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Asociația Artipic / ONG / 4 luni / 23900 RON
Localizarea proiectului
Proiectul va fi implementat în cartierul Dancu, ce face parte din satul Dancu, comuna Holboca, județul Iași.
Dancu este situat la o distanță de 3 km de municipiul Iași, și 2 km de reședința comunei Holboca. Populația
cartierului este de 5.624 locuitori, iar populația totală comunei Holboca este de 11.971 locuitori. Cartierul
Dancu este unul din cartierele satelit ale Iașului, ce a apărut în anii `80 pentru a rezolva problema cazării
muncitorilor care lucrau la centrala electrotermică Holboca, pentru stația de epurare a apei și pentru cea de
tratare a apei de la Chirița (una din sursele de apă potabilă ale municipiului Iași), pentru serele care
aprovizionau municipiul Iași, ș.a. Una din problemele cartierului Dancu este statutul de zonă periferică, cei din
Iași îl consideră ”la țară”, iar cei din comuna Holboca, îl văd ca pe un cartier al Iașului.

Descriere sumară / video
Proiectul DEMOCReAȚIE își propune să schimbe modul în care cetățenii din Dancu se raportează la tot ce se
petrece în jurul lor: fie că vorbim de spațiul public, implicare cetățenească, politică, mediu înconjurator, la
scară locală și globală.
Principalele activități sunt:
- 1 workshop de implicare cetățenească (unde tinerii vor învăța ce drepturi și obligații au, vor dezbate
probleme și soluții ce pot fi abordate pentru contextul în care se află Dancu, și importanța participării la vot,
vor învăța modalități și instrumente de implicare cetățenească, vor iniția dialogul cu autoritățile locale),
- 1 workshop de artă activistă (unde tinerii vor învăța despre: gândirea critică și creativă, raportul dintre
artă/artist și implicarea politică, arta ca formă de implicare socială și cum să realizeze pancarte),
- 1 workshop de visual story telling (unde tinerii vor învăța cum să folosească telefonul pentru a realiza
fotografii, și să documenteze foto un eveniment),
- 1 expoziție foto cu fotografii realizate de cei 25 de tineri cu tema: importanța implicării cetățenești și a
participării la vot,
- pictarea unui punct termic din zona centrală a cartierului Dancu de către 4 artiști stradali în vederea
sensibilizării localnicilor cu privire la importanța implicării cetățenești și a participării la vot.
Toate aceste activități sunt menite să de-a startul unui grup de inițiativă locală în Dancu, și să sensibilizeze
cetățănii cu privire la importanța implicării cetățenești și a participării la vot.
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Durată totală proiect
4 luni

Buget total proiect
25000 RON

Finanțare solicitată FpD
23900 RON

Grup țintă
Grupul țintă este format din tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 30 de ani din satul Dancu, comuna Holboca, iar
numărul acestora cu aproximație este de 1.000 de persoane. Din cei 1.000 de tineri, aproximăm că vor dori să
se implice în cadrul proiectului mai puțini tineri (50 de tineri), din care vor fi selectați 25 cei mai motivați și
disponibili să se implice.
Beneficiarii direcți (cei 25 de tineri) vor participa la 3 workshop-uri: implicare cetățenească (6 ore), artă
activistă (6 ore), visual story telling (6 ore). Ne dorim ca în cadrul proiectului să dezvoltăm competențele
tinerilor, nu doar cunoștințele, prin urmare, în ultima parte a workshopurilor, sau după acestea, tinerii vor
realiza lucruri practice și concrete: redactarea unei solicitări și trimiterea către autoritățile locale, realizarea de
pancarte, realizarea unor fotografii pe tematica implicării cetățenești și participării la vot cu telefonul.
Fotografiile vor fi postate în online, dar cel mai important, vor fi expuse în centrul localității Dancu pentru a
sensibiliza și alți tineri și locuitori să se implice civic și să participle la vot.

Proiecte similare
În anul 2019, am implementat 2 proiecte ce au fost finanțate de Administrația Fondului Cultural Național –
”InZIDerabilii” (https://www.facebook.com/Inziderabilii/) și Ministerul Tineretului și Sportului –
”reintegrART” (https://www.facebook.com/reintegrart/). În cadrul proiectelor arta stradală a fost un instrument
de sensibilizare a opiniei publice, precum și o modalitate de facilitare a accesului la cultură și dezvoltarea
competențelor civice în rândul tinerilor din medii defavorizate (cartierul Dallas – ghetoul Iașului și centrele de
plasamament din Iași și Vaslui). Principalele direcții ale inițiativelor menționate sunt: dezvoltarea
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competențelor de implicare civică ale tinerilor, facilitarea accesului la cultură și sensibilizarea opiniei publice
cu privire la problemele comunităților defavorizate.
Un demers cetățenesc inițiat de locuitorii din Dancu este pagina de facebook
(https://www.facebook.com/CartierulDancu). Acestă pagină își propune să surprindă realitățile locale așa cum
sunt văzute prin ochii cetățenilor. Din câte am remarcat la postările paginii, cetățenii critică ce anume nu este
în regulă în Dancu, dar de asemenea, nu sunt informați. Și se observă că nu cunosc cum anume funcționează
sistemul public, ce responsabilități are Primăria/primarul, ș.a. Încurajăm activismul cetățenilor din Dancu, și
dorim doar să clarificăm responsabilitățile autorităților locale, și nu numai, care sunt modalitățile de
soluționarea a unei probleme (sesizare, consultare publică – dezbatere, periția, ș.a.)
Experiența acumulată în cadrul proiectelor implementate, ne-a ajutat să conturăm proiectul
”DEMOCReAȚIA”. Astfel, ne propunem să adaptăm la contextul satului Dancu metodele experimentate ce au
dat rezultate până acum. Cum vom face acest lucru:
1. Vom selecta un grup de 25 de tineri cu vârste cuprinse între 18 – 30 de ani din satul Dancu. Tinerii din
această categorie de vârstă sunt mai maturi, decât cei din categoria de vârstă 14 – 17 ani, au un grad mai ridicat
de înțelegere a conceptelor și mecanismelor sociale, politice, administrative. Gradul de înțelegere ridicat,
determină această categorie de vârstă să fie mai interesată de tematicile abordate. De asemenea, alte
caracteristici ale acetui grup țintă sunt dorința de a se implica în vederea realizării unei schimbări, precum și
timpul necesar de a face acest lucru (spre deosebire de persoanele cu o vârstă mai înaintată, care nu mai au
timpul și energia necesară de implicare în comunitate.
2. Vom dezvolta competențele civice și artistice ale celor 25 de tineri în cadrul: workshopurilor de implicare
cetățenească, artă activistă și visual story telling.
3. În cadrul workshopului de implicare cetățenească tinerii vor dezbate tema importanței participării la vot, în
vederea conștientizării impactului pe care îl are votul.
4. Problemele și soluțiile identificate de cei 25 de tineri din Dancu, în cadrul workshopului de implicare
cetățenească, vor fi trimise către Primăria Holboca, în vederea inițierii unor demersuri, atât de către autoritățile
publice, cât și de către cetățeni. Acest demers, credem că este oportun în contextul apropierii alegerilor locale,
întrucât, oamenii politici sunt mai atenți și deschiși către dialog cu cetățenii.
5. Vom încuraja tinerii să dezvolte un grup de inițiativă locală prin intermediul activităților proiectului:
cunoașterea altor tineri care doresc să se implice în comunitate, dezvoltarea competențelor civice și artistice,
inițierea unui dialog cu reprezentanții autorităților locale, realizarea unor pancarte, realizarea unei expoziții în
zona centrală a localității cu fotografii realizate de către beneficiari, precum și prin încurajarea utilizării paginii
de facebook Cartierul Dancu – Realități locale, în vederea dezvoltării implicării cetățenești la nivel local,
precum și al întregii commune.
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6. Vom sensibiliza locuitorii din Dancu cu privire la importanța implicării cetățenești și a participării la vot
prin intermediul pictării unui punct termic din zona centrală a localității de către 4 artiști stradali, și prin
intermediul uneri expoziții de fotografie ce va fi expusă în centrul localității timp de 1 lună de zile, înainte de
alegerile locale.

Obiective proiect
1. Încurajarea implicării cetățenești în rândul a 25 de tineri din satul Dancu, comuna Holboca, județul Iași în
perioada aprilie – iunie 2020.
2. Încurajarea participării la vot în rândul a 25 de tineri din satul Dancu, comuna Holboca, județul Iași în
perioada aprilie – iunie 2020.
3. Sensibilizarea a minim 6.000 de locuitori din comuna Holboca cu privire la importanța implicării cetățenești
și a participării la vot în perioada mai – iunie 2020.

Rezultate concrete
- dezvoltarea competențelor civice și artistice a 25 de tineri cu vârste curpinse între 18 – 30 de ani din Dancu
- 100 mp de picturi murale ce încurajează la implicare cetățenească și participarea la vot în centrul cartierului
Dancu
- 1 expoziție foto în centrul localității Dancu pe tema importanței implicării cetățenești și a participării la vot,
realizată de tinerii beneficiari
- 1 grup de inițiativă locală în Dancu
- Minim 6.000 de locuitori din localitatea Dancu vor fi sensibilizați cu privire la importanța implicării
cetățenești și participării la vot

Structură echipă
Responsabil proiect – Ana Preotu
- Planificare activități proiect
- Comunicare cu finanțatorul, partenerii, echipa de proiect, voluntarii și furnizorii
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- Coordonare echipă proiect
- Coordonare voluntari
- Achiziții pe proiect
- Întocmire și gestionare documente proiect
- Monitorizare și evaluare
- Evaluare aplicații tineri înscriși și selecție
- Pregătire și susținerea workshopului de implicare cetățenească
- Apariții în presă
- Promovare proiect
- Raportare
Responsabil foto - video - Ciprian Minea
- Planificare activități proiect
- Documentare foto-video proiect
- Coordonare voluntari fotografi
- Evaluare aplicații tineri înscriși și selecție
- Pregătire și susținere workshop visual story telling
- Promovare proiect
- Organizare expoziție fotografii în Dancu
Brand manager – Grafo Dragoș
- Planificare activități proiect
- Realizare grafică materiale promovare
- Coordonare voluntari pe PR și comunicare
- Evaluare aplicații tineri înscriși și selecție
- Pregătire și desfășurare workshop artă activistă
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- Pictare una din fețele punctului termic din Dancu
- Promovare proiect
- Moderare pagină de facebook și site
Responsabil artistic – Harcea Pacea
- Planificare activități proiect
- Organizare activitate pictare punct termic
- Coordonare voluntari
- Evaluare aplicații tineri înscriși și selecție
- Pregătire și desfășurare workshop artă activistă
- Pictare una din fațadele punctului termic din Dancu
- Șofer
- Promovare proiect

Activități proiect
Luna martie – iunie
1. Management și organizare proiect (martie – iunie)
Managementul proiectului va fi asigurat de către echipa de implementare, prin intermediul ședințelor de
planificare, comunicare, organizare și evaluare. Membrii echipei de proiect își vor împărți sarcinile, vor stabili
modalitatea de lucru și un calendar al activităților proiectului: comunicarea cu finanțatorul, partenerii,
furnizorii și beneficiarii, promovare, achiziții produse și servicii necesare desfășurării activităților,
management documente, raportare, organizare workshopuri, organizare intervenție de regenerare urbană –
pictare punct termic, expoziție, monitorizare și evaluare). Promovarea activităților va fi realizată prin
intermediul: afișelor, stickerelor, tricouri personalizate (de către artiști), pixuri personalizate, creioane
personaliate, agende proiect, prin intermediul paginii asociatiației și site-ului asociației.
2. Înscriere și selecție grup țintă (martie – aprilie)
Echipa de proiect va promova înscrierea tinerilor cu vârste cuprinse între 18 – 30 de ani din satul Dancu,
comuna Holboca, județul Iași, prin intermediul rețelei de socializare facebook (eveniment, postări pe grupuri
ale cetățenilor din Dancu și pagina Cartierul Dancu – Realități locale), precum și prin intermediul stickerelor
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(ce vor fi amplasate în satul Dancu și municipiul Iași, precum și a afișelor ce vor fi amplasate pe aviziere în
stațiile de tramvai din Dancu, scările de bloc din Dancu. Tinerii se vor înscrie prin intermediul unui formular
online ce va fi disponibil pe evenimentul creat pentru proiect de pe pagina
www.facebook.com/artipicassociation și cod QR. Cei 25 de tineri vor fi selectați pe baza criteriilor: domiciliul
în satul Dancu, vârsta cuprinsă între 18 – 30 de ani, motivația implicării în activitățile proiectului, motivația de
a schimba lucrurile în societate, disponibilitatea de a participa la toate activitățile proiectului, egalitatea de gen,
egalitate de șanse pentru tinerii cu posiblități reduse.
Workshop implicare cetățenească (aprilie)
Responsabilul de proiect va susține workshopul pe tematica implicare cetățenească. Workshopul ne propunem
să aibă loc într-o sală a Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare”, și să se desfășoare pe parcursul a 6 ore. În cadrul
primului workshop, tinerii vor primi o agenda (cu informații sintetizate despre tematicile abordate în cadrul
proiectului, un pix și un creion personalizat, precum și un sticker). Tematicile ce vor fi atinse în cadrul
workshopului sunt: drepturile și obligațiile cetățenilor, modalități și instrumente de implicare cetățeneasă,
impactul participării la vot. Problemele și soluțiile identificate de tineri vor face parte dintr-o solicitare către
autoritățile locale, în vederea inițierii unui dialog. Această solicitare va fi redactată cu ajutorul responsabilului
de proiect trimisă de către unul din tineri către autoritățile locale. Astfel, răspunsul la solicitarea trimisă, va fi
primit de către tineri, aceștia având responsabilitatea stabilirii unei întâlniri cu primarul/viceprimarul.
3. Workshop de artă activistă (aprilie)
Artistul plastic împreună cu brand managerul vor susține workshopul de artă activistă. Activitatea se va
desfășura pe parcursul a 6 ore, în una din sălile școlii gimnaziale din Dancu. În cadrul workshopului, cei 25 de
tineri participanții își vor dezvolta compenețe de gândire critică și creativă, vor învăța despre raportul dintre
artă/artist și sistemele politice și cum arta poate funcționa ca formă de implicare socială. În ultima sesiune a
workshopului, benefiarii vor învăța să realizeze pancarte.
4. Workshop de visual story telling (mai)
Responsabilul foto-video va susține workshopul de visual story telling. Workshopul se va desfășura pe
parcursul a 6 ore, în cadrul școlii gimnaziale din Dancu. În cadrul acestei activități tinerii vor cunoaște noțiuni
de bază despre fotografie (încadrare, focus, lumină, aplicații de editare foto, ș.a.), și vor fixa cunoștințele prin
realizarea de fotografii pentru expoziție, astfel încât, tinerii își vor dezvolta deprinderile și vor realiza fotografii
cât mai calitative cu telefonul.
5. Pictare punct termic (mai)
În a doua jumătate a lunii mai, 4 artiști stradali din cadrul Asociației Artipic (Harcea Pacea, Grafo Dragoș și
alți 2 tineri artiști care doresc să se implice) vor picta unul din punctele termice din zona centrală a cartierului
Dancu. Punctul termic propus are suprafața de 100 mp, și este iluminat (ceea ce înseamnă că este vizibil și
noaptea). Lucrările de artă stradală vor aborda tematici precum: implicare cetățenească și participarea la vot, în
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vederea sensibilizării locuitorilor din Dancu. Artistul plastic va coordona activitatea de pictare a punctului
termic.
6. Expoziție importanța implicării cetățenești și a participării la vot (mai – iunie)
După finalizarea workshopului de viasual story telling, cei 25 de tineri vor realiza fotografii cu telefonul ce vor
avea drept teme: implicarea cetățenească și participarea la vot. Fotografiile vor fi expuse în zona centrală a
localității Dancu timp de o lună de zile, de la începutul lunii mai, pâna la începutul lunii iunie (înainte de
alegerile locale). Fiecare tânăr va expune 2 fotografii, iar locația expoziției va fi stabilită împreună cu tinerii
din Dancu (în funcție de recomandările acestora). La eveniment, vom invita reprezentanți ai autorităților
locale, și alți locuitori din Dancu; aproximăm că numărul de participanți va fi de minim 75.
7. Întâlnire finală (iunie)
Ultima activitate a proiectului este o întâlnire cu cei 25 de beneficiari. În cadrul întâlnirii tinerii vor da
feedback echipei de proiect, vor primi un certificat de participare în cadrul proiectului, precum și în semn de
mulțumire, un tricou personalizat cu logo-ul proiectului și finanțatorului, dar de asemenea, tricourile vor fi
personalizate de artiști cu ce anume dorește fiecare tânăr. Echipa de proiect le va mulțumi pentru implicare, și
îi va încuraja să continue demersurile începute în cadrul proiectului, prin dezvoltarea grupului de inițiativă
locală. Membrii echipei de proiect și Asociației Artipic vor face cunoscută deschiderea către beneficiari și
inițiativele acestora.

Colaborări
- Delgaz Grid S.A. – avem acordul Delgaz pentru pictarea oricărui punct termic dorim ce ține de companies au
E-ON.
- Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, Dancu – este partenerul care ne va sprijini cu spațiile pentru
desfășurarea workshopurilor și întâlnirilor.
- Voluntari – pentru buna desfășurare a activităților, vom implica aproximativ 4 voluntari din cadrul asociației
în cadrul proiectului.
- Administratorii paginii de facebook Cartier Dancu – Realități locale – vom contacta administratorii paginii în
vederea promovării activităților și rezultatelor proiectelor.
- Clubul Fabrica de Voluntari – ne va susține prin promovarea activităților proiectului în rândul membrilor (o
parte din tineri fiind din mediul rural, chiar din Dancu), precum și promovarea în online.
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Alte observații
Ne propunem să continuăm proiectul inițiat în Dancu și după finalizarea acestuia prin colaborarea cu grupul de
inițiativă locală în vederea susținerii demersurilor inițiate de aceștia, precum și colaborarea pe alte proiecte,
evenimente și activități. De asemenea, ne dorim ca pe viitor să organizăm alte evenimente cultural-artistice în
Dancu, în vederea regenerării urbane a localității prin artă stradală și alte domenii ale artei.

