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Laboratorul de educaţie civică
Titlul proiectului: Laboratorul de educaţie

în domeniul tineretului şi anume

civică

cetăţenia

Finanţator: Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.2:

tinerilor, diversitatea culturală;


Iniţiative ale tinerilor

europeană,

participarea

Să dezvolte abilităţile de viaţă a 30 de

Suma acordată: 5194,5 euro

copii romi şi neromi cu vârste cuprinse

Durata: 14 luni

între 11 şi 15 ani, precum şi să

Scop: Să dezvolte abilităţile de viaţă a copiilor

promoveze

şi să se conştientizeze calitatea de cetăţean

acestora;

european al grupului de iniţiativă, conducând



respectul

de

sine

a

Să se înţeleagă necesitatea protejării

astfel la o mai bună înţelegere a societăţii în

mediului înconjurător în rândul celor

care

30 de copii romi şi neromi cu vârste

aceştia

trăiesc,

precum

şi

la

îmbunătăţirea perspectivelor de viitor ale
acestora.

cuprinse între 11 şi 15 ani;


Să se promoveze în rândul celor 30 de

Localizare: Şcoala nr. 26, sector 2, Bucureşti

copii romi şi neromi cu vârste cuprinse

Obiectiv general: Să dezvolte abilităţile

între 11 şi 15 ani voluntariatul şi

necesare pentru cei 9 tineri ai grupului de

implicarea activă în comunitate;

iniţiativă în vederea familiarizării copiilor cu



Să se promoveze în rândul celor 30 de

tematica europeană: ce înseamnă cetăţenia

copii, romi şi neromi cu vârste

europeană, diversitatea şi cât de important

cuprinse între 11 şi 15 ani,modele de

este pentru ei să se implice activ în

reuşită din rândul comunităţii de romi;

comunitatea din care fac parte.
Obiective specifice:


Să crească gradul de informare a 30
de copii romi şi neromi cu vârste
cuprinse între 11 şi 15 ani privind
conceptele cheie ale Uniunii Europene



Să dezvolte abilităţi de lucru în echipă
şi cu copii în rândul celor 9 tineri din
grupul de iniţiativă.

Rezultate preconizate:



9 tineri care au dobândit competenţe
în ceea ce priveşte managementul de
proiect şi lucru cu copii;



9 tineri care s-au dezvoltat personal şi
profesional prin implementarea unui
proiect gândit de aceştia;



30

de

copii

informaţi

privind

conceptele cheie ale Uniunii Europene
în domeniul tineretului şi anume
cetăţenia

europeană,

tinerilor,

diversitatea

participarea

acestora

participarea
culturală
la

şi

bazarul

cetăţeanului european unde fiecare
copil va prezenta ceea ce îl face pe el
să se simtă european sub forma unui
desen, eseu;


30 de copiii care şi-au dezvoltat
abilităţile de viaţă şi în rândul cărora a
crescut respectul de sine;



30 de copii informaţi cu privire la
necesitatea

protejării

mediului

înconjurător;


30 de copii informaţi cu privire la
importanţa

voluntariatului

şi

implicării active în comunitate.
Rolul Agenției Împreună: Implementator
Coordonator: Delia Stan

a

