ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ

CERCETAŞII ROMÂNIEI
FILIALA BRAŞOV “VIRGIL ONIŢIU”
fondată 1913 Membră fondatoare a Organizaţiei Mondiale a Mişcării Cercetăşeşti

HOSTEL ”PIATRA CRAIULUI”, ZĂRNEȘTI

Catre

Ref.

D.G.A.S.P.C. BRASOV
PRIMARIILE DIN JUDETUL BRASOV
FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE DIN JUDETUL BRASOV
Tabere gratuite pentru copii si tineri

Stimata doamna / Stimate domn,

Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei (ONCR) – Filiala Brasov „Virgil Onitiu” in parteneriat
cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Brasov va ofera un numar de peste 140 de locuri in 3
serii de tabere gratuite la Costinesti, in perioada 12 – 27 august 2012.
Locurile gratuite sunt destinate urmatoarelor categorii de beneficiari:
1. Copii si tineri care provin din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie este de
pana la 50% din salariu minim brut pe economie (in acest moment valoarea salariului minim
brut este de 700 lei);
2. Copii si tineri beneficiari de burse sociale;
3. Orfani care nu sunt incredintati spre crestere si educare prin hotarare judecatoreasca;
4. Copii si tineri proveniti din forme institutionalizate de ocrotire;
5. Copii si tineri cu handicap.
Pentru a putea beneficia de taberele gratuite copiii si tinerii sau reprezentantii acestora trebuie sa
trimita catre ONCR Brasov prin e-mail la contact@cercetasibrasov.ro sau prin posta la OP1 – CP
271, Brasov sau direct la sediul DJST Brasov din Brasov, str. Oltet nr.11 (de luni pana vineri intre
10:00 si 13:00), urmatoarele documente:
1. Cererea pentru acordarea unui loc gratuit in tabara la Costinesti;
2. a) Un document care sa ateste veniturile familiei din care provine copilul/tanarul;
b) In situatia in care acesta provine din sistemul de protectie a copilului, documentul de
atestare a veniturilor va fi inlocuit de o adeverinta din partea DGASPC Brasov, care
atesta decizia de protectie si institutia in care acesta se afla;
c) In situatia persoanelor cu handicap, adeverinta de venit va fi inlocuita de o copie a
certificatului de incadrare in gradul de handicap (aflata in perioada de valabilitate);
3. Adeverinta din partea scolii/facultatii care atesta "calitatea de elev/student in invatamantul de
stat, precum si media generala a ultimului an scolar".
Pentru a putea beneficia de tabara gratuita, copiii si tinerii, trebuie sa frecventeze o forma de
invatamant de stat.
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Impreuna cu fiecare 10 beneficiari, poate participa cate 1 insotitor (cadru didactic, parinte, asistent
social, asistent personal etc.). Este recomandat ca acestia sa aiba varsta cuprinsa intre 23 si 35 de ani
pentru a respecta prevederile legii tineretului. Ca exceptie, in functie de gradul de handicap, fiecare
dintre acestia va putea fi insotit de catre asistentul personal.
Numarul maxim al beneficiarilor din fiecare localitate este urmatorul:
1. Municipiul Brasov – maxim 30 de persoane;
2. Orasele si Municipiile din judetul Brasov (urban) – maxim 20 de persoane;
3. Comunele (rural) din judetul Brasov – maxim 10 persoane.
Acceptarea in tabara va fi facuta in ordinea solicitarii, pe principiul primul venit - primul servit.
Nu vor fi luate in considerare cereri pentru seria II sau III, decat dupa ocuparea si inceperea seriei
precedente (12.08.2012/17.08.2012).
Seriile de tababara sunt programate astfel:
1. Seria I – 12-17.08.2012 – 81 beneficiari + institori; termen inscriere: 10.08.2012;
2. Seria II – 17-22.08.2012 – 30 beneficiari + insotitori; perioada de inscriere: 12-15.08.2012;
3. Seria III – 22-27.08.2012 – 30 beneficiari + insotitori; perioada de inscriere: 17-20.08.2012.
Se asigura gratuit cazarea, masa si transportul (tren cls. II-a) pentru toti beneficiarii si insotitorii,
orice alte cheltuieli intrand in sarcina participantilor. Cazarea si masa sunt asigurate la Hotel Azur,
Costinesti.
Beneficiarii si insotitorii vor respecta intocmai regulamentul taberei, insotitorii fiind singurii
responsabili de integritatea fizica si psihica a beneficiarilor minori sau cu dizabilitati.
Primaria/Scoala/Centrul de plasament/DGASPC/Furnizorul de servicii sociale va intocmi un tabel
nominal cu toti beneficiarii si insotitorii propusi la care va atasa pentru fiecare persoana documentele
mentionate mai sus.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0788-599202.

Cu stima,
Maricel Maroti
Presedinte
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