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FONDUL ONG în 

România 

„Obiectivul general al 
Fondului ONG în România 
este “Consolidarea dezvoltării 
societății civile și creșterea 
contribuției la justiția socială, 
democrație și dezvoltare 
sustenabilă” și va contribui la 
obiectivele generale ale 
granturilor Spațiului Economic 
European (SEE) și 
norvegiene 2009-2014, de a 
reduce disparitățile 
economice și sociale în 
Spațiul Economic European 
și de a întări relațiile bilaterale 
între România și statele 
donatoare Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia. 

Operatorul Fondului ONG în 
România este Fundația 
pentru Dezvoltarea Societății 
Civile, împreună cu partenerii 
săi Fundația pentru 
Parteneriat și Centrul de 
Resurse pentru Comunitățile 
de Romi.” 

Vă recomandăm să accesați site-
ul: http://fondong.fdsc.ro/  și 
www.eegrants.org pentru mai 

multe informații. 

Ziarul „IMPLICAT ÎN 

COMUNITATE!” este publicația 

proiectului Fii SIR! și va fi 

redactat, editat și distribuit pe 

întreaga durată a proiectului cu 

scopul eficientizării,  facilitării 

vizibilității și informării asupra 

stadiului proiectului. 

 

 
 
Acesta este un 
proiect și trebuie 
tratat ca atare 
 
Data de întâi iulie 2014 reprezintă 

pentru Asociația Pro Democrația 
momentul de debut al proiectului 
FII SIR! – STUDENT IMPLICAT 
DE ROMÂNIA, proiect finanțat 
prin granturile SEE 2009-2014, în 
cadrul Fondului ONG în 

România. Suma cu care este 

finanțat acest proiect este de 
73.475,64 EURO, valoare care 

va acoperi 90% din costurile 
proiectului a cărui durată este de 
18 luni și vizează 

subcomponenta 1.1 – participare 
la luarea deciziilor și implicare 
comunitară. 

În acord cu subcomponenta 
vizată, prin acest proiect APD își 
propune să îmbunătățească 

nivelul de implicare a tinerilor în 
comunitate prin creșterea 
gradului de participare a acestora 

la viața comunității cu scopul de a 
încuraja cetățenia activă fiind 
astfel în acord cu misiunea 

Asociației. Echipa de proiect își 
va derula activitățile astfel încât 
implicarea tinerilor în viața 

comunității să fie stimulată. De 
asemenea, vor fi susținute 
inițiativele celor care contribuie la 

promovarea cetățeniei active prin 
respectarea și aplicarea valorilor 
democratice. De-a lungul 

întregului proiect vor fi urmărite 
creșterea gradului de informare a 
90 de tineri despre cetățenia 

activă și valorile democratice, 
stimularea implicării tinerilor în 
comunitate prin 10 inițiative care 

vor duce la dezvoltarea 
comunităților și a politicilor 
publice prin cetățenia activă și 

oferirea de sprijin tinerilor în 
vederea implementării inițiativelor 
cu scopul de a îmbunătăți 

procesul de dezvoltarea a 
comunității. Acest proiect vizează 
persoanele cu vârsta cuprinsă  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

între 18-30 de ani dintre care 60 
de persoane vor participa la 
sesiunile de instruire ce vor avea 

loc în cadrul proiectului și 30 vor 
fi implicați activ în activitățile de 
cercetare online și de teren. 

Din punct de vedere al 
activităților, echipa de proiect își 
propune să realizeze o cercetare 

amplă care vizează motivele 
pentru care persoanele tinere se 
implică sau nu în viața 

comunității, fac sau nu voluntariat 
și măsura în care își 
implementează ideile de proiect 

pe care le au. Raportul de 
cercetare va furniza elementele 
asupra cărora sesiunile de 

instruire vor trebui să se centreze 
având ca puncte de reper ideile 
de proiecte înaintate de către 
tinerii interesați. În urma instruirii 

tinerii vor fi stimulați, susținuți și 
supervizați în implementarea 
propriilor proiecte în cadrul 

comunității din care provin. În 
urma activităților desfășurate vor 
fi publicate raportul de cercetare 

și ghidul ”Implicarea pentru toți!” 
ce va fi diseminat persoanelor 
interesate și va fi organizată o 

Gală SIR – Student Implicat de 
România cu scopul mediatizării 
proiectelor inițiate de tineri și 

accentuării importanței susținerii 
ideilor acestora pentru 
comunitățile de proveniență. 

Pe tot parcursul proiectului 
comunicarea stadiului activităților 
se va face prin intermediul 

ziarului bilunar ”Implicat în 
comunitate!” editat cu acest scop 
de către echipa de proiect. 

Luna decembrie a anului 
2015 va fi cea în care vor fi 
prezentate rezultatele 
proiectului Fii SIR! – Student  
implicat de România, însă 
efectele acestuia vor fi 
resimțite la nivelul 
comunităților locale din care 
provin persoanele implicate în  
proiect ceea ce determină 
echipa de proiect să 
anticipeze caracterul 
sustenabil și impactul pozitiv 
pe care proiectul îl va avea. 

 

 

 

 

 

Cine suntem? 

Echipa de proiect este 
formată din cinci 
persoane. Managerul 
proiectului este Iuliana 
Iliescu, cu o experiență de 
peste 6 ani în 
implementarea proiectelor 
pentru tineri și nu numai. 
De partea financiară se 
ocupă Sidonia Ciomârtan, 
Directorul Executiv al 
APD, asistată fiind de 
către Paula Bădinu. 
Asistentul managerului de 
proiecte este Elena Radu, 
iar Coordonatorul pe 
comunicare și relații cu 
publicul este Ana-Maria 
Apopei. 

Pentru a contacta echipa 
de proiect sunt puse la 
dispoziție următoarele 
canale: 

 Adresa de 
corespondență: B-dul 
Mareșal Al. Averescu 
nr.17 - în incinta 
Complexului Social de 
Servicii "Sf. Ecaterina" 
- Pavilion F, Et. 3, 
Sector 1, București; 

 E-mail: fiisir@apd.ro;  

 Telefon/fax: 

- (+4)021 222.82.45; 

- (+4)021 222.82.54. 

IMPLICAT ÎN COMUNITATE! 
publicație a proiectului 

Nr. 1 

Octombrie 2014 

Tipărit în 500 exemplare 

 

http://fondong.fdsc.ro/
http://www.eegrants.org/
mailto:fiisir@apd.ro
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PARTENERI 
 
Pentru buna desfășurare a 
acestui proiect încheiem 
parteneriat cu 6 facultăți din 
România. Astfel, din partea 
de vest ne sunt parteneri: 
1. Facultatea de Sociologie 

și Psihologie, 
Universitatea de Vest din 
Timișoara 

2. Facultatea de Sociologie 
și Asistență Socială, 
Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj 

3. Facultatea de Sociologie 
și Comunicare, 
Universitatea 
Transilvania din Brașov 

Din partea de est: 
1. Facultatea de Filosifie și 

Științe Social-Politice, 
Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” Iași 

Iar din București: 
1. Facultatea de Sociologie 

și Asistență Socială, 
Universitatea București 

2. Facultatea de Științe 
Politice, Școala 
Națională e Studii 
Politice și Administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce căutăm? 

În perioada 24-26 

octombrie organizăm 

atelierul de lucru cu 

studenți și studente la 

sociologie. Scopul 

acestei activități este 

de a elabora 

metodologie cercetării 

pe care o vom demara 

atât în mediul online, 

cât și pe teren. 

Persoanele interesate 

de această activitate 

sunt așteptate să 

răspundă anunțului 

alăturat. 

Mult succes tuturor 

celor implicați în 

comunitate! 

 

 

 

 

Cu cine suntem parteneri și pe cine căutăm? 
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