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GALA TINERETULUI DIN ROMAN.q.

Ministerul Tineretului qi Sportului organizeaz[ in data de 10 noiembrie 2018, la Baia l\'lare,

Gala Tineretului din Romdnia, eveniment aflat la a cincea edilie.

Iniliatd qi organizatd de Ministerul Tineretului ;i Sportului, Gala Tineretului din Rom6nia arc

drept scop recunoaqterea contribu{iei tinerilor, prin proiecte;i ini}iative in perioada 2017-2018,

la dezvoltarea comunitdtilor din care fac parte.

Conceptul Galei 2018 Inspirdm o noud generulie!

Secliunile in cadrul cdrora vor fi premiate proiectele de tineret, sunt urm[toarele:

1. Antreprettoriat, tttuttcf, ;i angajabiliLate

2. Culturd
3. Implicare civicd qi voluntariat
4. Incluziune social6
5. Internalional
6. Invf,lare non-formald
1. Mediu
8. Sdndtate
9. Sport

Se vor acorda qi premii speciale, la urmitoarele categorii:

1. Junior ONG - cei mai bun proiect derulat de o organizalie neguvemamentalS, infiinlatd

recent (2 ani)
2. Premiu de popularitate
premiul de popularitate se va acorda proiectului care va obline cele mai multe voturi in

perioada 03 - 08 noiembrie 2018.

Totodatd va fi recunoscut[ activitatea de tineret gi studenleascd de la nivelul Direcliilor Judelene

pentru Sporl Ei Tineret - DJST /Direcliei pentru Sport Ei Tineret a Municipiului Bucuresti -

bSrrt,1gi Caselor de Cultur6 ale Studenjilor - CCS/ Complexului Cultural Sportiv Studenlesc

Tei - CCSS Tei
1. Cel mai activ Centru de tineret din cadrul DJST

2. Cea mai activd Direclie Jude{ean[ pentru Sporl 5i Tineret, respecti\:

Sport Ei Tineret a Municipiului Bucuregti - privind activitatea de tineret

3. Cea mai activd Cas[ de Culturd a Studenlilor, respectiv Complexul

Studenlesc Tei - privind activitatea studenleasci

Formularele de candid aturd,depuse in perioada 28 septemb rie - 22 octombrie 2018, r'or fi

evaluate Ei punctate de cdtre un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevf,zute in

Regulamentul Galei Tincretului.
Juriul va fi fbrmat din reprezentanli ai structurilor guvemamentale ;i negr'rvernamentale' ctt

expertizd in domeniile pentru care se acordf, premiile'

Detaliile legate de inscrierea proiecteior in cornpetilie pot fi consultate la sec{iunea
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GALA TINERETULUI DIN ROMAXM

BArA MARE, 2018

REGULAMENT

Introducere
pr.r.ntrl Regulament stabile;te detaliile parlicipdrii la cea de a cincea edilie a evenimentului Gala

Tineretului din Rom(inia, precum qi condiliile Ei criteriile de eligibilitate pentru inscrierea

candidaturilor Ia categoriile din cadrul galei de premiere a activitd{ii de tineret.

Iniliata qi organizata de Ministerul Tineretului Ei Sportului, Gala Tineretului din Romdnia va avea

loc in data de 10 noiembrie 2018, la Sala Polivalentd "Lascdr Pan[" din Baia Mare.

Gala din acest an are in centru conceptul: Inspirdm o noud generalie!

La eveniment se pot inscrie organizalii neguvemamentale, institulii publice, grupuri informale.

companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tineri.

Calendar de desflsurare

) 28 septembrie -22 octombrie 2018: depunereu aplico(iilor pentru concursI

> 23 - 31 octombrie 2018: iurizarea aplicaliilor depuse;

F 2 noiembrie 201g - publicarea finali;tilor pe site-ul www.galatineretului.ro. (ace;tia vor trimite

un video de prezentare a proiectului, de maximum 1 minut, pentru a fi proiectat in timpui galei' in

format MP4).

) l0 noiembrie 2018, ora 18.00: Gala Tineretului din Romdnia. la Baia Mare - premierea

cAgtigatorilor pe categoriile anunlate.

Candidaturile depuse dupd data de 22 octombrie 2018, ora 23.59 nu vor intra in competitie.

Specific[m faptul cf, to{i finaliEtii vor fi invitali sd ia parle la evenimentul din data de 10 noiembr're

201g de la Baia Mare. MTS asigura tuturor finaliqtilor (pentru maximum 2 persoanel organtzalie,

grup informal, instritulie) costurile legate de cazare, mas[ Ei transpotl'
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Sectiunile in cadrul c[rora vor fi rrremiate proiectele si initiativele de tineret in anul 20181:

o Antreprenoriat, muncl ;i angajabilitate

Aceastd secliune vizeazd proiectele in care tinerii inva![ ;i/sau pun in practic[ elemente de

antreprenoriat, proiectele in care inva![ elemente despre accesarea pielei forlei de muncd qi

proiectele care au oferit solulii strategice sau concrete de angajare.

. Culturl

Aceastd secliune vizeazd. proiectele in care tinerii organizeazd qi/sau sunt heneficiari in activitali

culturale Ei interculturale.

. Implicare civicl ;i voluntariat

Aceastd secliune vizeazd. proiectele in care tinerii sunt implicali in procese de participare publicd,

creeazd qi/sau iau parte la procese de consultare cu institulii Ei oryaniza[ii neguvernamentale, pe

teme de interes pentru tineret qi/sau de implicare civicd a tinerilor gi proiectele in care tinerii sunt

implicali in activithli de voluntariat.

. Incluziune sociali

Aceastd secliune vizeazdproiectele care implic[ tinerii provenind din grupuri defavorizate, proiecte

care suslin ;i dezvoltd incluziunea tuturor tinerilor in societate, pornind de la nevoile reale ale

grupului implicat in proiect.

. Interna{ional

Aceastd secliune yizeazd proiectele in care sunt implicali parleneri internalionali, implementate de

organiza\ia candidatd din Rom6nia, care s-au desfEEurat lte pe teritoriul RomAniei, fie in 16ri1e

pafienere in proiect.

. inv5lare nonformalfl

Aceast6 secliune vizeazd proiectele in care tinerii inva!6 in afara cadrului formal ;i/sau pun in

practic[ metode de invdlare in context nonformal.

. Mediu

Aceastd secliune vizeazdproiectele care promoveazdeducalia ecologicd, protejarea mediului

inconjurdtor, fotmarea unei atitudini responsabile fala de mediu etc.

. Sinitate

Aceastd sec{iune yizeazd proiectele de promovare a unui stil de viala s[ndtos" de prevenire a unor

boli sau dependenle, de acliuni concrete de ajutor/ ameliorare pentru persoanele care suferf, de

diferite boli.

' Sport

Aceastd secliune yizeazd proiectele in care tinerii sunt implicali direct in activitdli sporlive, in

promovarea sportului pentru to!i, in evenimente sportive in calitate de voluntari etc'

i Descrierile secliunilor sunt pur orientative, nu se doreqte a fi limitative'
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Conditii de particirrare

Pentru inscrierea proiectelor adresate tinerilor, candidalii trebuie sd completeze formularul

online qi sa trimitd fotografii la adresa galatincretuiui(4)mts.ro. incadrAndu-se in termenul

limitd de22 octombrie 2018, ora23.59, dup[ cum urmeazd'.

a) formularul de inscriere va fi completat la galatineretului.roiinscrierel

b) 4 fotografii din cadrul proiectului (opfional, link-uri cdtre materiale audio Ei video).

Formularele de candidaturdvor fi evaluate de cdtre un juriu specializat, pebaza criteriilor de

jurizare previzute in Regulamentul Galei Tineretului.

Criterii de elieibilitate

o Candidatul trebuie sd fie o organiza\ie neguvernamentald, institulie public6, grup informal,

companie sau orice altd structurf, care a desfdEurat proiecte cu impact pentru tineri.

o Sediul candidatului trebuie s[ fie in Rominia.

o Proiectnl propus spre jurizare trebuie sd fie implementat in perioada 01 octombrie 2017 - 20

octombrie 2018, cu menjiunea cala data depunerii cadidaturii, acesta si fie finalizat.

o Proiectul depus trebuie sd fie un proiect propriu al candidatului'

Un proiect poate fi premiat doar la o singurd secliune, dar poate candida la maximum doud

secliuni.

Criterii de iurizare

tn cadrul procesului de jurizare se va line cont de urm6toarele criterii:

o Nevoia cdreia rdspunde proiectul nominalizat.

o Obiectivele gi relevanla acestora in raport cu nevoia qi secliunea aleas6.

r Relevanla activitAlilor qi metodelor in raport cu obiectivele.

o Schimbdrile generate de proiect (rezultatele ;i impactul).

o Implicarea tinerilor in cadrul proiectului nominalizat qi elelrtertte de invdlare pentru tineri'

r Elemente de noutate Ei inovare.

premiile vor fi acordate pebazacriteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidaturdva

fi punctat[ de trei membri ai juriului.

in plus, in perioada 03 - 08 noiembrie 2018, pe site-ul galatineretului.ro se va putea

vota online proiectgl favorit, iar proiectul cu cele mai multe voturi va primi premiul de

popularitate.

NotI: Evaluarea activitdlii de tineret qi studenleEti de la nivelul Direcliilor Judelene pentru Sport 5i

Tineret - DJST /Direcliei pentru Sporl ;i Tineret a Municipiului Bucure;ti - DSTMB/ Caselor de

Cultrr6 ale Studenlilor - CCS/ Complexului Cultural Sporliv Studenlesc Tei - CCSS Tei va face

obiectul unui alt Regulament'
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