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Invitatie la concursul '&#536;coala fara violen&#539;a ...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=12668

Centrul Euroregional pentru Democratie (CED) are deosebita placere de a anun&#539;a organizarea
concursului &bdquo;&#536;coala fara violen&#539;a e cool!&rdquo;
, în contextul proiectului cu acela&#537;i titlu, finan&#539;at prin programul StartONG.
Concursul se adreseaza scolilor si liceelor din municipiul Timisoara si presupune elaborarea si implementarea
unei campanii vizuale / digitale, în vederea prevenirii &#537;i / sau combaterii violen&#539;ei, în unitatea
&#537;colara aplicanta.
Vor fi selectate 5 idei de campanie, pe baza urmatoarelor criterii: impact anticipat, originalitate,
sustenabilitate, numar de persoane implicate. Fiecare idee de campanie trebuie sus&#539;inuta de o echipa, la
nivelul &#537;colii, alcatuita din minim 5 persoane.
Fiecare campanie va avea un buget de 1645 lei. Pregatirea echipelor pentru implementarea campaniilor va
avea loc în perioada 1 &ndash; 31 octombrie, iar derularea propriu-zisa a campaniilor în &#537;coli va fi în
perioada 1 &ndash; 30 noiembrie 2019. CED va organiza ateliere de lucru cu fiecare din cele cinci echipe
finaliste &#537;i va acorda asistenta, pe tot parcursul desfasurarii concursului.
La sfârsitul competitiei, vor fi decernate doua premii: &#536;coala fara violen&#539;a &#537;i Cea mai
eficienta echipa
, în cadrul unui eveniment de promovare regional, care va reuni reprezentan&#539;i ai &#537;colilor &#537;i
liceelor din Timi&#537;oara, Inspectoratului &#536;colar Jude&#539;ean, organiza&#539;ii ale
societa&#539;ii civile, mass media.
Unitatile scolare, interesate sa participe la acest concurs, sunt rugate sa contacteze Centrul Euroregional
pentru Democratie, la telefon: 0356 40 11 39 sau 0772 233 440, e-mail: anaclaudia_leu@yahoo.com
, pentru a solicita formularul de aplicare
. Formularul trebuie completat &#537;i transmis pâna în data de 27 septembrie 2019
. Persoana de contact: Ana Leu &ndash; Coordonator proiect.
Proiectul &bdquo;&#536;coala fara violen&#539;a e cool!&ldquo; este implementat în perioada 2
septembrie &ndash; 31 decembrie 2019
si are ca scop preven&#539;ia &#537;i combaterea fenomenului &bdquo;bullying&rdquo; (violen&#539;a
&#537;colara), în unita&#539;ile de înva&#539;amânt preuniversitar din Timi&#537;oara, cu implicarea
directa a elevilor. Proiectul este finan&#539;at prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România
&#537;i implementat de Asocia&#539;ia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educa&#539;ie, sanatate,
mediu, social &#537;i cultural. Valoarea totala a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este
cel mai simplificat instrument de finan&#539;are comunitara destinat ONG-urilor tinere &#537;i
institu&#539;iilor non-administrative.
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