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INSPE<(TORA TUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

1 NAŢIONALE 
Str: Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 

0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro 

,NOTA Nr . .. J.If.1/l?.:_t!:.~&C!l~ ..... 

Către TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULARE 

ÎN ATENŢIA CONSILIERILOR EDUCA TIVI 

Vă transmitem alăturat Proiectul "ANDREI" realizat de DIRECŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU SPORT ŞI TINERET . 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET~ 

Proiect "Andrei" 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj organizează a treia ediţie a 
proiectului "Andrei" care are drept scop creşterea participării civice a tinerilor. 

Obiectivele proiectului sunt: 
~ Organizarea unui concurs naţional pentru tinerii care s-au implicat în 

proiecte de prevenire şi combatere a violenţei 
~ Organizarea de dezbateri pe tema fenomenului violenţei în unităţile de 

învăţământ craiovene 

~ Instituirea unei Zile a Neviolenţei la nivel local, judeţean şi regional. 

Andrei Goreci a fost un voluntar foarte activ al Direcţiei Judeţene pentru 
Sport şi Tineret Dolj. A fost implicat în foarte multe proiecte naţionale şi 

internaţionale, proiecte ce au militat pentru antidiscriminare, nonviolenţă, 

împotriva drogurilor în calitate de organizator, actor, regizor. A fost ucis de către 
un alt tânăr în data de 7 octombrie 20 1 O în timp ce se îndrepta spre şcoală, când 
încerca să îşi apere un coleg. 

Acest tragic eveniment a evidenţiat necesitatea implementării unui proiect 
care, pe de o parte, să tragă un semnal de alarmă asupra fenomenului violenţei, iar, 
pe de altă parte, să ofere exemple de tineri implicaţi în viaţa comunităţii prin 
participarea lor la acţiuni de combatere a comportaffientelor violente. 

Aşa s-a nascut proiectul "Andrei". 
În anul 2011, proiectul "Andrei" a primit Premiul "Ambasadorii 

nonviolenţei" pentru receptivitate şi iniţiativă", la a treia editie a Galei Premiilor 
Participării Publice, fiind singura instituţie publică premiată. 

Concursul Naţional "Andrei" 
Este adresat tinerilor care s-au implicat în proiecte de prevenire şi combatere a 
violenţei. 

La concurs se pot înscrie tineri din întrega ţară cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de 
am. 
Înscrierea va consta într-o scrisoare de intenţie care va cuprinde: 

~ Autocaracterizare-cum se descrie pe sine şi ce reprezintă pentru el 
activitatea de voluntariat, de ce a ales să fie voluntar şi ce a învăţat 
din acţiunile de voluntariat 
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~ Motivaţia participării la acest concurs, ce va include raspunsul la 
intrebarea "De ce militează pentru nonviolenţă'' 

~ Argumentare -de ce consideră că merită să primească premiul 
"Andrei" 

~ O scurtă descriere a proiectului/proiectelor în care s-a implicat în 
anul 2012, proiecte care au vizat fenomenul violenţei în rândul 
tinerilor, însoţită de informaţii despre contribuţia lui la reuşita 
acestor proiecte. 

Scrisoarea de intenţie va fi însoţită de o fotografie reprezentativă pentru 
activitatea lui de voluntar. 

Scrisoarea de intenţie va fi transmisă Direcţiei Judeţene pentru Sport Şl 

Tineret Dolj la adresa de email djst.dolj@mts.ro până la data de 5 iunie 2013. 

Decernarea premiului 
Premiul, realizat de artistul plastic Ioana Flueraşu, va fi decernat în cadrul 

unui eveniment public organizat în data 7 iunie 2013, ocazie cu care toţi 

participanţii la concurs vor fi promovaţi şi recompensaţi. 
Participarea la concurs constituie acordul potenţialului câştigător pentru ca 

numele, fotografia şi activităţile în care a fost implicat să fie făcute publice, 
inclusiv în campaniile Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dolj pentru 
promovarea nonviolenţei în rândul tinerilor. 
Dezbateri despre fenomenul violenţei în rândul tinerilor 

Dezbaterile vor avea loc în unităţile de învăţământ craiovene, având ca 
pretext filmul realizat de TVR Craiova despre cazul voluntarului ucis Andrei 
Goreci. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul telefon 0251431806 
Persoană de contact: consilier tineret Camelia Băluţoiu 0721 322 601 

Consilieri tineret, ~ 
Camelia Băluţoiu , 

Diana Neamtu ~P'e..o....,.A 
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