
                             Runda a patra de finanțare, 2020 
 

încurajarea implicării cetățenești și a participării la vot, implementate la firul ierbii, pentru tineri 
între 18 și 30 de ani 

 

Asociația Informală a Vocilor pentru Incluziune / ONG / 4 luni / 10800 
RON 

Localizarea proiectului 

Curtea de Argeș și Botoșani (elevi din mediul rural ai Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”) 

 

Descriere sumară / video 

Vom aborda două comunități cu care lucrăm deja și ai căror tineri membri ne sunt, în mare măsură, aproape, 
pentru a discuta despre noțiuni de teorie politică, democrație, implicare civică și provocările societății 
contemporane. În primă fază, vom aborda un set predefinit (însă deschis sugestiilor) de aspecte care îi pot ajuta 
să facă alegeri informate și educate, să acționeze în comunitate în cunoștință de cauză și să combată 
dezinformarea. În a doua fază, vom realiza un dicționar ilustrat, cuprinzând termenii și noțiunile discutați/-te 
(un „picționar”), dar și clipuri explicative, în care tinerii din grupurile țintă vor aplica noțiunile discutate la 
situații reale din comunitatea lor (de ex. vor ilustra conceptul de „democrație” printr-un filmuleț despre 
alegerile pentru Consiliul Elevilor). 

 

Durată totală proiect 

4 luni 

 

Buget total proiect 

10800 RON 

 

Finanțare solicitată FpD 

10800 RON 

 

Grup țintă 

https://drive.google.com/file/d/1DFXWL_h5pM3mZ5LG7B_WjRFsUMfMjCEM/view?fbclid=IwAR1A3AUxY9bsdN7-vE9eQtwvHhT_2Z7XR2OQMXmdLODUF4sSOxACtKnREbM
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Tineri și tineri adulți (18-30) din două comunități cu care lucrăm și ai căror membri îi cunoaștem: Curtea de 
Argeș (zonă urbană mică) și Botoșani (zonă urbană medie – aici ne concentrăm pe un grup format cu precădere 
din elevii navetiști ai CTGA, partenerul nostru „tradițional”, unde un procent ridicat provin din mediul rural). 

 

Proiecte similare 

Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu, pe care îl numim #EdPol (de la „educație politică”). Acesta 
include mai multe elemente: 

Politicoteca - Club de carte lunar, la Biblioteca „Emil Gârleanu” București. Am ales 12 cărți, cinci de 
non-ficțiune și cinci de ficțiune, cu diverse teme din sfera teoriei politice și implicării civice, de la alegeri, 
campanii electorale, totalitarism, progresism sau leadership. Le-am dezbătut cu grupul țintă, format din tineri 
(15-22 ani) pentru care aceste noțiuni sunt esențiale. Am demonstrat că educația civică și politică poate deveni 
mai „prietenoasă” prin îmbinarea dintre formal și non-formal. Continuăm întâlnirile lunare, iar din toamna 
2020 vom testa conceptul și în cadrul unui opțional CDȘ (curriculum la decizia școlii), la CTGA BT. 

CinemaCivic – Club de film lunar organizat în parteneriat cu asociații de liceeni interesate de cinematografie. 
Abordează aceleași teme cu Politicoteca, generând discuții complementare și funcționând ca un mecanism de 
asimilare a termenilor și implicare diversificat. 

 

Obiective proiect 

Ne dorim ca 20 de tineri din grupul țintă Curtea de Argeș și 20 de tineri din grupul țintă Botoșani să participe 
la activitățile proiectului și să devină formatori de opinie într-o fază ulterioară 

Ne propunem realizarea unui dicționar de termeni politici și civici pe înțelesul tinerilor, ilustrat de către 
participanții la proiect, care să cuprindă un număr de aproximativ 100 de termeni (20/lună) 

Dorim ca dicționarul ilustrat să apară, în format zine/foileton, în fiecare lună, iar la finalul proiectului să fie 
înglobat într-un material disponibil online și în print, gratuit 

Ne propunem realizarea a două clipuri/lună/comunitate, în care să implicăm tinerii participanți și comunitatea 
lor, pentru a reflecta felul în care identifică aceștia noțiunile discutate în viața lor cotidiană 

 

Rezultate concrete 
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40 de tineri din grupurile țintă (re)cunosc și pot explica/exemplifica termeni și noțiuni de bază ai/ale teoriei 
politice, pot face diferența între sistemele de conducere și electorale, între doctrine, niveluri de implicare și 
decizionale, și pot aplica aceste cunoștințe teoretice la situații punctuale din comunitățile lor 

Comunitățile din care fac parte tinerii devin mai interesate de fenomenele socio-politice și mai informate, prin 
interacțiunea cu aceștia 

Realizăm 20 de clipuri (10/comunitate) și un dicționar ilustrat (60 de termeni), prin care reușim să informăm, 
„pe limba lor” și pe înțelesul tuturor, tinerii români, despre temele principale ale proiectului 

 

Structură echipă 

Iulia Dromereschi - responsabil proiect pentru partea de dezvoltare comunitară; formatoare, coordonatoare de 
voluntari, cu experiență în scrierea și implementarea de proiecte naționale și internaționale, arhitecta 
conceptului, se va ocupa de comunicarea cu grupurile țintă, de adaptarea mediilor de lucru, de monitorizarea și 
diseminarea programului și de bunul mers al întregului proiect 

Radu Eremia - responsabil pentru expertiza pe partea de educație civică și politică; absolvent de Știință 
Politică, jurnalist, Radu Eremia va pregăti și va dezbate împreună cu grupurile țintă conceptele cheie care vor 
fi ilustrate în dicționar 

Silvia Niculae (studentă Arhitectură, realizatoare de film, fotografă) și Theodor Niculae (student Scenografie, 
realizator de film, grafician) vor coordona ilustrarea dicționarului de către tinerii participanți și realizarea 
materialelor video incluse în proiect 

 

Activități proiect 

Pentru că suntem deja familiarizați cu membrii comunităților țintă, proiectul va intra direct în faza de 
implementare, cu susținerea a câte patru ateliere în fiecare dintre cele două comunități, având între ele o 
perioadă dedicată reflecției și realizării clipurilor, urmată de diseminarea printr-un eveniment tip World Cafe în 
fiecare comunitate. Printre activitățile din cadrul atelierelor amintim: 

 

Dezbatere referitoare la importanța alegerilor locale și parlamentare într-o democrație, identificare ale 
principalelor caracteristici ale acestora 

Înțelegerea diferențelor între alegeri libere într-un stat de drept și alegerile din regimuri autoritare 
contemporane, precum și din fostele regimuri totalitare 
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Identificarea dezinformării, informării parțiale și știrilor false, identificarea surselor verificate de informare 

Dezbatere despre provocările societății contemporane și soluțiile potrivite pentru rezolvarea problemelor 
(ascensiunea mișcărilor populiste, încălzirea globală, discriminărea unor comunități etc). 

Dezbatere despre problemele din comunitățile țintă și potențiale soluții 

Încurajarea tinerilor să acționeze și să interacționeze cu autoritățile locale 

: 

- Realizarea „picționarului” pe volume (1 volum/lună) 

- Realizarea a opt filmulețe, plecând de la conceptele și temele studiate 

- Lansarea platformei educative conținând versiunea electronică a „picționarului” și filmulețele realizate 

 

Colaborări 

Asociația pentru Dezvoltare GhepART (Curtea de Argeș) și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” (Botoșani) 

 
 


