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IMPLICAT ÎN COMUNITATE!
publicație a proiectului

Fii SIR! – Student Implicat de
România
CURSURI FINALIZATE,
PROIECTE SELECTATE
În perioada 20-22 martie, respectiv 2729 martie au avut loc cursurile de
formare FII SIR! – Fii cetățean activ,
cursurile II și III, primul fiind desfășurat
între 20-22 februarie.
În cadrul proiectului FII SIR! – Student
Implicat de România ne-am propus să
informăm și să încurajăm persoane cu
vârsta cuprinsă între 18-25 de ani din
România să fie cetățeni activi, să ia
atitudine și să își pună în practică ideile
proprii și iată că am reușit să facem
acest lucru cu cei 60 de participanți, 20
la fiecare dintre cele trei cursuri.
Chiar dacă de fiecare dată am schimbat
locația și participanții, conținutul
cursului a rămas același, prima zi fiind
dedicată
unor
teme
precum
democrația, buna guvernare, cetățenia
activă, voluntariatul. Ultima dintre
temea fost cea care a explorat pe de-o
parte experiențele persoanelor care au
participatla fiecare dintre cursurile din

luna martie, dar a determinat și
dezbateri ce țin de avantajele
legislației și alte modalități de a
dobândi experiență profesională
încă din adolescență.
Cea de-a doua zi a fost dedicată
mini-proiectelor. De la prezentarea
ideilor de proiect sub forma în care
au fost trimise inițial, la însușirea
unor noțiuni ce țin de formularea
scopului, a obiectivelor de tip
SMART, determinarea activităților, a
graficului GANTT și a bugetului. În
fața
acestei
provocări
toate
persoanele au răspuns pozitiv și au
modificat individual proiectele astfel
încât să poată convinge echipa de
proiect că ideea fiecărui participant
poate fi pusă în practică în cadrul
proiectului nostru.
Prezentarea proiectelor în forma
finală a fost susținută în ultima zi a
cursului. În cadrul celui de-al doilea
curs am selectat patru proiecte și
trei la ultimul curs astfel încât avem
zece
mini-proiecte
a
căror
implementare o vom susține logistic,

uman și material în dependență de
activitățile asumate de către fiecare
dintre inițiatorii ideilor.
Cele 50 de persoane ale căror idei au
nevoie de mai mult decât ceea ce
am fi putut noi susține sau oferi au
devenit persoanele noastre resursă,
acestea provenind de la Baia Mare,
Sighet,
Cluj,
Oradea,
Zalău,
Timișoara, Iași, Botoșani, Vaslui,
Bârlad, Constanța, Galați, Pitești,
Ploiești, Brașov și alte localități din
România și alături de care putem
iniția viitoare proiecte și consilia în
planurile lor de viitor care pot
include scrierea de proiecte, lucru cu
voluntari sau alte activități conexe
scopului și misiunii Asociației Pro
Democrația. Am țesut o rețea pe
care vom încerca să o susținem
necontenit pentru a putea contribui
la dezvoltarea implicării civice a
persoanelor tinere și nu numai din
România.

Absolvențiicursului II si III
FII SIR! - FII CETĂȚEAN ACTIV!
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

ATELIER DE LUCRU – PLANIFICAREA IMPLEMENTĂRII CELOR 10 MINI-PROIECTE
Întrucât echipa de proiect nu a avut în vedere la momentul scrierii proiectului faptul că ar fi benefică o întâlnire cu cele
10 persoane pe care le va susține în implementarea proiectelor a luat naștere atelierul de lucru necesar pentru discuții
intensive asupra proiectelor din punct de vedere al activităților și bugetului implicate.
Așadar, în perioada 1-3 mai echipa de proiect s-a întâlnit în București cu cele 10 persoane pentru a pune proiectele la
cale. Pentru a facilita comunicarea a fost stabilită strategia de comunicare și au fost planificate săptămânal activitățile,
dar și strategia de promovare ce nu trebuie să lipsească pentru a marca impactul pe care inițiativele acestor persoane
tinere îl are în comunitățile de proveniență.
Garantarea îndeplinirii sarcinilor asumate individual va fi asigurate de către monitorizarea proiectelor, activitate ce
revine echipei de proiect alături de care vor fi voluntarele Asociației Pro Democrația cărora le mulțumim pentru
implicarea de care dau dovadă. Mii de mulțumiri se îndreaptă către Mădălina Ana, Florina Crîngea, Laura Cămăruț, Oana
Dospina și Laura Cămăruț.
Nr. Crt.
1.

NUMELE
PERSOANEI
Cristea Mihaela

Descriere proiect

2.

Pelin Robert

3.
4.

Vargas Vanesa
Lăcătuș Alin

5.

Danda Simona

6.
7.

Tataru Răzvan
Gotea Andrada

8.

Marcu Georgiana

Deschiderea unei filiale a unei universități în Deva.
Simularea alegerilor în 4 comunități de romi pentru
conștientizarea importanței reprezentativității.
Rezolvarea problemelor copiilor care pleacă la muncă în
străinătate prin declararea de către părinți a plecării lor.
Facilitatea accesului la justiție a persoanelor cu venituri reduse.
Hackathon pentru dezvoltarea unei aplicații care să aducă cetățenii
mai aproape de administrația locală.
Îmbunătățirea transportului în comun.

9.
10.

Oroșanu
Anamaria
Manolache Mihai

Constituirea unui grup civic pentru transparentizarea și
depolitizarea Consiliului Local.
Înființarea unor stagii la practică în administrația publică locală.

11. Bonus

Vlaicu Ionuț

Informarea și conștientizarea cetățenilor și a administrației cu
privire la necesitatea și beneficiile reciclării.

Educație economică și politică aplicată pentru 50 de elevi de școală
gimnazială.
Înființarea unui centru de informare și documentare și constituirea
unei biblioteci.

În următorul număr vă vom transmite într-o manieră inedită
mai multe informații despre proiectele ce se vor afla în
desfășurare.

P.S.: De la numărul trecut și până acum am realizat materialul
neIMPLICAT, spotulde promovare din cadrul proiectului pe
care îl puteți vizualiza pe www.apd.ro sau căutând Asociatia
Pro Democratia pe facebook.

Localitate vizată
Comuna
Ileana,
județul Călărași
Comuna
Mihai
Eminescu, județul
Botoșani
Deva, Hunedoara
Județul Cluj
Județul Vaslui
Iași, județul Iași
București
Satul
Ploiești
Botoșani,
Botoșani
Brașov,
Brașov
Bragadiru,
Ilfov

Pleașa,
județul
județul
județul

Ziarul „IMPLICAT ÎN COMUNITATE!” este publicația
proiectului Fii SIR! –Student Implicat de România,
proiect finanțat dinGranturile SEE 2009-2014, în
cadrul Fondului ONG în România și va fi redactat,
editat și distribuit pe întreaga durată a proiectului
cu scopul eficientizării, facilitării vizibilității și
informării asupra stadiului proiectului.
Vă
recomandăm
să
accesați
site-ul:
http://fondong.fdsc.ro/ și www.eegrants.org pentru
mai multe informații.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

