Societatea Civilă: Tendinţe în lucrul alături de
copii şi tineri
Informaţii practice
Ne bucurăm că doriţi să fiţi alături de noi la la conferinţa Societatea Civilă: Tendinţe în lucrul
alături de copii şi tineri, realizată cu sprijinul financiar al granturilor norvegiene 2009 – 2014, ce
va avea loc la Bucureşti, între 14-15 Octombrie 2013.
Vă mulţumim în avans pentru participare!
Mai jos se găsesc câteva informaţii utile:

Despre conferinţă
Scopul conferinţei este să aducă în discuţie bune practici în lucrul alături de copii şi tineri şi să
creeze o comunitate de organizaţii ce activează în acest domeniu. Participarea activă a tinerilor,
drepturile omului, democraţia, interculturalitatea sunt câteva dintre tematicile dezbătute pe
parcursul conferinţei. O atenţie deosebită va fi acordată metodelor inovative de combatere a
discursului instigator la ură în rândul copiilor şi tinerilor.
Atelierele de lucru şi sesiunea din cea de-a doua zi a conferinţei vor oferi posibilitatea
participanţilor să stabilească noi parteneriate şi să dezvolte idei de proiecte în direcţiile de mai
sus, dar nu numai.
Locaţia: Bucureşti

Program
Detaliile despre programul conferintei se găsesc în agenda ataşată.

Participanţi
La conferinţă vor participa peste 100 de persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor din România,
precum şi din cadrul unor organizaţii din Norvegia, Olanda, Lituania, Letonia, Ungaria, Slovacia şi
alte ţări europene unde programul Fondul ONG se află în desfăşurare. Printre participanţi se vor
regăsi practicieni în educaţie, blogger-i, jurnalişti, dar şi reprezentanţi ai mediului academic si
Consiliului Europei.
FDSC asigură cheltuielile de participare pentru 1 singur reprezentant din partea unei
organizaţii sau instituţii.

Limba de lucru
Fiind o conferinţă internatională, principala limbă folosită în cadrul prezentărilor şi atelierelor de
lucru este engleza, iar traducerea în limba română nu va fi asigurată. O parte dintre
prezentările din prima parte a conferinţei (14 Octombrie 2013) vor fi desfăşurate în limba română.

Transport
Fiecare participant îşi va organiza individual transportul către Bucureşti şi înapoi spre localitatea
sa de reşedinţă. Cheltuielile de transport vor fi asigurate pentru cel mult 20 de participanţi, care
fac parte din organizaţii ce au sediul în oraşe aflate la o distanţă mai mare de 50 km de Bucureşti.
Indiferent de modalitatea de transport aleasă, suma maximă acoperită va fi de 250 Ron (TVA
inclus). În cazul transportului cu autoturismul, solicitantul va primi contravaloarea unui consum
de combustibil de maxim 7,5 litri la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta calculata utilizand
www.viamichelin.com, fără a se depaşi suma maxima menţionată mai sus.
Rambursarea costurilor de transport va fi realizată după completarea formularului de decont şi
prezentarea în original a documentelor aferente, atât pentru dus cât şi pentru întors.

Cazare şi mese
Pentru cel mult 20 de persoane care fac parte din organizaţii aflate în localităţi la o distanţă mai
mare de 50 km de Bucureşti, sunt acoperite nopţile de cazare pentru cel mult 2 nopţi, după cum
urmează:
Data de sosire: 13 Octombrie 2013
Data de plecare: 15 Octombrie 2013 (ora de eliberare a camerei: 12.00 PM)
Cazarea are loc în camere single, iar mesele asigurate sunt:
 13 Octombrie: cina
 14 Octombrie: mic dejun, dejun şi cină
 15 Octombrie: mic dejun
Notă: Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că nu sunt asigurate costurile pentru şedere suplimentară
în Bucureşti. Dacă intenţionaţi să ajungeţi mai devreme sau plecaţi mai târziu, avem rugămintea să
acoperiţi cheltuielile necesare individual.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că nu vor fi acoperite cheltuielile cu taxiul.
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