Raport privind stadiul de realizare al obiectivelor propuse de
DJST Caraş-Severin pentru anul 2017 şi cuprinse în „Programul anual orientativ de
dezvoltare economico-socială a judeţului Caraș-Severin pentru anul 2017

În anul 2017, DJST Caraş-Severin şi-a atins obiectivele cuprinse în Programul de activitate,
organizând foarte multe şi diverse activităţi sportive, care s-au dovedit eficiente pentru întărirea
stării de sănătate a unui număr mare de cetăţeni.
S-au organizat competițiile sportive propuse în cele 10 programe anuale pe domenii de
activitate din cadrul strategiei judeţene, ca de exemplu: „Primăvara sportului cărăşean”, „Punţi
de Prietenie”, „Educaţie prin mişcare, Sănătate prin sport”, „Mens Sana in Corpore Sano”,
„Olimpismul contemporan şi valenţele sale”, etc.
S-a reuşit înfiinţarea de noi asociaţii sportive, astfel la data de 31 decembrie 2017, sunt 34
asociaţii sportive şcolare, 9 asociaţi judeţene şi 100 în alte domenii, în total 144 de structuri
sportive.
Cu privire la calendarul sportiv pe anul 2017, acţiunile cuprinse în acesta s-au organizat în
totalitate, iar cele mai importante au fost: Cupa,,Stelele Banatului”,Campionatul Naţional Şcolar
de Înot, Memorialul ,,Ioan Schuster” la înot masters, Cupa,,Mystic” la dans sportiv, Cupa
”Hercules” la lupte libere, Cupa,,Moș Crăciun”” şi altele de nivel internaţional, naţional și
judeţean, organizarea fiind foarte bună, forurile sportive centrale asigurându-ne că ne vor
acorda organizarea şi în anul următor. S-a realizat o colaborare bună cu structurile sportive din
judeţ şi cu autorităţile administraţiei publice locale, încheindu-se protocoale de colaborare pe
linie sportivă cu asociaţiile şi cluburile care au desfăşurat competiţii sportive, dar şi cu primăriile
oraşelor şi comunelor din judeţ, ca de exemplu: Anina, Caransebeş, Reşiţa, Bozovici, Fârliug,
Băile Herculane, Oraviţa, etc.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin nu a premiat cei mai buni sportivi,
antrenori şi echipe ale judeţului din lipsă de fonduri deși au fost depuse proiecte la Consiliul
Județean Caraș-Severin și la Primăria Municipiului Reșița.
În cea ce priveşte colaborarea cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor
locale pentru activitatea sportivă de performanţă din judeţ, Direcţia Judeţeană pentru Sport și
Tineret CS, nu a avut un sprijin din partea autoritățiilor locale.
DJST CS nu a putut finanţa unele programe proprii ale asociaţilor judeţene şi structurilor de
drept privat în vederea organizări de competiţii sportive, deoarece nu s-au primit fonduri
nerambursabile de la Ministerul Tineretului şi Sportului.
Pe parcursul anului 2017, inspectorii de sport ai DJST CS au efectuat acţiuni de îndrumare şi
control la asociaţile sportive din judeţ conform graficului de control.
În domeniul sportului pentru toţi s-au organizat numeroase acţiuni sportive la atletism, fotbal,
fotbal-tenis, baschet şi activităţi sportive cu copiii din grădiniţele reşiţene, sub denumirea, Cupa
„Moş Crăciun”.
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S-au organizat periodic întâlniri cu sportivii de performanţă în vederea informări despre efectele
negative ale dopajului în sport precum şi a cunoaşterii substanţelor interzise.
Comisia Judeţeană de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport a avut o activitate permanentă,
întrunindu-se trimestrial şi ori de câte ori a fost cazul, nefiind semnalate probleme majore, cu
excepţia unor incidente minore la fotbal.
În ce priveşte domeniul tineretului, în concordanţă cu programul de guvernare, pe parcursul
anului 2016, D.J.S.T. Caraş-Severin am colaborat la elaborarea politicii publice şi a strategiilor
ministerului în domeniul tineretului. Pentru a promova în judeţ programele şi serviciile în
domeniul tineretului oferite de către Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru a facilita accesul
organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret şi a tinerilor la acestea, am urmărit
atingerea următoarelor obiective:
•
Susținerea tinerilor din județul Caraş-Severin
•
Implicarea tinerilor în viaţa publică
•
Reorganizarea şi expansiunea centrelor de informare şi consultanţă pentru tineri.
În vederea îndeplinirii acestor obiective, D.J.S.T. Caraş-Severin am desfăşurat o serie de
activităţi specifice:
- Am elaborat proiecte în domeniul tineretului ce au fost gestionate de direcţie şi au fost
prezentate spre aprobare conducerii Ministerul Tineretului şi Sportului, asigurând
implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestora;
- Am colaborat cu organizațiile de şi pentru tineret legal constituite precum şi cu alte instituţii de
pe plan judeţean cu atribuţii sau preocupări în domeniul tineretului;
- Am elaborat calendarul anual de proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat şi am organizat
proiectele de tineret proprii şi/sau în parteneriat în cadrul programelor gestionate de MTS, în
limita bugetului ce va fi aprobat;
- Am elaborat propunerile de îmbunătăţire a metodologiei de finanţare în cadrul concursurilor de
proiecte la nivel local şi naţional pentru reducerea birocraţiei şi adaptarea procedurilor
administrative la nevoile beneficiarilor;
- Am acordat consultanţă de specialitate în domeniul programelor pentru tineret;
- Am încheiat protocoale/parteneriate cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale pe
domeniul nostru de competenţă;
- Am structurat o bază de date cu informații despre ONG-uri de și pentru tineret;
- Am colaborat la realizarea proiectului la nivel național, tineREȚEA;
- Am prezentat la nivelul ministerului propuneri pentru studii şi cercetări privind tineretul;
- Am organizat şi coordonat activitatea centrului de tineret;
- Am elaborat metodologia pentru evaluarea şi acreditarea reţelei de centre teritoriale pentru
tineret şi a altor structuri de informare şi consultanţă pentru tineret;
- Participarea la evaluarea şi acreditarea centrelor teritoriale pentru tineret, precum şi a
celorlalte structuri de informare şi consultanţă pentru tineret.
Proiecte propuse spre derulare în perioada ianuarie - decembrie 2017:
• Centrul de Tineret Mansarda Reşiţa (Program P1)
Proiect permanent derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Reşiţa, Centrul de Voluntariat
Reşiţa, Asociaţia Bike Attack Reşiţa. Centrul va avea ca şi activitate permanentă oferirea de
servicii pentru asigurarea unei alternative în domeniul educaţiei, informării şi a petrecerii
timpului liber pentru tinerii din Reşiţa. Astfel, la centru va exista disponibilitatea permanentă
pentru:
- a furniza informaţii, atât tinerilor şi structurilor asociative interesate, cât şi altor persoane a
căror activitate are impact asupra tinerilor,
- acordarea de consultanţă pentru elaborarea de proiecte, iniţiative de tineret atât pentru
finanţările pentru acţiuni de tineret ale MTS, cât şi pentru solicitările de finanţare în cadrul altor
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programe, cum sunt Youth in Action, Grundtvig, Comenius, Leonardo, etc., centrul de tineret va
funcţiona practic ca şi centru de resurse,
- încurajarea apariţiei de noi structuri asociative de tineret, acordarea de consultanţă pentru
înfiinţarea de ONG-uri,
- organizarea de acţiuni proprii, cum sunt: întâlnirile periodice cu reprezentanţii ONG-urilor din
Reşiţa, acţiuni propuse de tineri sau de ONG-uri, acţiuni incluse în calendarul de activităţi,
diverse sesiuni de formare şi informare etc.,
- organizarea de seminarii, workshop-uri, evenimente de tineret, culturale, apariţii de carte,
expoziţii, vernisaje etc.
Menționăm câteva proiecte pe care intenționăm să le organizăm în anul 2017 la Programul P2:
• Vizită de studiu la Centrul de tineret al CE din Budapesta
• Cursuri de scriere de proiecte, team building, management organizațional
• Ziua Tinereţii – 2 Mai și 9 Mai Ziua Europei
• Săptămâna Naţională a Voluntariatului
• Tabăra națională de icoane pictate şi olărit
• Şcoala națională de vară Atelier 17
• Şcoala naţională de comunicare
• Săptămâna Mobilităţii – Ziua Europeană Fără Maşini
• Zilele Voluntariatului
• Formare pentru performanță
• Balul Voluntarilor
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