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IMPLICAT ÎN COMUNITATE!
publicație a proiectului

De peste 25 de ani Asociația Pro Democrația (APD) dezvoltă proiecte de educație civică, proiecte care au
scopul de a stimula participarea civică în comunitate a cetățenilor, în special a tinerilor.
În perioada iulie 2014 – decembrie 2015, APD implementează proiectul Fii SIR! – Student Implicat de
România, care își propune să stimuleze implicarea tinerilor în comunitate prin diverse metode și instrumente
de participare publică. Două cele mai importante metode de implicare folosite în cadrul proiectului au fost
cercetarea de teren privind nivelul de implicare civică al tinerilor din România și managementul de proiect,
reprezentând idei ale tinerilor care au fost susținute de către echipa de proiect și puse în aplicare.
Și pentru că am dorit să facem cunoscute rezultatele acestor mini-proiecte, provocările pe care le-au
întâmpinat tinerii, bucuria manifestată după fiecare final reușit, am organizat

Gala Fii SIR! – Student Implicat de România
Când a fost?
27 noiembrie 2015
Unde a fost?
Hotel Marshal Garden, Calea
Dorobanților nr. 50 B, București
De ce?
Pentru a face cunoscute, unui
public cât mai larg, 11 proiecte de
succes ale unor tineri ambițioși și
curajoși care fac lucruri frumoase
pentru o comunitate mai bună.

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.

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

Proiectele
Fii SIR – Student Implicat de România
Mihaela Cristea a explicat pe înțelesul tinerilor de
clasele VII- VIII noțiuni de economie și democrație în
proiectul Teaching Economy and Democracy.
Datorită proiectului Reciclarea deșeurilor diferențiat,
Ionuț Vlaicu a amplasat în incinta Școlii Generale din
Bragadiru două coșuri de gunoi (hârtie și plastic)
împreună cu elevii din școală.
Simona Danda a adus la cunoștința populației din
Vaslui riscurile la care sunt supuși tinerii ai căror părinți
pleacă să muncească în altă țară și îi lasă singuri, în
proiectul SOS! Sunt din Vaslui și sunt singur acasă.
Un DA pentru educație, proiectul lui Robert Pelin, care
a reușit să strângă un fond de carte de peste 1000 de
volume și să deschidă o bibliotecă în satul Știubeni, jud.
Botoșani.
Georgiana Marcu, și-a propus și a reușit să
Îmbunătățească transportul public în satul Pleasa,
județul Prahova.
Răzvan Ștefan Tătaru este Student ProBono și
împreună cu alți 7 colegi a întocmit „Ghidul privind
ajutorul public judiciar”.
Vanesa Vargas a urmărit prin proiectul Vreau să învăț
acasă!- Educație anticorupție informarea și educarea
cetățenilor cu privire la fenomenul corupție.
Cătălin Tobias Pasăre a informat tinerii de aproape 18
ani despre Primul VOT. Educație electorală.
Andrada Gotea și-a propus crearea unei aplicații de
telefon care vine în ajutorul ONG-urilor pentru a fi mai
aproape de cetățeni în proiectul Fii activ! Creează o
legatură la un click de orașul tău.
Tineri bine pregătiți, viitorul comunității brașovene
este proiectul prin care Mihai Manolache va crea un
program de internship pentru tinerii din Brașov.
Anamaria Orășanu a creat Grupul Civic 10+, un
Consiliu al Societății Civile, mass- media și mediului de
afaceri care analizează hotărârile și proiectele
Consiliului Local.
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