
 
 

  

          

Reţea de centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa. 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea finanţării - 75.000 euro.  

  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a grant-urilor SEE 2009 – 2014. 
Pentru informaţii oficiale despre grant-urile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. 

 

Vizitaţi şi www.fondong.fdsc.ro 

 

  

 

INVITAŢIE 
 

 

Stimată Doamnă/Domnişoară, 

Stimate Domn, 

 

Asociaţia Târgovişte spre Europa, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu 

Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine şi 

biblioteca publică din localitatea dumneavoastră implementează proiectul RO2013_C4_16 Reţea de 

centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa, proiect finanţat prin 

granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în Romania. Operatorul Fondului ONG în Romania 

este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, împreună cu partenerii săi Fundaţia pentru Parteneriat 

şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi.  

Proiectul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani și susținătorilor lor legali 

(părinți, bunici etc), iar obiectivul general este acela de a crea o reţea de centre de educaţie nonformală 

alcătuită din 70 de biblioteci publice şi 10 ONG-uri din judeţul Dâmboviţa în scopul prevenirii 

abandonului şcolar şi comiterii de fapte antisociale în rândul copiilor.  

 

Activitățile pe care le vom desfășura sunt gratuite și constau în principal în: 

- consiliere în ceea ce priveşte orientarea în carieră; 

- educaţie pentru viaţă; 

- cursuri de comunicare şi lucru în echipă; 

- evaluarea şi dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor de viaţă în cadrul unor sesiuni de consiliere 

realizate la biblioteca din localitate; 

- vizite la alte biblioteci din judeţ şi din ţară; 

- posibilitatea de a face parte dintr-o echipă de teatru forum etc. 

 

Colaborarea pe care v-o propunem se va derula pe o perioadă de 14 luni la finalul căreia veți 

reuși să vă cunoașteți copilul mai bine și să comunicați cu acesta. 

Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să vă adresați bibliotecarului din localitatea dumneavoastră.  

Contact-doamna/domnul……………………………………………Telefon…………………...…… 

 

Cu stimă,     

Asociația Târgoviște spre Europa 

Director executiv, 

Nicolae Elena 


