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IMPLICAT ÎN COMUNITATE!
publicație a proiectului

În perioada anterioară publicării acestui număr, după susținerea atelierului de lucru pentru
planificarea mini-proiectelor inițiate de tinerii selectați de la fiecare curs de formare au fost
demarate proiectele individuale în fiecare din localitățile vizate de acestea. Începând cu acest
număr vom prezenta persoanele care implementează mini-proiecte în cadrul Fii SIR – Student
Implicat de România alături de echipa de proiect.
Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. 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.

Răspunsuri
Întrebări:
1. Te rog, prezintă-te pe scurt.
2. Spune-ne câte ceva despre miniproiectul pe care îl implementezi? De
la ce ai pornit, care sunt obiectivele,
etc.
3. Care consideri că sunt beneficiile
unor proiecte similare Fii SIR, dacă
există, şi de ce şi pentru ce (în ce sens)
ar trebui încurajaţi tinerii în România?
4. Transmite-le un mesaj tinerilor din
România. 

Interviu I

1. Mă numesc Petru Alin Lăcătuș, sunt din județul Cluj,
student la UBB din Cluj în anul 2 și Președinte la Asociația de
studenți romi din Cluj-Napoca „Romano Suno”.

2. Proiectul pe care vreau să-l implementez are ca scop conștientizarea importanței
votului, creșterea numărului de participanți la vot în rândul comunităților minoritare,
mai exact comunitățile de romi, implicarea în educarea comunităților pentru a învăța
care este procedura de votare.
3. Tinerii ar trebui încurajați deoarece au idei foarte bune care ar putea fi puse în
practică și pentru a da un imbold de a aspira spre proiecte din ce în ce mai mari, să
vadă că se poate.

4. Spune NU rasismului!

Interviu II
1.Salut!
Mă
numesc
Anamaria
Oroșanu, sunt din Botoșani și am 20 de
ani. În timpul liber prefer să mă uit la
filme sau să mă plimb alături de
persoanele dragi. Iubesc în general
lucrurile vechi și zilele răcoroase sau
chiar mohorâte de-a dreptul și deși sunt
o persoană destul de solitară îmi place
să cred că alături de alți oameni pot
schimba, chiar cât de puțin, lucrurile în
mai bine.

2. Proiectul pe care îl implementez este un proiect special creat și dezvoltat pentru
comunitatea botoșăneană. Ceea ce a determinat realizarea acestui proiect este
politizarea excesivă a problemelor reale în cadrul Consiliului Local Botoșani și prin
urmare efectele negative ale acestui fenomen în cadrul comunității locale. Soluția
propusă de mine este crearea unui grup organizat cu rol civic, format din oameni care nu
sunt membri ai vreunui partid politic și care au acces mai ușor la populația din localitatea
Botoșani, când vine vorba de înștiințarea cetățenilor. Acestor membri le revine datoria de
a supraveghea de a transmite mai departe, în timp util, deciziile adoptate de Consiliu.
Atunci când vorbim de obiectivele proiectului vorbim atât de creșterea capacității grupului
civic de a reprezenta interesele cetățenilor în relație cu autoritățile publice pe termen lung,
cât și de dezvoltare a spiritului de comunitate și a spiritului civic la nivel local, ca premisă
pentru mobilizarea cetățenilor și implicarea acestora în activități de advocacy.
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3. Proiectul Fii SIR are numeroase beneficii din punctul meu de
vedere. În primul rând prin faptul că te „obligă” să muncești pentru
ceva care nu te afectează doar pe tine, ci un grup întreg de
oameni. Te face să experimentezi voluntariatul, lipsa de interes
strict propriu. Ceea ce construiești, dezvolți tu ,alături de echipa
APD desigur, vine în ajutorul unei întregi comunități…chiar și prin
simplu fapt că faci publică o problemă. Atunci când începi, chiar și
timid, să te implici în proiecte de tipul Fii SIR organizate de APD
te dezvolți, înțelegi că ești o piesă dintr-un puzzle mult mai mare,
dar și că fără tine sau chiar mai bine zis, fără tine la locul potrivit,
întreaga imagine se deformează. Constați ca e nevoie de tine
implicat în societate.

1.Mă numesc Răzvan Tataru, sunt absolvent al
Facultății de Drept – Universitatea Al. I. Cuza din Iași,
masterand al aceleiași instituții de învățământ iar de
doi ani de zile sunt consilier juridic în cadrul unei mari
companii românești. Cam asta ar fi de spus despre
pregătirea mea profesională, acum să trecem la
lucruri mai serioase... sunt pasionat de gătit și
călătorii, iar în restul timpului liber încerc să mă implic
cât mai mult în comunitate, prin acțiuni de voluntariat
și participarea la proiectele destinate cetățenilor.
2.Proiectul ce va fi realizat sub egida Fii SIR – APD
își dorește să vină în ajutorul persoanelor care au
nevoie de asistență juridică gratuită și să promoveze
accesul la justiție cu ajutorul studenților facultăților de
drept. În același timp proiectul vine în sprijinul
studenților pentru a-i aduce mai aproape de
realitatea mediului juridic și a-i ajuta să identifice
probleme existente, pentru a-i stimula să caute
rezolvări și să se formeze în spiritul schimbării.
Proiectul implică realizarea unei broșuri de informare
a cetățenilor asupra posibilităților de a-și face
dreptate, în concordanță cu reglementările legale ce
garantează dreptul la justiție pentru toți cetățenii,
chiar dacă nu au posibilități materiale care să le
permită angajarea unui avocat. Scopul acestui
proiect este de a informa cetățenii din comunitatea
locală de posibilitatea de a apela la justiție, de a nu
rămâne victime. Astfel încercăm să promovăm liberul
acces la justiție, un drept cetățenesc garantat în

4.Implicați-vă cum puteți, dar
implicați-vă cumva. Fiți mereu
prezenți și cu intenții bune
atât pentru voi înșivă, cât și
pentru cei din jurul vostru.
Înțelegeți că e nevoie de voi 

Interviu III

România, însă lipsa de informare a cetățenilor
îngreunează exercitarea acestuia.
3. Orice proiect prin care se urmărește atât
dezvoltarea societății, dar și a persoanelor care îl
implementează este binevenit. Având în vedere că
participanții din proiectul Fii SIR, atât managerii de
proiect cât și voluntarii sunt tineri, scopul proiectului
este atins atât pe termen scurt prin realizarea
obiectivelor acestuia, cât și pe termen lung prin
experiența și valorile democratice și pro-civice
insuflate participanților.
Consider că tinerii din România trebuie încurajați să
se implice, oricât de puțin, în orice fel de activitate
civică, fie că se numește voluntariat în cadrul unui
ONG, participare la un proiect prin care se urmărește
dezvoltarea spiritului democratic sau inițiativa civică,
fie că este o campanie de donat sânge sau de
colectare deșeuri. Toate aceste experiențe
contribuie la dezvoltarea personală și, indirect și
treptat, la schimbarea mentalității cetățenilor.
Tinerii, mai ales, ar trebui încurajați să se implice
activ, să treacă de prima etapă, cea de informare și
identificare a problemelor și să încerce fiecare dintre
ei să rezolve o problemă a comunității locale.

4.
Implică-te pentru a dezvolta
propria comunitate. Faci parte din ea!

Răzvan, Ana și Alin se implică în comunitățile din care fac parte. Haideți și voi!
În cazul în care sunteți interesați să veniți în sprijinul lor ne puteți contacta la apd@apd.ro sau urmări pe www.apd.ro
și pe pagina de facebook Asociatia Pro Democratia.
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