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IMPLICAT ÎN COMUNITATE!
publicație a proiectului

Ultimul produs″ al proiectului –
La final de proiect....

În perioada iulie 2014 – ianuarie 2015, APD a
implementat proiectul Fii SIR! – Student Implicat
de România, care și-a propus 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.
----------------------------------------------------------Ajunși la final de proiect, tragem linie și vedem
că lucrurile pe care ni le-am propus la început de
proiect, s-au conturat frumos și au devenit niște
’’produse’’ frumoase realizate de tineri, pe care
vrem să vi le împărtășim în ultimul număr al
acestei publicații.

Implicarea civică este o condiție de bază minimală
ce trebuie îndeplinită de fiecare cetățean într-o
comunitate!

Ghidul Implicarea pentru toți

Ghidul include o serie de instrumente și exemple
practice de implicare civică care vine să încurajeze și
mai mult cetățeanul de a da dovadă de spirit civic și de a
ajuta comunitatea cu resursele pe care le deține fie că
vorbim de resurse umane, materiale, sau de resurse
precum experiența într-un anumit domeniu. Implicarea
civică este o condiție de bază minimală ce trebuie
îndeplinită de fiecare cetățean într-o comunitate.
Tinerii din întreaga lume reprezintă o sursă enormă de
resursă umană pentru dezvoltare, dar și un factor
important în schimbarea socială, în dezvoltarea
economică și în inovațiile tehnologice. Imaginația,
idealurile, capacitățile intelectuale considerabile și
concepțiile tinerilor sunt esențiale pentru dezvoltarea
continuă a societății în care trăiesc.
Problemele ivite în viața tinerilor, cât și concepțiile și
aspirațiile lor reprezintă componentele esențiale ale
provocării și ale perspectivelor pe care societatea le are
în prezent. Este de datoria noastră, a societății, să luăm
inițiativa pentru a da exemplu de bună-practică tuturor
actorilor sociali, politici și economici în sensul sporirii
aportului distribuit de aceștia catre activitățile de
susținere a tinerilor și a inițiativelor acestora.

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.

Rezultate proiect
Fii SIR – Student Implicat de România
Ce ne-am propus, și ce am reușit să facem în 19
luni:
 Am selectat 6 centre universitare care ne-au
sprijint în implementarea proiectului;
 Am organizat un atelier de lucru pentru
elaborarea metodologiei de cercetare în
mediul online și de teren;
 1 metodologie pentru activitatea de
cercetare;
 1 chestionar elaborat;
 30 de studenți implicați în activitatea de
cercetare;
 963 de chestionare aplicate în 5 orașe;
 1 raport elaborat privind nivelul de implicare
al tinerilor din România;
 1000 de exemplare tipărite ale raportului;
 1 film video care prezintă motivele de
implicare sau ne-implicare al tinerilor în
comunitate;
 150 idei de proiecte înscrise la atelierele
despre managementul de proiect;

 60 idei de proiecte selectate;
 60 de tineri selectați, participanți la atelierele
de lucru privind managementul de proiect;
 60 de tineri studenți deținători de know-how
în domeniul participării la viața comunității;
 11
proiecte
finaliste
selectate
și
implementate la nivel local;
 Peste 11 evenimente rezalizate de către
tinerii participanți la proiect;
 Editarea și distribuirea a 9 ediții ale
publicației Implicat în comunitate;
 Realizarea paginii web al APD -www.apd.ro
 Organizarea primei editții Gala FII SIR!;
 Elaborarea Ghidului Implicarea pentru toți;
 2000 de exemplare printate ale ghidului;
 1 conferință finală de încheiere al proiectului;
 Activități de diseminare al ghidului.

Proiectul în imagini
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