RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE
DIRECŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI
TINERET HUNEDOARA
ÎN ANUL 2015

Direcţia Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara se organizează şi funcționează ca
serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului și Sportului cu personalitate juridică,
conform H.G. nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene
pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti,
cu modificările şi completările ulterioare.
În cele de mai jos vă prezentăm activitatea desfăşurată de DJST Hunedoara în anul 2015 în
cele 2 domenii: Sport şi Tineret și o situație comparativă a subvențiilor alocate în anii 2015 și
2014, precum și a veniturilor realizate și a cheltuielilor efectuate .

I. SPORT
În anul 2015, Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, a desfășurat
activități specifice celor 3 programe care reglementează activitatea desfășurată de instituțiile
publice pentru sport , respectiv:
P1. „Promovarea Sportului de Performanţă”;
P2. ”Sportul pentru Toţi’’;
P3. „Întreţinerea, funcţionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive din judeţ”.

a)
ANALIZA
REALIZARII
OBIECTIVELOR
SI
INDICATORILOR
PROGRAMULUI P1. ,,PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ’’
Realizările compartimentului SPORT ln anul 2015 se reflectă statistic în graficul de mai jos
unde sunt cuantificați indicatorii specifici programului P1 “Promovarea Sportului de
Performanță” în dinamică cu cei realizați în anul 2014:

Activități conexe programului P1:
1. Promovarea toleranţei şi a Fair Play-ului
2. Prevenirea şi combaterea dopajului în sport

b)
ANALIZA
REALIZARII
OBIECTIVELOR
PROGRAMULUI P2. ,,SPORTUL PENTRU TOŢI’’.

SI

INDICATORILOR

În graficul de mai jos se prezintă dinamica indicatorilor care măsoară nivelul
desfăşurate în anul 2015 în dinamică cu cei realizați în anul precedent:

activităţii

c) ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL PROGRAMULUI „ÎNTREŢINEREA,
FUNCŢIONAREA SI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE SPORTIVE DIN
JUDEŢ”
Registrului bazelor sportive din judeţ, evidență unde sunt înregistrate, în prezent,
un număr de 84 de baze sportive, care prezintă o funcționalitate optimă, atât pentru
sportul de performanță cât și pentru practicarea sportului amator.

d) ORGANIZAREA ȘI DERULAREA CALENDARULUI SPORTIV LOCAL ȘI
JUDEȚEAN ÎN ANUL 2015:
În anul 2015 s-au organizat și sprijinit un număr de 50 de acțiuni pentru promovarea
sportului de performanță de nivel local, județean, interjudețean, zonal și național la
următoarele discipline: automobilism, aeromodele, aeronautică, arte marțiale, atletism,
fotbal, handbal, gimnastică artistică, gimnastică aerobică, judo, kaiac canoe, karate, lupte
libere, natație, orientare sportivă, parașutism, popice, schi, șah, taekwondo, tenis, tenis de
masă și tir cu arcul
In programul sportul pentru toți s-au organizat și sprijinit un număr de 72 de acțiuni nivel
local, județean, interjudețean, zonal și național la jocuri sportive, faza județeană a
olimpiadelor sportive școlare, jocuri aplicative, orientare turistică, sport rural.

e) SITUAŢIA
CONSTITUIRII ASOCIAŢIILOR SPORTIVE FĂRĂ
PERSONALITATE JURIDICĂ ŞI A ASOCIAŢIILOR JUDEŢENE PE
RAMURĂ DE SPORT LA NIVELUL JUDEŢULUI HUNEDOARA :
Evidență structuri sportive la nivelul județului Hunedoara - total: 219 din care:
a.cu personalitate juridică - 129 din care:
-12 cluburi sportive publice din care:
Organelor APL

6 în cadrul MENCȘ, 1 în cadrul MTS, 5 în cadrul

-11 asociații județene pe ramură de sport (Atletism, Box, Fotbal, Gimnastică, Handbal, Judo,
Lupte, Tenis, Sportul pentru Toți, Volei și Taekwondo).
- 106 cluburi sportive private
b. fără personalitate juridică - 90 din care: 24 sunt asociaţii sportive şcolare , 2 asociaţii
sportive universitare, 38 asociaţii sportive constituite în mediul privat, 26 asociaţii sportive
constituite pe lângă entităţi din alte domenii (APL, unităţi militare sau de jandarmi).

II. TINERET
În domeniul tineretului Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret deruleaza 2 programe:
P1. “Program de Centre de Tineret”
P2. “Program de susţinere a acţiunilor de tineret”

a) ACȚIUNI ORGANIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „P1 PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A CENTRELOR DE TINERET”

În judeţul Hunedoara funcționează două centre de tineret: Centrul de Tineret
Deva şi Centrul de Tineret Petroşani.

S-au organizat 8 acțiuni cu un buget de 10934,27 lei, la care au participat 161 de tineri:
Curs de formare Erasmus +, Curs de leadership, Totul despre droguri, Schimb de
experiență cu județele Cluj, Bihor și Maramureș, Artă și culoare, Nu bullying-ului în școli,
Fii inspirat, Fii Voluntar.

b) ACȚIUNI ORGANIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A ACȚIUNILOR DE TINERET”

„P2

-

S-au organizat 9 acțiuni cu un buget de 50.462,71 lei, la care au participat 618 de tineri :
Zilele Maghiare din Județul Hunedoara, Străjerii istoriei, Liderul ești tu, Youth Never
Sleeps, Dac Fest – Lup semnul lupului, Gala dac Fest, 1 Decembrie al tinerilor la
Simeria, Zilele Voluntariatului, Tineretul hunedorean – prezent și perspective

c) INVENTARIEREA LA NIVEL JUDEŢEAN A STRUCTURILOR ASOCIATIVE
DE ŞI PENTRU TINERET:
40 de asociaţii şi fundaţii de şi pentru tineret.

d) ORGANIZAREA CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET
PENTRU FINANŢAREA ACŢIUNILOR STRUCTURILOR ASOCIATIVE DE ŞI
PENTRU TINERET
În urma Concursului local de proiecte de tineret pentru finanţarea acţiunilor Structurilor
Asociative de şi pentru Tineret” au fost depuse și finanțate 5 proiecte cu suma totală de
26373,91 lei.

e) ORGANIZAREA DE TABERE SOCIALE ŞI TABERE PENTRU PERSOANE
CU DIZABILITĂŢI
În perioada 22 iunie – 2 iulie, 53 de elevi instituţionalizaţi aflaţi în centre de
plasament/rezidenţiale ale Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara însoțiți de personal specializat și 49 de elevi beneficiari de burse sociale
proveniți din familii cu venituri reduse, selectați de Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara, însoțiți de cadre didactice au beneficiat de un sejur de 5 zile în stațiunea
Costinești în cadrul programului de tabere sociale gratuite finanțat de Ministerul Tineretului
și Sportului.

În perioada 25 iunie – 7 iulie un număr de 96 de preşcolari, elevi și studenți cu handicap şi
asistenţii personali ai acestora, au beneficiat de un sejur de 5 zile în stațiunea Costinești în
cadrul programului de tabere gratuite finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului.

f) PROMOVAREA ŞI PARTICIPARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS
+
DJST Hunedoara promovează în rândul tinerilor și structurilor asociative de și pentru
tineret din județul Hunedoara programul Erasmus +, Program Uniunii Europene pentru
educație, formare, tineret și sport.
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara este partener într-un proiect de
parteneriat strategic european RISE (România, Irlanda, Suedia, Estonia) pentru un
sistem de documentare comun în munca de tineret și educația non-formală.

g) PROMOVAREA
STRĂINĂTATE

IMAGINII

ROMÂNIEI

ŞI

A

JUDEŢULUI

ÎN

O delegație formată din tineri reprezentanți ai Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Hunedoara și a 2 organizații neguvernamentale pentru tineret au participat în perioadele 9
-13 februarie, la Göteborg în Suedia, 1 – 5 iunie -Cluj Napoca, 25 – 28 august – Parnu,
Estonia și 16 – 20 noiembrie – Dublin, Irlanda la întâlnirea grupului de specialiști în
domeniul tineretului, din cadrul proiectului RISE (România, Irlanda, Suedia, Estonia)
pentru un sistem de documentare comun în munca de tineret și educația nonformală.
Delegații au prezentat modele de bună practică în domeniul tineretului din România și din
județul Hunedoara.

h) PRIMIREA DE COPII ŞI TINERI PRIMIŢI ÎN CENTRELE DE AGREMENT
DIN JUDEŢ ŞI FACILITATEA TRIMITERII ÎN CENTRELE DIN ALTE
JUDEŢE – CREŞTEREA NUMĂRULUI ACESTORA:
În subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara funcţionează două
Centre de Agrement: Căprioara (54 de locuri permanente) şi
Costeşti (22 locuri
permanente + 44 locuri căsuţe sezoniere).
În anul 2015 au fost primiți în cele două centre de agrement , un număr de 1079 de copii
şi tineri din diferite judeţe și au fost trimiși în centre de agrement din țară un număr de 88
de tineri și copii.

III. VENITURI ȘI CHELTUIELI
În cele de mai jos este prezentată o situație comparativă a subvențiilor alocate în anii 2015
și 2014, precum și a veniturilor realizate și a cheltuielilor efectuate în cei doi ani.:

2014

2015

Subvenții pentru programe de sport - lei

60.000

110.000

Subvenții pentru programe de tineret - lei

104.500

135.000

Subvenții primite - total - lei

826.393

935.976

Venituri proprii – lei

363.050

609.120

1.189.443

1.545.096

Cheltuieli – lei

MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII
DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET HUNEDOARA

1. Creșterea cu cel puțin 10% față de anul precedent a numărului de structuri sportive
fără personalitate juridică la nivelul județului Hunedoara , prin informare și
consultanță acordată celor interesați.
2. Creșterea cu cel puțin 10% a numărului de acțiuni sportive și sportiv recreative
organizate sau susținute de DJST Hunedoara.
3. Îmbunătățirea promovării mișcării în aer liber prin organizarea unei tabere sportive în
vacanța de vară în Centrul de Agrement Căprioara.
4. Organizarea unor noi manifestări sportive de anvergură precum Move Week și
Săptămâna Europeană a Sportului, care sunt inițiate de Comisia Europeană.
5. Creșterea implicării în acțiuni de voluntariat al tinerilor, prin crearea unei Echipe de
voluntari al instituției și demararea procedurii de acreditare a instituției pentru
primirea și trimiterea de voluntari în cadrul Serviciul European de Voluntariat,
6. Creșterea gradului de promovare a taberelor din județ și din țară în rândul elevilor și
tinerilor din Județul Hunedoara.

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU
SPORT ŞI TINERET HUNEDOARA

Str. Gheorghe Bariţiu, nr. 2, Deva, 330065, jud. Hunedoara;
Tel/fax: 0254 214 448 /212 067;
E-mail: djst.hunedoara@mts.ro
www.djsthunedoara.ro

