
TITLUL PROIECTULUI 

„Centru de tineret Curtea de Argeș” 

DOMENIUL PROIECTULUI 

Infrastructură educațională și socială 

DESCRIERE 

Curtea de Argeș este un oraș cu o intensă activitate în ceea ce privește tinerii și 

organizațiile care lucrează cu aceștia. De altfel, pe teritoriul orașului regal se află și 5 licee. În 

prezent, în orașul nostru activează aproximativ 6 ONG-uri de tineret. Interesele tinerilor ca 

grup social au început să se depărteze de ceea e înseamnă voluntariat și implicare în 

comunitate. De ce? Pentru că acestora li se pare că nu sunt sprijiniți pentru a face astfel de 

activități și toată lumea lor se învârte în a obține note mari la școală. Astfel, nevoia acestora 

este de un spațiu în care să se simtă în siguranță să discute despre problemele care îi apasă, 

să creeze prietenii și să îi aducă mai aproape de ce înseamnă comunitatea din Curtea de 

Argeș. Cu toate acestea, Curtea de Argeș nu deține un astfel de spațiu. Acest loc ar fi unul de 

dezvoltare pentru tinerii din zona Curții de Argeș. Scopul său central ar fi ca spațiul să fie 

dedicat activităților, seminariilor, dezbaterilor dedicate tinerilor, cu posibilitatea ca aceștia 

să poată să se bucure și de activități artistice (creative, muzicale etc). Tinerii care se implică 

în comunitatea din Curtea de Argeș atunci când sunt în liceu au șanse mult mai mari să se 

apropie de comunitate, să dorească să o facă mai bună și, după terminarea studiilor, să se 

întoarcă aici. Totodată, lansarea unui astfel de spațiu ar putea pune în evidență talentele 

tinerilor din municipiu printr-un festival de tineret (3 zile) la care sa fie invitați atât tineri 

soliști si trupe locale, precum și o trupa consacrată pe placul acestei categorii de vârstă. 

Proiecțiile de film ar putea fi, de asemenea, incluse în festival, în zone neexploatate astfel 

până acum, gen Parcul San Nicoară. Orice alte activități ar putea fi susținute cu titlu gratuit 

de ONG-urile din oraș. De altfel, centrul de tineret va putea fi folosit de ONG-urile din oraș 

când organizează activități locale, naționale sau chiar internaționale. 

Activități prevăzute:  

-10 ateliere non-formale despre implicarea în activitate și valorile europene;  

- Organizarea de activități de descoperire a pasiunilor și dezbaterea unor diverse concepte;  

- Crearea de articole care să fie publicate în presa locală despre: lansarea centrului, activități 

care se întâmplă la centru și interviu cu oamenii care se ocupă de centru;  

- Minim 5 ateliere creative;  

- Festival de tineret de o durată de 3 zile. 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Un spațiu din cele aflate în evidența Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, cu cel 

puțin 2 încăperi. 



DURATA ESTIMATIVĂ A PROIECTULUI 

  1an, cu posibilitatea de prelungire ulterioară. 

BENEFICIARII PROIECTULUI 

400 tineri din Municipiul Curtea de Argeș, cu vârste între 14 și 35 ani, intervalul de 

vârstă pentru această categorie conform legii tineretului. 

BUGETUL ESTIMAT 

300 de lei – Flipchart 

500 de lei - consumabile  

2000 lei - utilități pentru spațiul deja existent  

5000 lei - mobilier (biblioteca, birou, canapea, fotolii tip puf)  

10.000 lei - închiriere scenă și lumini pentru festivalul de tineret  

15.000 lei - onorariu trupa aleasa de tineri  

3000 lei - premii pentru soliștii, trupele care vor concerta și voluntarii centrului  

Total 32.800 lei 

 


