campanii de advocacy în comunitățile lor. 

CIVIC_2014_15 Visele batranilor Asociaţia Grupul de Educaţie 

si Acţiune pentru Cetăţenie 

(GEAC)

N/A 8 01.10.2014 31.05.2015 27500 25000 2500 Chiajna Ilfov Scopul proiectului este de a imbunatati viata persoanelor varstnice vulnerabile din Bucuresti. 

Obiective: 

1. Imbunatatirea sanatatii sociale a 10 batrani vulnerabili, prin indeplinirea unei dorinte/unui vis cu ajutorul 

comunitatii; 

2. Cresterea solidaritatii intergenerationale, prin promovarea de catre 30 de studenti a problematicei celor 

10 varstnici; 

3. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica generatiei de varsta a 3-a. 

CIVIC_2014_16 Eu, Tu, Noi! Asociatia Semper Musica Colegiul National 

"Spiru Haret", Tecuci

Liceul Tehnologic 

“Nicolae Balcescu”, 

Alexandria

Liceul Tehnologic 

Transporturi Auto, 

Calarasi

Liceul Tehnologic 

"Constantin 

Dobrescu", Curtea de 

Arges

Liceul Teoretic 

"Nicolae Cartojan", 

Giurgiu 

11 01.10.2014 31.08.2015 68574 61240 7334 Bucuresti Bucuresti Proiectul <Eu, Tu, Noi!> tinteste implicarea atat a tinerilor liceeni si a parintilor acestora din 5 orase, cat si 

a comunitatilor locale, in gasirea de solutii alternative la problemele cu care se confrunta acestia la nivel 

local, in acest sens, scopul proiectului fiind:

Obiective:

1. Cresterea accesului a 2700 de elevi din 5 orase la educatie nonformala legata de cetatenia activa, 

voluntariat, implicare si mobilizare comunitara

2. Identificarea problemelor cu care se confrunta comunitatile din Alexandria, Calarasi, Curtea de Arges, 

Giurgiu si Tecuci, din perspectiva a 2% din populatia de tineri locala

3. Implicarea a 300 de parinti, din 5 orase, in 20 de cursuri comunitare “Parinte responsabil!” cu scopul 

cresterii constientizarii acestora asupra importantei implicarii in actiuni comunitare comune cu copiii lor ca 

raspuns la problemele locale

4. Implicarea a 2700 de elevi si 300 parinti, din 5 orase, in dezvoltarea de 30 de interventii comunitare cu 

scopul aducerii comunitatilor locale mai aproape de potentialele solutii la problemele cu care se confrunta 

la nivel local, dar si popularizarii interventiilor de tip comunitar.

CIVIC_2014_17 Societatea civilă 

implicată în 

eficientizarea 

Consiliului Național de 

Integritate – CNI

Asociația pentru Apărarea 

Drepturilor Omului în 

România - Comitetul Helsinki

N/A 6 01.10.2014 31.03.2015 67000 60000 7000 Bucuresti Bucuresti Proiectul urmărește consolidarea capacității societății civile de a se autoreprezenta dar și eficientizarea 

activității Consiliului National de Integritate (CNI). 

Obiective:

1. Îmbunătățirea activității CNI prin promovarea unor criterii de competență şi integritate care să fie avute 

în vedere de toate cele 13 entități care desemnează reprezentanți în CNI. 

2. Întărirea capacităţii sectorului ONG de a desemna reprezentanţi în CNI dar și în alte organisme în care 

este prevăzută reprezentarea sectorului neguvenamental (de ex. CNCD, CSM).
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CIVIC_2014_18  STOP tăierilor ilegale 

de arbori în pădurile 

din zona parcurilor 

naturale plasate în 

sudul Banatului

GRUPUL ECOLOGIC DE 

COLABORARE FILIALA 

NERA CARAŞ - SEVERIN 

(GEC NERA)

Agentia pentru 

Protectia Mediului 

Caras_Severin

10 01.10.2014 31.07.2015 62799 44658 18141 Oravita Caras-

Severin
Scopul proiectului este implicarea GEC Nera, a APM Caraş - Severin şi a unor grupuri civice din zona 

parcurilor naţionale Cheile Nerei – Beuşniţa şi Semenic – Cheile Caraşului în monitorizarea politicilor 

publice şi formularea de propuneri destinate stopării tăierilor ilegale de arbori din aceste parcuri. 

Obiective: 

1. Să contribuie la creşterea numărului de activităţi concrete, specifice societăţii civile, ale cetatenilor din 

aria proiectului, in special a tinerilor, care să protejeze pădurile din parcurile naţionale Cheile Nerei – 

Beuşniţa şi Semenic – Cheile Caraşului.

În timpul implementării cetăţenii din aria proiectului vor fi implicaţi în 5 activităţi specifice societăţii civile iar 

gradul de informare şi înţelegere a cetăţenilor privind nevoia de implicare în combaterea tăierilor ilegale de 

arbori va creşte cu 70 %. 

2. Să contribuie, pe perioada de implementare a proiectului, la creşterea gradului de implicare în 

combaterea tăierilor ilegale de arbori, a factorilor cu atributii directe (autorităţi şi administratori de pădure) 

pentru reducerea/ stoparea acestui fenomen.

CIVIC_2014_19 Piesa de rezistenta: 

de la spectator la 

actor

Asociatia Pro Vobis – 

Centrul National de Resurse 

pentru Voluntariat

Asociatia ART Fusion

Asociatia Habitat for 

Humanitz Romania

9 01.11.2014 31.07.2015 69986.5 65000 4986.5 Cluj-

Napoca

Cluj  Scopul proiectului este constientizarea si responsabilizarea fata de dezastre a 4 comunitati rurale, prin 

dezvoltarea unui instrument tematic de educatie nonformala (teatru comunitar-participativ).

Obiective:

1. Constientizarea cetatenilor din regiunile vizate prin derularea unei caravane de teatru comunitar-

participativ;

2. Informarea tinerilor din regiunile vizate cu privire la potentialul de contributie prin voluntariat in caz de 

dezastru;

3. Advocacy pe langa autoritatile cu atributii in gestionarea situatiilor de dezastru pentru capitalizarea 

rezultatelor proiectului.

CIVIC_2014_20 Tinerii – factori 

decizionali in 

dezvoltarea societatii 

actuale 

Asociatia pentru Promovarea 
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8 01.11.2014 30.06.2015 30000 26700 3300 Pitesti Arges Scopul principal al proiectului il reprezinta dezvoltarea comunitatilor rurale prin implicarea activa a tinerilor 

in in procesul decizional al autoritatilor publice locale.

Obiective:

1. Informarea si educarea a 30 de tineri cu privire la ce inseamna sistemul decizional de la nivel rural si 

cum pot deveni parte activa a acestui sistem,

2. Implicarea activa a 30 de tineri in viata culturala, sociala si democratica a comunitatilor rurale din 

Buzoesti, Vedea si Mozaceni,

3. Crearea a 3 centre de tineret in Buzoesti, Vedea si Mozaceni, care sa ofere sprjin altor tineri interesati in 

a se implica in activitatile organizate,

4. Propunerea 3 planuri strategice de dezvoltare de activitati pentru tinerii din cele 3 comune si prezentarea 

acestora catre autoritatile publice locale, 

5. Crearea unui catalog de promovare a evenimentelor ce pot fi organizate in centrele de tineret. 

Obiectiv de dezvoltare organizationala - construirea unui site care sa ajute in promovarea evenimentelor si 

a proiectelor derulate de catre asociatie
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