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MINISTER UL 
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NATIONALE 
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CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

Va transmitem alaturat Proiectul ,,E~ti TARE, VOLUNTARE!,, realizat de Directia Jude\eana 
pentru Sport ~i Tineret Craiova, Inspectoratul Scolar Jude\ean Dolj, Centrul de Voluntariat ,,Voluntaris,, care 
se va organiza in data de 16 decembrie 2013. 

Inspector ~colar de specialitate , 

Prof. S&L!IRffA 
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MINISTERUL TINERETULUI ~I SPORTULUI ITS 
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET D <fl. 
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E~ti TARE, VOLUNTARE! 

Directia Judeteana pentru Sport §i Tineret Dolj, Centrul de Tineret 
Craiova, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Centrul de Voluntariat Voluntaris 
organizeaza in data de 16 decembrie 2013 proiectul "E§ti TARE, 
VOLUNTARE!", editia a II-a. 

Obiectivul proiectului este recompensarea voluntarilor, ong-urilor §i 
sustinatorilor voluntariatului din judetul Dolj in anul 2013 in cadrul unei gale a 
voluntarilor. 

Proiectul ,,E§ti TARE, VOLUNTARE!" are rolul de a atrage atentia 
opiniei publice asupra importantei voluntariatului §i de a oferi voluntarilor §i 
proiectelor de voluntariat din judetul Dolj recunoa§tere §i recompensare. 

Se va des:fa§ura sub forma unei gale sub sloganul "E§ti TARE, 
VOLUNTARE". 

Nominalizarile pot fi filcute de organizatiile neguvemamentale, institutiile 
publice care lucreaza cu voluntari, voluntari §i alte persoane. 

Un aplicant poate nominaliza la toate categoriile la fiecare dintre sectiuni. 

Sectiunea: Cel mai TARE voluntar 
~ Cel mai TARE voluntar in domeniul arta §i cultura 
~ Cel mai TARE voluntar in domeniul social 
~ Cel mai TARE voluntar in domeniul educatie 
~ Cel mai TARE voluntar in domeniul mediu §i ecologie 
~ Cel mai TARE voluntar in domeniul sanatatii 
~ Cel mai TARE voluntar in domeniul sportului 
~ Cel mai TARE voluntar din Consiliile El evil or 
~ Cel mai TARE voluntar din mediul rural 
~ Cel mai TARE voluntar JUNIOR 
~ Cel mai TARE voluntar strain 

Se poate nominaliza un singur voluntar pe categorie, un voluntar poate fi 
nominalizat la mai multe categorii. 

Sectiune Cel mai TARE proiect 

~ Cel mai TARE proiect in domeniul arta §i cultura 
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~ Cel mai TARE proiect In domeniul social 
~ Cel mai TARE proiect In domeniul educa\ie 
~ Cel mai TARE proiect In domeniul mediu 
~ Cel mai TARE proiect In domeniul sanatatii 
~ Cel mai TARE proiect extra~colar 
~ Cel mai TARE proiect In domeniul sportului 
~ Cel mai TARE proiect al Consiliile $colare Elevilor 
~ Cea mai TARE proiect de promovare a voluntariatului 

Sectiunea structuri tineret 

~ Cel mai TARE ONG 
~ Cel mai TARE Consiliu $colar al Elevilor 
~ Cel mai TARE Grup Informal 

Sectiunea coordonator de voluntari 
Cel mai TARE coordonator de voluntari 

Sectiunea sustinatori . . 
~ Cel mai TARE sus\inator al voluntarilor categoria media 

Presa scrisa 
Presa online 
Televiziune 
Radio 

~ Cel mai TARE sus\inator al voluntarilor - Institu\ii publice ~i de lnva\amant 

Formularul de nominalizare completat va fi trimis pana pe 11 decembrie 
2013 la adresa centrudetineret_craiova@vahoo.com. 

Consilieri tineret, / 
Camelia Balutoi9:'

Diana Neamtu "4~·0 .. vl:J . / 



lnformatii despre aplicant 

Tipul aplicantului 

E~ti TARE, volunTARE! 
Forumular nominalizare 

-9- Organizatie nonguvernamentalii 
-9- Institutie publicii 
-9- Institutie de presii 
-9- Companie 
-9- Persoanii fizicii 

Numele aplicantului: 
Adresa 
Telefon 
Email 

Sectiunea la care se nominalizeaza 
(bifati atat sectiunea cat ~i categoria) 

Seqiunea: Ce! mai TARE voluntar 

Sectiunea: Ce! mai TARE voluntar 
-9- Ce! mai TARE voluntar In domeniul artii ~i culturii 
-9- Ce! mai TARE voluntar In domeniul social 
-9- Ce! mai TARE voluntar In domeniul educatie 
-9- Ce! mai TARE voluntar In domeniul mediu ~i ecologie 
-9- Ce! mai TARE voluntar In domeniul siiniitii!ii 
-9- Ce! mai TARE voluntar In domeniul sportului 
-9- Ce! mai TARE voluntar din Consiliile Elevilor 
-9- Ce! mai TARE voluntar din mediul rural 
-9- Ce! mai TARE voluntar JUNIOR 
-9- Ce! mia TARE voluntar strain 

Numele ~i prenumele: 
Data na~terii: 
Telefon 
Email 

lnformatii despre voluntarul nominalizat 

Numarul de ore de voluntariat realizate in 2013 



Proiectele/programele In care a fost implicat (denumire, scop, ce a fiicut efectiv voluntarul 
nominalizat) 

Cel mai TARE coordonator de voluntari 

Informatii des pre coordonatorul de voluntari nominalizat 

Numele $i prenumele: 
Data na$terii: 
Telefon 
Email 

Numarul voluntari coordonati In 2013 

Numarul de ore de voluntariat realizate de voluntarii coordonati In 2013 

Proiectele/programele In care a fost imp Ii cat (den um ire, scop, activitati) coordonatorul de 
voluntari nominalizat 

Sectiune Cel mai TARE proiect 

Categorie 
~ Ce! mai TARE proiect In domeniul arta $i cultura 
~ Ce! mai TARE proiect In domeniul social 
~ Ce! mai TARE proiect In domeniul educa\ie 
~ Ce! mai TARE proiect In domeniul mediu 
~ Ce! mai TARE proiect In domeniul sanatatii 
~ Cel mai TARE proiect extra$colar 



-1- Ce! mai TARE proiect In domeniul sportului 
-1- Ce! mai TARE proiect al Consiliilor Scolare ale Elevilor 
-1- Cea mai TARE proiect de promovare a voluntariatului 

I Titlul proiectului: 

I Scopul proiectului: 

I Obiectivele proiectului: 

I Scopul proiectului: 

I Coordonatorul proiectului: 

Parteneri: 

Rezumatul oroiectului (activitati, beneficiari, rezultate, impact) 

Sectiunea structuri tineret 
-1- Ce! mai TARE ONG 

Sectiunea structuri tineret 

-1- Cel mai TARE ong din mediu rural 
-1- Ce! mai TARE Consiliu Scolar al Elevilor 
-1- Ce! mai TARE Grup Informal 
-1- Ce! mai TARE Grup Informal din mediu rural 

Denumire: 



Data constiuirii 
Pre~edinte/Coordonator: 
Telefon: 
Email: 

Numiirul de ore de voluntariat realizate in 2013 ~i numiirul de voluntari implicati 

Proiecte derulate In 2013 (numiir, scurtii descriere proiecte-activitiiti,rezultate, impact) 

Sectiunea sustinatori 

~ Ce! mai TARE sustiniitor al voluntarilor categoria media 
Presa scrisii 
Televiziune 
Radio 

~ Ce! mai TARE sustiniitor al voluntarilor - Institu\ii publice ~i de lnvii\iimiint 

lnformatii despre persoana/institutia media nominalizatii 
Denumire/Nume prenume: 
Telefon: 
Email: 

Articole/reportaje/emisiuni/stiri cu privire la activitatile de voluntariat 

Evenimente ce au implicat voluntariatul/voluntari la care a participat (numar, enumerare) 



Nominaliza\i organiza\iile neguvernamentale/grupurile informale partenere cu institu\ia mass
media 

Denumirea actiunilor propriu zise de promovare a voluntariatului in care s-a implicat 

--} Cel mai TARE sustinlitor al voluntarilor - Institutii publice ~i de invlitlimant 

Numarul voluntarilor implicati in activitatile desra~urate de catre institutie 

Numarul orelor de voluntariat efectuate la nivelul institutiei 

Numarul ~i denumirea ac\iunilor de promovare a voluntariatului in care s-a implicat institutia 

Nominalizati organizatiile neguvernamentale/grupuri informale partenere cu institutia 

Proiecte finantate I sponsorizate( denumirea, beneficiarul si scopul proiectului) 

Va rugam sa trimiteti formularul completat ~i 3 fotografii relevante piina la data de 11 
decembrie 2013, prin email la adresa centrudetineret_craiova@vahoo.com 
Persoana de contact: Camelia Ba!u\oiu 
Coordonator Centru de Tineret Craiova 
Tel.0751100264 


