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RAPORT
cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal
2017

în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă

a

activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2017”, conform prevederilor Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi non-profit de interes judeţean .
Prin Hotărârea nr. 54/30.03.2017, Consiliul Judeţean Prahova a aprobat
Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de
interes general pe anul 2017. Prin acest program, a fost alocată suma de 300.000
RON organizaţiilor neguvernamentale din judeţul PRAHOVA cu activitate în
domeniile :
 Cultură și Identitate Națională;
 Tineret şi sport;
 Protecția Mediului ;
 Sănătate ;
A avut loc o sesiune de depunere de proiecte în luna aprilie - mai.
În urma procesului de evaluare au fost aprobate pentru finanţare 9 proiecte .
Implementarea proiectelor s-a desfăşurat conform planului de acţiune al fiecărei
asociaţii.
Situaţia privind proiectele finanţate (solicitanţii/beneficiarii, sumele cheltuite,
activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute) este prezentată în Anexa la Raport.

ANEXĂ
RAPORTUL FINAL
cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal
2017 în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
non-profit de interes judetean pe anul 2017”
In perioada mai - decembrie 2017, Consiliul Judeţean Prahova , conform Hotărârii
nr. 54/30.03.2017, a finanţat din fondurile bugetului propriu un număr de 9
proiecte selectate în urma procesului de evaluare după cum urmează:
 1.Asociația Platforma Unionistă Acțiunea 2012 - proiect “Cunoaște-ți țara”
 2.ABS România - proiect “Educație prin istorie “`
 3.Asociația “Organizația Umanitară
CONCORDIA” – proiect “Tineri
pregătiți ca cetățeni activi și responsabili în comunitate”
 4.Asociația “Uniunea Social Democrată a Romilor din România” - proiect
“Dreptul de a fi sănătos”
 5.Asociația Sportivă “Întoarce-te la Sport” - proiect “Armonie și Sănătate
prin Mișcare ”
 6.Asociația “Ecvestre Hipohouse” - proiect “Karpatia Horse Show 2017”
 7.Asociația Ares`El - proiect “Tineri cu atitudini civice”
 8.Asociația Enkidu - proiect “Cinematour Kids Prahova 2017”
 9.Asociația
Club Sportiv Columbofil “LEVIN HAUSE” – proiect
“Columbofilia Unește Europa”
Monitorizarea proiectelor s-a facut de Comisia de evaluare, selecţie şi monitorizare a
proiectelor numită prin Dispoziţia preşedintelui nr. 169 din data 08.05.2017.
Implementarea proiectelor s-a facut conform planului de acţiune al fiecărui
proiect şi au fost desfășurate toate activităţile propuse.
Conform procedurilor din Ghidul solicitantului cheltuielile s-au decontat pe baza
rapoartelor şi documentelor de plată.
Valoarea totală a sumelor cheltuite de beneficiari de la Consiliul Județean Prahova
este de 220.596,01 lei

Raportările s-au făcut după modelul cerut conform Ghidului solicitantului, iar sumele
au fost cheltuite pentru activităţile desfăşurate conform proiectului şi au fost
justificate cu documente de plată.

 Procedurile de achizitie au fost cele prevăzute de Legea 98/ 2016 cu
modificările şi completările ulterioare.
Situaţia privind proiectele finanţate se prezintă astfel:
 1. Denumire proiect : “Cunoaște-ți țara”
Solicitant : “Asociația Platforma Unionistă Acțiunea 2012”
Sumă totală proiect: 29.700 lei
Contribuție Consiliul Județean Prahova: 26.730,00 lei
Proiectul, câștigat în cadrul concursului pentru ong-uri cu finanțări nerambursabile de
la Consiliul Județean Prahova, a avut ca scop promovarea Județului Prahova în
rândurile românilor din Republica Moldova prin facilitarea accesului la obiectivele
turistice, culturale sau de interes economic inclusiv și răsturnarea convingerilor
formate de propaganda și manipularea antiromânească din ultimii peste 200 de ani
în Republica Moldova.
Grupul țintă, beneficiarii au fost 900 români din Republică Moldova care nu au
vizitat niciodată România și nu au avut acces la informații corecte privind istoria
comună a celor două state românești.
Obictivele proiectului au fost :
1. Promovarea județului Prahova unui nr. de 900 români din Basarabia.
Românii din Republica Moldova cu posibilități reduse, angrenați în proiect,
care nu au vizitat niciodată România, pe parcursul pe care l-au urmat pe
toată perioada în care s-a derulat proiectul, au avut asigurată cazarea cu titlu
gratuit, respectiv o masă pe zi gratuită ;
2. Organizarea de deplasări la întreprinderile de succes și la proiectele de succes
implementate în județul Prahova cu fonduri locale, guvernamentale sau
europene ;
3. S-a urmărit cunoașterea obiectivelor culturale de importanță națională dar și
locala, muzee, monumente istorice care demonstrează identitatea și istoria
comună a poporului de pe ambele maluri ale Prutului;
4. Realizarea de campanii de informare privind trecutul istoric comun al
României și al Basabiei inclusiv Unirea de la 1918.
S-a avut în vedere, de asemenea, promovarea evenimentelor și a localităților de
însemnătate în desfășurarea luptelor de pe Valeea Prahovei în timpul Primului
Război Mondial.
Partener în cadrul proiectului a fost Colegiul Ion Kalinderu din Bușteni care a pus la
dispoziție cu titlu gratuit cazarea beneficiarilor.

 2.Denumire proiect : “Educație prin istorie “
Solicitant : “ Asociaţia de Sprijin şi Binefacere România”
 Valoare totală a proiectului : 35 718 lei
 Contribuție Consiliul Județean Prahova: 30 000 lei
Scopul: Responsabilizarea tinerilor

în

cunoașterea, păstrarea și promovarea

tradițiilor și valorilor istorice românești.
Obiectivele proiectului: Organizarea și sprijinirea unor acțiuni, activități și proiecte de
popularizare a trecutui istoric și organizarea de activități de sensibilizare a tinerilor cu
privire la memoria istorică a județului Prahova. În acest sens au avut loc întâlniri între
tinerii basarabeni și tineri români în vederea cunoașterii și reactivării trecutului istoric
comun. S-a dorit ca tinerii români de ambele maluri ale Prutului să conștientizeze
importanța implicării în menținerea identității naționale. Tinerii și familiile lor vor
avea posibilitatea să recunoască și să prețuiască moștenirea istorică.
Grupul țintă, beneficiari : Atenția proiectului s-a îndreptat în primul rând către
tinerii din licee, atât din județul Prahova cât și din Republica Moldova, educația din
această etapă a vieții fiind esențială pentru formarea lor ca cetățeni aparținând unui
popor cu un trecut istoric încărcat de semnificații.
În acest sens au fost implicate un număr de peste 50 de persoane, reprezentând elevi,
profesori, personal administrativ, veterani de război și voluntari.
Activități principale :
 Au avut loc activități non formale pentru tinerii angrenați în proiect din județul
Prahova, respectiv Republica Moldova, conferință de prezentare a trecutului
istoric al județului Prahova și al României, vizitarea unor obiective turistice,
efectuarea unor cursuri de prin ajutor pentru tineri și realizarea de competiții
sportive între tinerii prahoveni și basarabeni.
 La final a avut lor un feedback al participantilor pentru diseminarea rezultatelor.
Parteneri în proiect:
a) Asociația Națională a Veteranilor de Război filiala “Dimitrie Cantemir”
România ;
b) Colegiul Național “I.L.Caragiale”, România;
c) Colegiul Național “Mihai Viteazul”, România:
d) Școala Gimnazială “Toma Socolescu”, Păulești, România;
e) Consiliul Raional Glodeni,Republica Moldova;
f) Primăria Blejoi,România;

g) Consiliul Raional Cimișlia, Republica Moldova;
h) Colegiul Național “Nichita Stănescu”, Ploiești, România;
 3. Denumire proiect “Tineri pregătiți ca cetățeni activi și responsabili în
comunitate”
Solicitant: Asociația “Organizația Umanitară CONCORDIA”
Valoare totală proiect: 33 075 lei
 Contribuție Consiliul Județean Prahova: 27 000 lei
 Scopul :
Dezvoltarea socială și personală a tinerilor din grupuri vulnerabile.
 Obiectiv
 Creșterea implicării civice a 30 tineri din grupuri vulnerabile din jud Prahova.
 Dezvoltarea și promovarea în comunitate a voluntariatului și a colaborării între
grupuri de tineri din județul Prahova
 Dezvoltarea socio – educativă a aproximativ 30 de tineri din grupuri vulnerabile
Grup țintă,beneficiari:
- aproximativ 30 de tineri fete și băieți , cu vârste cu prinse între 14-23 de ani, din
Ploiești, jud. Prahova;
- caracteristici grup: tineri din grupuri vulnerabile, lipsiți de sprijinul famililor
naturale, instituționalizați sau post –instituționalizați; cu abilități reduse de
relaționare la nivelul comunității și cu alte grupuri de tineri, care se confruntă cu
dificultăți legate de integrarea educațională, alegerea parcursului educațional și
profesional.
Activități principale:
 Instruire și consiliere pentru parcursul educațional și profesional al tinerilor – în
perioada de vară, după finalizarea anului școlar, tinerii din grupul țintă vor
beneficia de sesiuni de consiliere cu privire la parcursul educațional și
profesional pentru anul școlar următor / deciziile educaționale viitoare (îndrumare
spre locul de muncă ; îndrumare spre continuarea studiilor; alegerea unui profil
educațional; etc.)
 Seminarii pentru dezvoltare personală - cu sprijinul unui profesor .
Tinerii beneficiari au participat săptămânal la seminarii de dezvoltare
personală;seminariile au utilizat diferite metode (ex. Studii de caz, povești de
viață, jocuri de rol, jocuri educative și concursuri de cultură generală, etc. ) și
teme de relevanță pentru viața tinerilor (organizarea și evoluția vieții personale –
abordări în dezvoltarea personalității; disciplina, creația, respectul și etica în
ceea ce privește progresul social; responsabilitate și rigurozitate )
 Educație non-formală pentru integrarea socială și formarea civică – împreună cu
voluntarii implicați în proiect, tinerii din grupul țintă au derulat 5 seminarii de
educație non-formală, cu rol de joc și activități de grup prin care s-au dezbătut
teme de interes pentru tineri și pentru implicare civică (ex. cunoașterea vieții
publice locale; relația cu autoritățile; lucrul în echipe pentru susținerea unor
puncte de vedere cu privire la teme comune de tineret; participarea la decizie în
grupul de prieteni; structuri asociative ale tinerilor și perspective,etc. )

De asemenea, tinerii au luat parte la repetiții de dans popular, cu sprijinul unui
profesor specializat, aceasta fiind o metodă de creștere a relaționării și de
implicare în viața locală (prin participarea la evenimente publice )
 Pentru tinerii din grupul țintă s-a organizat o excursie tematică într-o locație
tematică, o excursie cu recunoaștere turistică din județul Prahova; alegerea
locației s-a făcut împreună cu tinerii, pentru a asigura implicarea și
responsabilizarea lor.
Proiectul a venit în întâmpinarea nevoilor de specifice grupului țintă principal
- tinerii din medii defavorizate social – nevoie de creștere a încrederii în
forțele și abilitățile proprii, nevoia de îmbuătățire a imaginii proprii și de
implicare în activități comune, care duc spre rezultate ce pot fi prezentate
comunității ; nevoia de relaționare, de cunoaștere a comunității în care doresc
să se integreze după depășirea situației de excludere socială.
 4. Denumire proiect :“Dreptul de a fi sănătos”
Solicitant : Asociația “Uniunea Social Democrată a Romilor din România”
 Sumă totală proiect: 27.450 lei
 Contribuție Consiliul Județean Prahova: 24.705, 00 lei
Obiectiv :
 Creșterea gradului de informare asupra normelor de igienă și sănătate cu 50%;
- Îmbunătățirea stării de sănătate a romilor, afectați de nivelul scăzut de trai, de
educație;
- Informarea asupra problemelor de sănătate, a normelor de igienă, a informațiilor și
practicilor referitoare la planning-ul familial, a vaccinării copiilor, a neaccesării
serviciilor publice medicale preventive și curative din Municipiul Ploiești, Comuna
Vărbilău și comuna Filipeștii de Pădure;
- Sprijinirea și medierea înscrierii pe listele medicilor de familie;
 Prevenirea și combaterea discriminării în domeniul sănătății;
 Diseminarea informațiilor și pliantelor prin intermediul mediatoarelor sanitare din
localiățile beneficiare
Grupuri țintă:
Beneficiari direcți
 700 de persoane de etnie romă din Municipiul Ploiești, din cele 4 mari
comunități compacte : Mimiu – Bariera București, Bereasca, Radu de la Afumați
și Boldescu;
 1200 de persoane de etnie romă din Comuna Vărbilău;
 2000 de persoane de etnie romă din Comuna Filipeștii de Pădure;
Beneficiari indirecți:
- populația din cartierele menționate și întreaga polulație a Municipiului Ploiești,
expusă riscului de îmbolnăvire datorat purtătorilor de boli transmisibile;
- populația din comunele: Vărbilău și Flipeștii de Pădure;

- Direcția de Sănătate Publică Prahova și medicii de familie din localitățile
menționate;
- Autoritățile administrației publice locale;







Impactul proiectului:
Dezvoltarea de abordări pentru îmbunătățirea stării de sănătate a romilor;
Activitățile campaniei pot constitui un model de proiect complex de dezvoltare
comunitară în domeniul sănătății, ce poate fi folosit ca practici pozitive și model
de implementare la o scară mai largă;
Propietatea locală asupra rezultatelor proiectului aparține în aceeași măsură
asociației dar și partenerului din proiect pentru că implicarea acestora va fi la fel
de importantă,mai ales că s-a avut în vedere ca acest proiect să fie extins și în
celelalte unități școlare din județ;
Efecte multiplicatoare:
Practicile pozitive din proiect pot fi preluate și de alte ONG-uri din județ, prin
intermediul materialelor informative privind îmbunătățirea stării de sănătate a
persoanelor de etnie romă;
Partenerii din proiect (DSP Prahova) au posibilitatea a organiza întâlniri cu
mediatorii sanitari angajați în județul Prahova pentru preluarea acestui model,
respectiv participarea în comunitățile de romi la diverse acțiuni de informare a
acestora privind procesul de sănătate al persoanelor de etnie romă.

Parteneri în cadrul proiectului:
 Direcția de Sănătate Publică – Prahova, care a venit în sprijnul asociației cu
Diseminarea informațiilor și pliantelor prin intermediul mediatoarelor sanitare
din localiățile beneficiare;
 Cabinetele de medici de familie – (Cartierul Malu Roșu, Bereasca, Boldescu,
Bariera București, Radu de la Afumați, Comuna Vărbilău, Comuna Filipeștii de
Pădure );


5. Denumire proiect “Armonie și Sănătate prin Mișcare ”
Solicitant: Asociația Sportivă “Întoarce-te la Sport”
Valoare totală a proiectului : 30.000
Contribuție Consiliul Județean Prahova: 27.000 lei

 Obiectiv general:Sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării
contribuției sectorului non-profil la creșterea și încurajarea participării
active a cetățenilor la viața socială.
Participarea în permanență prin parteneriat, alături de Consiliul Județean
Prahova, instituțiile statului, instituțiie private și organizații non-profit la proiectele
majore de interes public ce au avut ca impact creșterea numărului de participanți la
viața socială prin mișcare și sport.
Prin activitățile propuse prin proiect , Asociația Sportivă “Întoarce-te la Sport” șia propus ca în cele 4 luni de durată a proiectului să atragă cât mai multe organizații
non propfit și cât mai mulți voluntari astfel încât proiectul să aibă un impact pe o

perioadă mai mare asupra conștientizării populației privind necesitatea
practicării sportului.
Au fost îndeplite, de asemenea, obiective specifice precum:
 Promovarea cooperării și a schimbului de experiențe în segmentul de tineret, în
vederea dezvoltării sociale și personale a acestora cu predilecție a celor proveniți
din județul Prahova.
Asociația Sportivă “Întoarce-te la Sport” a urmărit prin proiectul “Armonie și
Sănătate prin Mișcare ” să contribuie la diversificarea programelor de mișcare prin
schimb de experiențe în școli și grădinițe, oferind programe specializate pe categorii
de vârstă și tipuri de antrenamente personalizate. Cu ocazia unor astfel de schimburi
de experiență s-a urmărit în aceeași măsură dezvoltarea procedeelor de socializare .
De asemenea, punctul principal al activităților proiectului a fost acela de
promovare a sportului în rândul tinerilor , aceasta înseamnând totodată , dreptul de
a beneficia la acest model de educație care aduce după sine dezvoltarea capitalului
uman prin accesul la servicii de sănătate prin sport.
Pe perioada proiectului asociația a identificat un programde activități grupate pe:
 Vârste
 Grupuri școlare
Grupuri de vârste :
- 4-7 ani cu activități precum – tehnica respirației diafragmatice – La copii respirația
prezentând o serie de particularități în raport cu vârsta. Respirația diafragmatică a
copiilor transformându-se la vârstă preșcolară în respirație toraco-ambdominală și în
mod treptat, spre pubertate, diferențindu-se în respirație de tip toracic la fete,
rămânând costo-abdominală la băieți.
Beneficiile respirației diafrafmatice:
Odată ce această tehnică devine parte integrantă a vieții zilnice, și va fi adoptat un
mod corect de respirație, starea mentală și fizică se va îmbunătății considerabil.
Prin conștientizarea îmbunătățirii tehnicii respirației difragmatice,care însoțește aceste
exerciții, nivelul celulalar întinerește, se fluidifică sângele,limfa și în felul acesta rata
metabolismului de bază crește, ajutând corpul să se detoxifice natural și să mențină
o imunitate crescută.
 7- 14 ani, activități precum:
Yoga pentru copii – Exerciții pentru postura (întărire, relaxare, răsucire), echilibru,
întărirea musculaturii, elasticitate (mai mult pentru păstrarea ei),exerciții de
concentrare.
S-a urmărit:
 beneficiile exercițiilor de yoga pentru copii:
 Cunoașterea corpului fizic și creșterea respectului și respectul pe care
beneficiarii proiectului caută să îl acorde propriului organismului pentru a nu se
confrunta cu eventuale probleme medicale sau în vederea depășirii acestora.
 Cunoașterea bogăției lumii înconjurătoare (plante, animale, oameni,munți, ape,
etc.). Conștientizarea că se poate învăța, prin observație, de la universul
prezent în complexitatea lui.
 Dezvoltarea puterii, flexibilității, rezistenței,echilibrului și coordonării.

 Dezvoltarea încrederii, atenției, capacității de concentrare, interacțiune socială, a
înțelegerii și a acceptării celor terțelor persoane.
 Stimularea creativității, a exprimării de sine.
 Însușirea unor instrumente de gestionare a situațiilor dificile
- Adolescenți - 14 – 20 ani - activități precum:
 Beneficiile dezvoltării calităților motrice:
- A urmărit echilibrul, mobilitatea articulară,flexibilitatea musculară și creșterea
gradului de homeostază al fiecăruia.
Într-un cuvânt, s-a urmărit prin procedeele promovate, educarea calităților umane și
dezvoltarea capacităților motrice ale organismului uman.
 Beneficiile Dance Fun Aerobic:
 Conceptul nou promovat face posibil dezvoltarea simțului ritmic,
Sporirea atenției prin jocuri de cunoaștere și formarea deprinderilor pentru
stilul de viață sănătos. Spre deosebire de cursurile clasice de dans, la Dance
Fun Arobic, copii au adoptat o poziție corectă și elegantă, au dezvoltat simțul
ritmic și flexibilitatea fără a fi îngrădiți de pași standard.
Acțiunile întreprinse în cadrul proiectului au avut loc, în măsura disponiblității, în
sălile oferite de Consiliul Județean Prahova, sala Sportului, Grădina Zoologică
Bucov, Salina Slănic Prahova, etc.
 Manifestări cultural-sportive dedicate tineretului. Locație: terenurile de sport din
Cerașu, Slon și Valea Borului;
 Școala altfel - Programul activităților extracurriculare ;
Acțiuni de parteneriat cu:
 Colegiul tehnic “Elie Radu” Ploiești – diverse acțiuni demostrativ – sportive și
work shopuri cu elevii despre stilul de viață sănătos prin nutriție echilibrată,
hidratare corectă și mișcare;
 Școala Spectrum Ploiești ;
 Școala Gimnazială Andrei Mureșan – au participat elevii mai multor clase în
cadrul săptămânii “:Școala Althel” la activități diverse;
 Școala Grigore Moisil nr. 8 Ploiești - În cadrul săptămânii “:Școala Althel” - s-a
mers împreună cu copii mai multor clasase în SALINA SLĂNIC PRAHOVA;
 Grădinița nr. 47 Ploiești- mișcare cu copiii;
 Școala “Nicolae Iorga” Pliești – activități sportive cu copiii;
 Grădina Zoologică – Parcul Constantin Stere – demonstrații sportive, activități
interactive în aer liber pentru familii;
 Camera de Comerț și Industrie Prahova – parteneri pe diverse evenimente unde
facem demonstrații și oferim diverse premii constând în abonamente la mișcare
sau anamneze fitness;
 Schopping City Ploiești – diverse activități sportive demonstrative și activități
interactive cu clubul de copiii - CLUBLUL LUI RONZI - și alte demo show-uri
cu diverse discipline sportive pentru a stimula dorința copiilor la mișcare;

 6. Denumire proiect “Karpatia Horse Show 2017”
Solicitant : Asociația “Ecvestre Hipohouse”
 Valoarea totală a proiectului : 59 434 lei
 Contribuție Consiliul Județean Prahova: 30.000 lei
 Scopul Proiectului :
Promovarea României ca pol regional în competițiile sportive ecvestre prin
organizarea unui eveniment sportiv hipic cu participare internațională,
sprijinirea în diverse forme a mișcării prin practică practicarea sportului de
către tineri și a tuturor celor care iubesc sportul în general sportul fie că este
vorba sport de platformă sau agrement, precum și dezvoltarea hipo –
turismului în România;

a)
b)
c)

d)





 Obiectiv :
Punerea în valoare a ansamblului arhitectural și peisagistic, Domeniul Cantacuzino
Florești;
Organizarea unei competiții hipice internaționale;
Promovarea României pe plan internațional precum și sprijinirea în diverse
forme a mișcării prin practica sportului de către tinerii și a tuturor celor care
iubesc sportul ;
Implicarea localnicilor în proiect având ca scop conștientizarea valorii din jurul lor
precum și aceea de modalitate a necesității contribuției proprii la dezvoltarea
personală și la ridicarea statutului socio – economic a zonei.
Proiectul a adunat peste 5000 de telespectatori:
Proiectul și-a atins scopul:
a) de implicare a localnicilor și de conștientizare asupra valorii din jurul lor
precum și aceea de modalitate a necesității contribuției proprii la dezvoltarea
personală și la ridicare statutului socio – economic a zonei.
b) Promovarea sportului în rândul elevilor Școlii Gimnaziale Florești și a
școlilor limitrofe.

 Ediția din 2017, Karpatia Horse Show s-a adresat tuturor celor care iubesc
sportul în general și iubitorilor de cai în special, fie că este vorba de sport de
performață sau de agrement. De asemenea, concursul și-a propus să aducă
Domeniul Cantacuzino Florești în circuitul activităților cultural-sportive
atingându-și scopul propus.
 A fost important ca participanții și localnicii implicați să conștientizeze care
sunt valorile din jurul lor și cum pot acestea să contribuie atât la dezvoltarea lor
personală cât și la ridicarea statutului socio economic.
Numărul de spectatori care au participat în cele trei zile de concurs în care s-a
derulat proiectul au fost de cca 7000 de persoane.

7. Denumire proiect “Tineri cu atitudini civice”
Solicitant: Asociația Ares`El
Cost total al proiectului : 22 650 lei
Contribuție Consiliul Județean Prahova: 20 385 lei
 Scopul: Creșterea participării active la viața socială prin dezvolarea unei
atitudini civice a tinerilor din jud. Prahova;
 Obiectiv 1: Creșterea participării a 60 de tineri din județul Prahova la
activități de consiliere pe tema: Voluntariat, Norme normale și civice, Drepturi
și Îndatorii cetățenești în termen de 4 luni;
 Obiectiv 2; Îmbunătășirea accesului la informație în domeniul civic a 60 de
tineri din județul Prahova prin participarea la concurs civic pe temele :
Modalitatea în care schimbă voluntariatul viața comunității, cetățenie activă,
în termen de 1 lună;
 Obiectiv 3 : Formarea ca buni cetățeni a 15 tineri din județul Prahova prin
participarea la un seminar pe tema: Voluntariat, Norme morale și civice,
Drepturi și îndatorii cetățenești, în termen de 1 lună;
Grupuri țintă: tineri din județul Prahova. Beneficiari direcți - 60 de tineri
(Ploiești, Boldești - Scăeni,Vărbilău) din clasele V-VIII (comportament
inadecvat în cadrul școlii, vulnerabilitate socială crescută cu risc de excludere
socială sau de alunecare pe panta criminalității juvenile.)
Beneficiari indirecți: cadrele didactice, comunitățile din care provin tinerii,
familiile și pretenii acestora, școlile din care provin aceștia.









Activități proiect:
Au fost elaborate și editate materiale de promovare ale proiectului ;
Au avut loc activități de informare și consiliere în școli pe tema : Voluntariat,
Norme morale și civice, drepturi și îndatoriri cetățenești., cunoașterea drepturilor
și a îndatoririlor cetățenești.
Beneficiarii au conștientizat importanța implicării în viața comunității și au
dezvoltat atitudini civice. De asemenea, cu acest prilej a fost promovat
conceptul de voluntariat în rândul lor. Aceste activități vor fi realizate prin
metode nonformale , menite să-i învețe pe beneficiari într-un mod inedit cum să
devină buni cetățeni și cum să se implice activ în comunitate.
Proiectul s-a desfășurat în perioada 01.08.2016 – 30.11.2016 în Ploiești,
Boldești- Scăeni,Vărbilău,Sinaia.
Au fost selectați 60 de tineri beneficiari ai proiectului.Acest lucru fiind realizat
cu ajutorul celor trei parteneri din proiect.
Parteneri implicați in proiect: Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Ploiești,Școala
Gimnazială Nr.2 din Boldești Scăeni și Școala Gimnazială din Comuna Vărbilău.
Tot în această perioadă au fost realizate acținile de informare precizate atât în școli
cât și în mediul în care acestea figurau ca locație.
A avut loc concursul civic “FII SMART, IMPLICĂ-TE!”, în urma căruia o
comisie formată din managerul de proiect, asistentul de proiect și directorii

școlilor partenere , au desemnat cinci câștigători din fiecare școală.Concursul a
constat în realizarea unor fotografii printr-o metodă nonformală și care constă în
realizarea unor fotografii care au avut mesaje inserate. Tinerii trebuiau să
realizeze 2 fotografii pe temele:Modalitatea în care schimbă voluntariatul viața
comunității, Cetățenie activă. Cele 30 de fotografii au fost expuse în cadrul
conferinței de final a proiectului. S-au dat diplome,rucksac-uri, stickuri și
participare în cadrul seminarului non formal.
 Seminarul nonformal de promovare a voluntariatului, a normelor morale și
civice, a drepturilor și îndatoririlor cetățenești s-a derulat la Sinaia, pe o
perioada de doua zile, la o pensiune stabilită anterior și au paticipat 25
persoane : - câștigătorii concursului – 15, cadre didactice, echipă proiect.
8. Denumire proiect “Cinematour Kids Prahova 2017”
Solicitant : Asociația Enkidu
Valoare totală proiect: 17.290 lei
Contribuție Consiliul Județean Prahova: 15.340,00 lei
Scopul proiectului: proiectul s-a adresat copiilor din zonele defavorizate
cultural, respectiv copiii din localitățile fără cinematograf.
Proiectul și-a atins scopul, acela de proiectare de filme pentru copii în
localitățile fără cinematograf pentru copiii instituționalizați și cei romi și a
avut ca finalitate creșterea gradului de acces la cultură și educarea viitorului
public spectator de film.
Totodată, un alt scop atins prin proiect a fost acela de a prezenta copiilor și un
alt tip de educație și de a le arăta eficacitatea unui tip de dialog informal
pentru asimilarea unor noi cunoștințe.
Activitățile principale au constat în proiecții de filme educative cu copiii în
jurul filmelor.

-

Obiectiv
Minimum 8 proiecții de filme europene pentru copiii din zonele defavorizate
cultural, localități din județul Prahova.
Dezvoltarea metodelor de educație nonformală prin film, de “alfabetizare
culturală”
Educarea publicului de mâine prin prezentarea unei alternative contemporane
la educația clasică
Promovarea patrimoniului cinematografil mondial, cu precădere cel European
Încurajarea tinerelor generații la studio și educația temeinică prin intermediul
artei în general și a cinematografiei în special
Extinderea Cinematour Kids și în alte localități față de cele în care a fost
prezent proiectul până în momentul de față.
Organizarea unui eveniment de impact, cu modele care îi pot inspira pe copii

- Conștientizarea producătorilor de film din România că filmul pentru copii este un
produs care are un public dedicat și numeros
- Încurajarea dialogurilor interculturale cu țările dezvoltate din Europa, țări în
care industria filmelor pentru copii este constantă în producerea unor filme
valoroase dedicate acestui target.
Grupuri țintă,beneficiari direcți:
Copii din localitățile fără cinematograf cu vârste între 3 și 18 ani .
Puținele programe cinematografice dedicate copiilor (proiecții, ateliere) sunt
monitorizate de părinți, profesori și mai ales de copii. Sălile la astfel de
evenimente sunt arhipline și nasc pasiuni în rândul celor mici și mai importanți
spectator.
Piața europeană de film are producții curajoase, cu success la public, cu povești
care nasc eroi ce pot fi reale repere și pentru copii din România
Numărul total al participanților la proiecții a fost de peste 400 de persoane.
Motivația alegerii grupurilor țintă menționate a fost aceea că ei reprezintă
viitorul consumator de cultură, ei aflându-se în etapa de acumulare de
cunoștințe, astfel încât sămânța plantată de acest proiect a venit pe un teren
propice.
Beneficiari indirecți:
Însoțitorii copiilor ce participă la proiecții, familiile de proveniență ale
copiilor și însoțitorilor care au aflat de experiența pe care participanții la
eveniment au împărtășit-o odată cu întoarcerea
în
mediul familial;
comunitățile de proveniență ale copiilor, comunitatea locală
în
general,instituțiile care au în grijă copii, organizațiile neguvernamentale
care au programe de educație alternativă, oficialitățile locale care pot testa
nevoile și dorințele cetățenilor pe care îi reprezintă și pot lua măsuri în
inițierea unor proiecte care să continue sau să vină în completarea
programului implementat de Asociația Enkidu – aproximativ 800 de persoane.
Rezultatele proiectului:
Crearea de evenimente culturale pentru copiii din zonele defavorizate cultural
Creșterea capitalului de imagine pentru toți cei angajați în proiet dat fiind faptul
că acest eveniment cultural va rămâne în memoria spectatorilor prin unicitatea
acestuia.
Promovarea educației prin cultură și artă în cadrul evenimentului cultural.
 9. Denumire proiect “Columbofilia Unește Europa”
Solicitant : Asociația Club Sportiv Columbofil “LEVIN HAUSE”
 Valoarea totală a proiectului: 34 536 lei
 Contribuție Consiliul Județean Prahova: 30.000 lei

Scopul proiectului a fost acela de promovare a sportului columbofil și formarea
relațiilor dintre columbofilii din România, Republica Moldova și alte țări
europene.
Obiective principale:
 Dezvoltarea ofertei de activități de petrecere a timpului liber a tinerilor din
județul Prahova prin acțiuni sportive și social educative;
 Realizarea la nivelul comunității prahovene a unei noi viziuni asupra sportului
columbofil;
 Organizarea de conferințe și concursuri pentru instruirea sportivilor și pentru
realizarea de schimburi de experință cu membrii altor federații columbofile din
Republica Moldova și Europa;
 Dezvoltarea unui parteneriat pentru întărirea relației dintre România și Republica
Moldova și alte state europene în ceea ce privește sportul columbofil;
 Cooptarea personalităților din lumea sportului columbofil în cadrul unei
conferințe pentru o mai bună promovare a sportului columbofil în rândul
tinerilor prahoveni ;
 Pentru realizarea proiectului au fost contactate în vederea colaborării:personalități
columbofile din România, Republica Moldova și Europa, societăți comerciale de
transport
porumbei și reprezentanți ai columbodroamelor din România,
Republica Moldova și alte țări, unde se întâlnesc crescători de diverse
naționalități.
 De semenea, s-a urmărit și dus la îndeplinire ca de Ziua Internațională a Păcii –
21 sept., să aibă loc organizarea unui concurs columbofil cu premii pentru
crescătorii din Prahova, Dâmbovița, Buzău și București.
Grupuri țintă, beneficiarii proiectului au fost persoanele implicate în activități
columbofile din România, Republica Moldova și Europa, în special tinerii care nu
practicau acest sport, incluziunea lor în astfel de hobby reprezentând o metodă utilă
pentru educarea și formarea lor ca personalități responsabile.
Activitățile proiectului au constat în:
 Selectarea columbofililor din județele Prahova, Dâmbovița,Buzău, București și
Republica Moldova
 Organizarea de competiții cu punct de plecare Chișinău, între columbofilii din
județul Prahova Dâmbovița,Buzău și București;
 A avut loc o conferința organizată în județul Prahova, la care au participat toți
columbolii implicați în proiect alături de un număr de tineri din județul Prahova
 De asemenea, a avut loc un feedback al participanților cu diseminarea
informațiilor
- Rezultate proiectului au fost evaluate prin numărul de persoane implicate în
proiect – 60, Număr tineri participanți la coferință – 25, numărul de broșuri
împărțite - 1000,număr de vizualizări online – 10 000
Partenerii implicați în proiect au fost :
1 Asociația Club Sportiv Columbofil “Levin Haus”, Prahova, sat Păulești – rolul
fiind de organizator și cofinanțator al proiectului;

2. Uniunea Columbofilor Profesioniști din România , Dâmbovița, Târgoviște –
conferențiar în proiect, organizator al competiției columbofile cu punct de plecare
din Chișinău ;
3. Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei din România - conferențiar în
proiect, organizator al competiției columbofile cu punct de plecare din Chișinău ;
4. Asociația Obștească Clubul Columbofilor din Chișinău, Republica Moldova,
Orașul Glodeni – Conferențiar proiect, organizator al competiției sportive
columbofile cu punct de plecare Chișinău;
5 Consiliul Raional Glodeni, Republica Moldova, Orașul Glodeni - Mobilizator al
tinerilor la acțiunile proiectului;
6.Alien Data System SRL , Brașov – Conferențiar proiect;
7. SC LEVIN HAUS SRL , Prahova,Păulești – Transportator autorizat al
porumbeilor către punct de lansare Chișinău, Republica Moldova.
8. Primăria Blejoi _ Prahova, com. Blejoi - conferențiar în proiect - Mobilizator al
tinerilor la acțiunile proiectului;
9. Școala cu clasele I-VIII “T.Socolescu ” din Păulești, Prahova, com Păulești Mobilizator al tinerilor la acțiunile proiectului;

Comisia de monitorizare,
Satmar Ligia Nicoleta
Stan Octavian
Nicolae Evelina
Chivu Ioana
Moșu Răzvan Nicolae

