
Tulcea, 13 noiembrie 2009

« FII PRIETENUL MEU »

Începând cu 01 noiembrie 2009,  Asociaţia Mâini Întinse Tulcea derulează,  în parteneriat  cu Centrul 
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE), Tulcea şi Liceul Grigore Moisil, Tulcea, 
proiectul  “Fii prietenul meu” finanţat prin Mecanismul Financiar al    Spaţiului Economic European   
(SEE),  Fondul  pentru  Organizaţii  Neguvernamentale  -  Runda  II  2009.  Proiectul  se  derulează  în 
municipiul Tulcea  pe o perioada de 12 luni.

Scopul principal al proiectului este „crearea de oportunităţi pentru implicarea a 40 de copii şi tineri din 
Tulcea la viaţa comunităţii” şi are ca obiective: 

• Crearea de oportunităţi de participare in comun la activităţi privind viaţa comunităţii şi oportunităţi 
de asumare a deciziilor care îi privesc pe ei şi pe semenii lor 

• Dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor sociale, civice şi de viaţă pentru 40 de elevi de la CJRAE 
Tulcea  şi de la Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea 

• Crearea unui parteneriat stabil, pe termen lung între instituţii implicate în derularea proiectului;
• Dezvoltarea  organizaţională a  solicitantului  prin  implementarea  şi  certificarea  sistemului  de 

management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008.

Proiectul  „Fii prietenul meu”  are ca  rezultate: implicarea a 40 de tineri – grupurile ţintă- in luarea de 
decizii in ceea ce ii priveşte pe ei dar si pentru comunitate, derularea a 10 activităţi tematice cu rolul de a-i 
determina pe tineri să aleagă modalităţile de punere în practica a acestora, implicarea a cel puţin 20 de 
copii din centrele de plasament şi 20 de vârstnici din căminele pentru bătrâni în activităţile desfăşurate de 
grupurile ţintă, derularea unei campanii  de mediatizare a proiectului sub deviza „Eu AJUT, dar TU?”, 
cooptarea a cel puţin 10 reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai mediului economic in derularea 
proiectului, implicarea a cel puţin 100 de elevi din şcolile si liceele din Tulcea în promovarea ideilor de 
adoptarea a unui stil de viată sănătos, prevenirii abandonului şcolar, etc, realizarea de materiale publicitare, 
ecologizarea a 2 zone verzi din Tulcea, un studiu de evaluare a necesităţilor de implicare a tinerilor in viaţa 
comunităţii, certificat de conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008, crearea unui parteneriat public - 
privat viabil intre Asociaţia Mâini Întinse şi parteneri.

Date de contact: 
Asociaţia Mâini Întinse 
Preşedinte Popa Adrian,
Str. Podgoriilor 87A,
820192 Tulcea, România
Tel. +(40) 340 106 000
Fax.+(40) 340 103 900 
E-mail:office@maini-intinse.ro

Pentru informaţii oficiale despre Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE), accesaţi:  
http://www.eeagrants.org
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