J EUNES E N R OUMANIE
ASBL

Proiect « Tineri pentru România »
Formular de înscriere1
Vara 2018
(documentele incomplete şi/sau nesemnate şi/sau neştampilate nu vor fi luate în considerare)
Inainte de a vă înscrie, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a consulta documentul anexat,
intitulat « Proiectul Tineri pentru România 2018 »
De transmis cel mai târziu până la data de 30 noiembrie 2017
Solicitant
Primăria din :
Reprezentată de domnul/doamna primar :
Adresa completă :
Mobil/Tel/Fax :
Email :
şi/sau
Scoala din:
Reprezentată de domnul/doamna director :
Adresa completă :
Mobil/Tel/Fax :
Email :
Doreşte să invite un grup de tineri belgieni pe perioada verii 2018.
Data :

Semnǎtura

1

Stampila (obligatorie)

De trimis prin e-mail - contact@jeunesenroumanie.org sau prin fax : +32 2 231 7003
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Descrierea proiectului propus

Tip de activitate :
Pentru ce tip de activitate doriţi să invitaţi grupul de tineri belgieni :
 Animaţie

 Şantier

 Ecologie  Animaţie şi şantier sau animație și ecologie

Atenţie :

este absolut obligatoriu ca tinerii să muncească efectiv timp de 10 zile, câte 5-6
ore/zi. Tinerii belgieni nu vin în vacanță în localitatea dumneavoastră, ci pentru
a fi de folos populației, pentru a lucra în folosul comunității!!! Numai aceasta îi
motivează, nicidecum excursiile sau confortul!!!
Descrieţi, în spaţiul de mai jos, proiectul propus în câteva rânduri (descrierea trebuie să
corespundă realmente proiectului ce va fi executat, deoarece pe baza acestei descrieri tinerii
scouts vor alege localitatea dumneavoastră) și completați, totodată, descrierea pe zile a
activităților în tabelul de la pagina următoare.
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Proiect « Tineri pentru România » 2018
Descrierea proiectului pe zile:
Ziua

Lucrările

Durata

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

Ziua 4

Ziua 5

Ziua 6

Ziua 7

Ziua 8

Ziua 9

Ziua 10
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Perioade propuse:
(a se indica în ordinea preferinţelor, marcând cu cifrele 1 și 2; dacă una dintre perioade nu
convine deloc, vă rugăm să o barați; dacă nu ați barat nimic și nu ați indicat preferința, înseamnă
că sunteți de acord cu oricare dintre cele două perioade !):
______din 1 iulie până în 15 iulie 2018
______din 16 iulie până în 31 iulie 2018
Aceste perioade sunt aproximative, ele depinzând în mare parte de achiziţionarea biletelor de
avion de către tinerii belgieni.
Infrastructura :
Care este capacitatea de cazare aproximativă :



Mai puțin de 25 de persoane
25 de persoane sau mai multe

Infrastructura:

DA NU

Clădire închisă
Cu dormitoare (clasa de şcoală, sală de sport, etc.)
Paturi
Cu bucătărie deja amenajată și dotată
O încăpere ce ar putea servi drept bucătărie pentru a găti şi a mânca
Crătiţi, oale, farfurii, cești, tacâmuri, etc.
Aragaz
Frigider
Toalete exterioare
Toalete interioare
Chiuvete
Duşuri
Robinet cu apă potabilă în clădire
Fântână/puţ

Infrastructura este pusă integral la dispoziţia scuţilor în mod gratuit !
Dacă nu este cazul, specificaţi atunci care este suma pe care o veţi solicita tinerilor voluntari
pentru consumul de gaz, electricitate sau apă : ……………. Lei

ATENTIE !!! IN NICI UN CAZ CAZARE LA HOTEL SAU PENSIUNE !!!!
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Persoana de contact (coordonatorul local al proiectului):
Aceasta persoană va fi disponibilă 24/24 ore pe perioada de desfăşurare a proiectului, trebuie
imperativ să aibă cunoștințe suficiente de limbă franceză sau engleză şi se angajează să
colaboreze2 cu tinerii belgieni pentru pregătirea proiectului.
Domnul/doamna :
Adresa:
Telefon mobil (indispensabil):
E-mail (indispensabil):
este persoana de contact (coordonatorul local al proiectului) şi va fi la dispoziţia grupului pentru
detalii.
Limba vorbită:

Franceza
 bază

Engleza
 bază

 mediu

 avansat

 mediu

 avansat

Persoana de contact (coordonatorul local al proiectului), adică persoana ce va fi la dispoziţia
tinerilor voluntari, pentru acord :
Data şi semnătura:

Eventualele dumneavoastră remarci:

2

Contactul se face prin e-mail, fie în franceză, fie în engleză.
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