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Youth&SPA
Transformă viitorul orașului
ora
Băile Tușnad
APEL PROIECT

•
•
•
•
•

Faci parte din grupul de vârstă între 16-25 de ani, ai domiciliul în orașul
ora Băile Tușnad
sau îți
ți urmezi studiile aici.
aici
Ai aptitudini de comunicare de nivel mediu în limba engleză
engleză.
Ai idei legate de transformarea viitorului orașului
ora
tău și doreștii să le împărtă
împărtășești.
Dorești
ști să transformi localitatea B
Băile Tușnad într-un oraș viabil.
Dorești
ști să te întâlnești cu tineri și fa
factori decizionali din orașul
șul Băile Tușnad și din
alte orașe europene.

Despre program:
„Nu am influență
ță asupra afacerilor legate de orașul meu. Nu
u există posibilități
posibilită adresate
tinerilor. Nu știu unde voi trăi sau unde voi continua studiile după absolvirea școlii. Doresc
să aflu și opinia altor tineri care trăiesc în stațiuni balneare, în zone rurale.”
rurale
Dacă te-ai
ai gândit asupra celor menționate
menționate și te interesează luarea deciziilor la nivel local și
la nivelul Uniunii Europene, atunci acest program se ți se adresează.
În cadrul proiectului vei avea posibilitatea să participi la întâlniri locale și internaționale.
Scopul acestoraa este inventarierea oportunită
oportunităților din orașul
șul tău și din alte orașe
partenere, în special din sta
stațiunile
țiunile balneare. Datorită multitudinii temelor analizate –
implicare în procesul de luare a deciziilor, tineri antreprenori, migrație,
ție, valori locale și
cultură locală – vei putea dobândi informa
informații
ții noi, vei putea participa la dezbateri cu
participanții locali și din străinătate,
nătate, cu factorii decizionali și vei putea împărtăși experiența
ta în vederea dezvoltării locale. Odată cu finalizarea proiectului orașul
orașul participant va putea
sprijini înființarea
țarea unui Consiliu de Tineret cu participarea activă a tinerilor implica
implicați,
contribuind astfel la transformarea pe termen lung a imaginii orașului.
Pe lângă participarea la diverse activită
activități
ți educaționale, veți putea participa și la un
flashmob internațional,
țional, reflectând astfel asupra importanței opiniei tinerilor. Totodată
Totodată, pe
lângă dezvoltarea cunoștințelor
ștințelor de limbi străine, veți
ți putea dezvolta aptitudinile de
comunicare, totodată puteți
ți cunoaște noi culturi și găsi prieteni.
Locații:Hévíz (Ungaria),
), Lendava (Slovenia),
(Slov
Băile Tușnad (România),
nia), Iseo ((Italia), Bruxelles
(Belgia).
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Perioada:septembrie 2018 – decembrie 2019.
Depunerea proiectului: materialele realizatevor fi transmise la adresa de ee-mail:
majlatzita@judetulharghita.ro
majlatzita@judetulharghita.ro,cel târziu până la data de 20 februarie 2019.
201
Proiectul
roiectul poate constitui redactarea unui eseu în limba engleză de maxim1
maxim pagină
saurealizarea unui film în limba engleză de 2 minute,
minu , în care argumentați
argumenta de ce doriți să
participați
ți în proiectul Youth&Spa.
Pe lângă proiectele individuale pot fi depuse proiecte și de grupuri de tineri, în acest caz
eseul trebuie să aibă cel puțin
țin 3 pagini
pagini, iar filmul trebuie să fie de cel puțin
țin 5 min
minute.
Evaluarea proiectelor:participan
articipanții,
ții, în total 8 persoane vor fi selectați de către o comisie de
evaluare, pe baza proiectelor depuse.
Criterii de participare:
- Cunoștințe
ștințe de limba engleză de nivel mediu
- Creativitate și interes față de obiectivele programului
- Interes față
ță de alte culturi și opinii
- Proiectele depuse de grupuri (în numele unei școli sau clase) reprezintă un avantaj
Informații suplimentare:
Persoană de contact: Majlat Zita
Zita–manager de proiect, mobil 0743
3-780567, e-mail:
majlatzita@judetulharghita.ro

