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IMPLICAT ÎN COMUNITATE!
publicație a proiectului

 Nu de puține ori te-ai întrebat ce fac aleșii locali (primarul, consilierii locali) pentru tine și comunitatea
ta?
 De ce deciziile sunt luate fără ca cetățenii să fie consultați?
 De ce așa zisele proiecte, care sunt destinate comunității, de cele mai multe ori nu rezolvă problema
acesteia?
 Dar te-ai întrebat, cel puțin o dată, ce poți face TU pentru comunitatea ta, cum poți fi cetățean activ și
cum poți rezolva, TU CETĂȚEANULE, anumite probleme din comunitate?
Cu aceste întrebări am pornit la drum și am dat startul cursurilor de implicare civică FII SIR! – FII CETĂȚEAN ACTIV!,
prin care ne-am propus să instruim 60 de tineri, cu vârste cuprinse între 18-25 ani din România, cu privire la cetățenia
activă, buna guvernare, transparența decizională, dar și despre managementul de proiect, timp și buget.
În acest număr veți găsi informații despre: ce este cetățenia activă, buna guvernare și transparența decizională și cum s-a
desfășurat primul curs de instruire.
CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII CETĂȚEAN
PROIECTELE REPREZINTĂ O
ACTIV
OCAZIE DE
 Să te implici în diverse activități
A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI
sociale, culturale, decizionale;
 Să fii responsabil;
Iată câțiva pași pe care îi poți urma
 Să fii informat;
 Îți pasă ce se întâmplă în jurul pentru a fi cetățean activ:
1. Informează-te;
tău;
2. Identifică probleme;
 Iei atitudine;
3. Fă o evaluare a problemei;
 Gândești și ai opinii proprii;
4. Cercetează;
 Cauți soluții
5. Stabilește legături între idei
și evenimente;
CETĂȚENIA ACTIVĂ =
6.
Folosește gândirea logică și
PARTICIPARE PUBLICĂ
corelează cu ideile și
Iar lipsa de implicare presupune pe de o
experiența;
parte la renunțarea drepturilor politice și
7.
Caută soluții;
civile, dar pe de altă parte, o barieră în
8.
Fă un plan;
realizarea obiectivelor bunei guvernări.
9. Aplică.
În calitate de cetățean te poți implica
direct în soluționarea unor probleme ale
comunității.
CUM?
Prin inițierea și derularea de proiecte
civice sau proiecte în beneficiul
comunității.

IMPLICĂ-TE!
ESTE DREPTUL

DE REȚINUT!
Democrația nu funcționează de la
sine.
E nevoie de implicarea tuturor
părților din societate.
Cetățean – Societate civilă –
Instituție publică.
Democrația este strâns legată de
buna guvernare.
Principiile bunei guvernări:
1. Transparență;
2. Responsabilitate;
3. Participare cetățenească.
Ce este buna guvernare?
Responsabilitatea guvernanților față
de metodele și obiectivele guvernării,
eficiența guvernării și dreptul
cetățenilor de a fi informați în
primul rând despre utilizarea și
repartizarea resurselor financiare
ale guvernării.
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Marjorie Moore spunea: “Voluntariatul este cel mai bun
exemplu de democraţie. Votăm la alegeri, dar când te oferi
voluntar, votezi în fiecare zi pentru comunitatea în care vrei
să trăieşti.”
De la acest principiu am pornit și noi organizând cursul FII
SIR! – FII CETĂȚEAN ACTIV.
Este un curs de formare care și-a propus să informeze și să
încurajeze un număr de 60 de studenți, să fie cetățeni activi, să
ia atitudine și să își pună în practică ideile proprii.
În prima zi, am vorbit și am exersat despre democrație,
principii și valori, despre buna guvernare și cetățenia activă. O
atenție deosebită a fost acordată temei VOLUNTARIATului.
În România, Legea nr. 78 privind reglementarea activității de
voluntariat în România a fost adoptată în 2014 și permite
oricărui cetățean, în special tinerilor, ca munca voluntară pe
care o exercită să fie recunoscută ca experiență profesională.
A doua zi, participanții au realizat mini-proiecte urmând pașii
învățați la curs și anume: formularea scopului, a obiectivelor
specifice, a activităților, a graficului Gantt și al bugetului.
Provocarea a fost pe măsură, iar tinerii au dat dovadă de
maturitate și setea de a cunoaște tot mai mult.
A treia zi, și ultima zi a cursului, s-a încheiat cu prezentarea în
fața grupului a proiectelor (finalizate conform structurii unui
proiect real), iar echipa de proiect a selectat trei idei, care vor fi
puse în aplicare de către câștigători, în perioada aprilie –
octombrie 2015. În vederea implementării proiectelor, tinerii
vor primi suport și asistență din partea echipei de proiect.

PENTRU CĂ...!

Absolvenții primului curs
FII SIR! - FII CETĂȚEAN ACTIV!

Ziarul „IMPLICAT ÎN COMUNITATE!” este publicația
proiectului Fii SIR! –Student Implicat de România,
proiect finanțat din Granturile 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.
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