Tabăra de activism CRIM V
Sumar proiect
Direcție:
Aria de implementare:
Data de inceput:
Durata:
Suma finanțată de Fond:
Buget total proiect:
Responsabil proiect:
Organizatie:

Consolidarea societății civile, educația și implicarea civică
București; Munții Piatra Craiului (Brașov)
Mai 2017
3 luni
8.000 RON
10.000 RON
Mihail Bumbeş
Miliţia Spirituală

Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat
cu acordul acestuia.

Descrierea ideii inițiale
Șapte zile de învăţare experiențială și acțiune în munții Piatra Craiului.
*CRIM – Creativitatea - Responsabilitate - Implicare - Militantism
Tabăra de activism se adresează tinerilor și tinerelor care vor să înţeleagă activismul civic şi să
fie pregătiţi/te să se implice în rezolvarea treburilor Cetății. Protestele din ultimii ani ne-au arătat
că este nevoie de conştientizare, responsabilizare, coordonare şi, în general, de implicare în
viața societăţii. În acest context, mai mult ca oricând, Miliția Spirituală îşi propune să îi aducă
împreună pe cei care înţeleg că trebuie să se angajeze în acţiune, dar nu au încă instrumentele
și cunoștințele necesare ca să o facă în mod eficient. În tabăra CRIM ne vom dezvolta, prin
jocuri și experimente, anumite abilităţi de grup şi individuale, vom învăța să acceptăm
provocările, să luăm iniţiativă, să asumăm riscuri, să ne dezvoltăm atenţia distributivă,
autodisciplina, toleranţa, gândirea practică și ascultarea activă, să dăm frâu liber creativității
noastre, să ne descoperim limitele și să le depășim, să creăm sinergii, să lăsăm să înflorească
spiritul de aventură.
Timp de șapte zile, departe de lumea dezlănțuită, într-un decor natural și sălbatic, vom organiza
ateliere de: tehnici de consens, noţiuni legate de drepturile omului, idei și planuri de acţiune
civică, tehnici de rezistenţă pasivă, comunicare și jurnalism cetățenesc, samba activistă. Și,
desigur, activități de teambuilding: gătim împreună, punem țara la cale, ne orientăm în pădure,
facem ștafetă pe echipe și jocuri cât cuprinde. Toți vor participa la toate activitățile: organizare,
gestionarea resurselor, gătit, jocuri… tot.

Obiectiv:
Pregătirea a 30 de tineri în domenii precum: tehnici de facilitare și consens, noţiuni legate de
drepturile omului, idei și planuri de acţiune civică, tehnici de rezistenţă pasivă, comunicare și
jurnalism cetățenesc, samba activistă.
Grup țintă:
Tinerii din România cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani.
Riscuri:
Vremea potrivnică care ar putea împiedica buna desfășurare a atelierelor.

Echipa de proiect
Mihail Bumbeș - coordonator proiect/trainer
Ștefania Neagoe - comunicare/organizare tabără
Irina Melente - comunicare
Alexandra Panait - organizare tabără
Alexandru Predoiu - trainer/organizare tabără

Activități proiect
3 luni. Mai - Iunie - Iulie
Mai:
Activitatea 1. Comunicare (redactarea comunicatului; layout cover și afiș tabără; lansarea
call-ului; promovare tabără)
Livrabile: Linkuri cu site-urile unde apare comunicatul; layoutul coverului și afișului; fotografii cu
locurile unde au fost postate afișele; linkuri cu promovarea tabarei pe rețele de socializare.
Activitatea 1.1. Periegheza locului undeva se va desfășura tabăra
Livrabile: Fotografii cu locul unde se va desfășura tabăra.
Activitatea 1.2. Definitivarea atelierelor pentru tabără
Livrabile: Document cu atelierele stabilite.
Iunie:
Activitatea 2. Comunicare (promovare tabără).
Livrabile: linkuri cu promovarea taberei pe rețele de socializare.
Activitatea 2.1. Centralizarea aplicațiilor
Livrabile: Numărul de aplicații primite pană în acel moment.
Activitatea 2.2. Realizarea materialelor promoționale

Livrabile: 30 de tricouri cu logo-ul Miliția Spirituală pentru participanții la tabără.
Iulie:
Activitatea 3. Cetralizarea tuturor aplicațiilor și selecționarea participanților
Livrabile: Numărul total al aplicanților și numărul final al celor selectați pentru a participa la
tabără (25-30 de persoane).
Activitatea 3.1. Crearea unui grup pe facebook unde vor fi introduși toți cei selecționați pentru a
stabili detaliile cu privire la nevoiele logistice (corturi, saci de dormit etc.) și opțiunile culinare
(vegetaria/omnivor)
Livrabile: link către grupul de facebook creat.
Activitatea 3.2. Stabilirea programului taberei și a meniului
Livrabile: Document cu programul și meniul taberei.
Activitatea 3.3. Desfășurarea taberei (23-29 iulie)
Livrabile: Fotografii din tabără.

Grup ţintă
Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani din România. În particular, tinerii care sunt activi
civic, dar care vor să treacă la un alt nivell al participării publice.

Obiective proiect
Pregătirea a 25-30 de tineri în domenii precum: idei și planuri de acțiune civică, tehnici de
rezistentă pasivă, drepturile omului și advocacy, între 22 și 29 iulie într-o tabără experimentală.

Colaborări cu alte organizaţii

Alte resurse necesare (voluntari)
În acest an tematică taberei se concentrează pe "organizarea comunitară", iar pentru această
ediție colaborăm cu Centru de Resurse pentru Participare Publică.

Buget total proiect
10.000 RON

Detaliere cheltuieli
Suma totală
8.000 RON

Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de 2 luni)
Mai: afișe, birotică, transport - 1000 RON; Iunie: birotică, tricouri - 1000 RON; Iulie: închiriere
autocar - 4000 RON; hrană tabără - 2500 RON; materiale logistică tabără - 1500 RON

Cheltuieli administrative (sediu, transport, logistica, utilitati)
Transport periegheza locului de tabără. 500 RON

Cheltuieli de personal
Organizarea taberei se bazează exclusiv pe voluntariatul membrilor organizației. Inclusiv
trainerii vor participa voluntar.

Costuri cu materiale promoționale și birotică
1500 RON

Costuri dezvoltare IT
0

Alte costuri
0

