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EXPUNERE, DE MOTIVE
la proiectul de hotirire privind aprobarea participirii Direc{iei Generale de

Asisten{i Social5 qi Protecfia Copilului lalomi{a la realizarea proiectului ooMake
them succeed" din cadrul programului european ,rTineret in ac{iune"

Prin proiectul de hotdrAre supus dezbaterii se propune aprobarea participdrii
Direcliei Generale de Asisten!5 Sociald gi Protecfia Copilului lalomila la realizarea
proiectului ,,Make them succeed" din cadrul programului european ,,Tineret in
acliune,"

Acest proiect reprezinti una dintre dovezile de implementare, in lara noastrS,
a Decizieinr. \71,9/2006/EC, prin care Parlamentul gi Consiliul European au stabilit
cadrul legal de realizare in practicd a programului comunitar ,,Tineret ?n acliune",
fi ind corespondentul obligaliei asumate prin HotdrArea Guvernului nr. 67 /2007
privind participarea Romdniei la programele comunitare ,,invigare pe tot parcursul
vie!ii", ,,Erasmus mundus" gi ,,Tineret in acliune",

in cadrul Programului ,,Tineret in actiune" serviciului public judelean de
asistenld social5 i-a revenit componenta privitoare la sprijinirea a doi voluntari din
Germania. Acegtia sunt tineri cu oportunitSgi reduse care vor derula activitS;i de
voluntariat in cadrul Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-
Psihic Slobozia, structuri aflatd in subordinea Directiei Generale de Asistentd Sociald
gi Proteclia Copilului lalomila.

Plenul Consiliului fudelean Ialomila este solicitat sd suslind derularea acestui
proiect prin aprobarea participdrii/implicdrii Direcliei Generale de Asisten!5 Sociald
gi Proteclia Copilului lalomifa, in parteneriat cu European Intercultural Forum e,V,
c/o Schweiter din Germania. Participarea la acest proiect nu presupune angajarea de
resurse financiare din partea consiliului judelean ori a direcliei,
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Durata proiectului va fi de gapte luni, primele doud luni fiind afectate pregitirii
stagiului de voluntariat, urmdtoarele patru deruldrii efective a stagiului,'iar ultima
lund evaluirii activitSlilor de voluntariat gi diseminirii rezultatelor proiectului. Cei
doi tineri cu oportunitSli reduse din Germania vor desf5gura, in cele patru luni,
activitSlile efective de voluntariat convenite cu partea german5, in calitatea acesteia
de organizalie de trimitere.

Valoarea proiectului, de 801,0,46 Euro, va fi asiguratd integral de Agenfia
Nalional5 pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaliei gi Formdrii
Profesionale, din cadrul Ministerului Educafiei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului.

in conformitate cu dispoziliile art, 91 alin. (1J lit. e) din Legea administrafiei
publice locale nr.21.5 din 2001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, intre
atribufiile consiliilor judelene se regdsesc gi acelea privind cooperarea
interinstitulional5 iar prevederile alin. [6), ale aceluiagi articol, stipul eazd ci, in
exercitarea atribuliilor care privesc cooperarea interinstitufional5, consiliul judelean
hotdrdgte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romAne
ori strdine, inclusiv cu parteneri din societatea civili, in vederea finan!5rii gi realizlrii
in comun a unor acfiuni, lucrdri, servicii sau proiecte de interes public judefean.

ConstatAnd c5 sunt intrunite condifiile de legalitate gi oportunitate, propun
Consiliului fudelean Ialomifa aprobarea proiectului de hotdrAre in forma gi
conlinutul prezentate in proiect.
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