Titlu proiect

Denumire organizatie

Tinerii se implică în alegeri Campanie de conștientizare și
monitorizare a alegerilor din 2016

Asociatia "Centrul pentru
Studiul Democratiei"

Equality Campaign '16 - Advocacy
LGBT pentru alegerile locale si
parlamentare din 2016

Asociatia Lindenfeld

DEMOCRAȚIA SUNTEM NOI, IMPLICĂ- CENTRUL DE STUDII SOCIALE ŞI
TE ȘI TU!
EDUCAŢIE CIVICĂ

CARTIERUL MEU, CASA MEA IDENTITATEA VECINĂTĂȚII

Asociația Împreună pentru
Dezvoltarea Comunității

Protectia consumatorului de politica Funky Citizens

Durata proiect
Despre proiect
(luni)
Scopul proiectului este de a crește gradului de implicare a tinerilor în alegerile din 2016 prin:
12
1. Formarea pe o perioadă de 6 luni a cel puțin 100 de observatori; 2. Observarea pe
parcursul celor două tururi de scrutin – locale și legislative – a 500 de secții de votare din
judetele Cluj, Mures, Bihor, Bistrita Nasaud ; 3. Stimularea pe parcursul a 12 luni a cel puțin
5000 de tineri să participe la vot;
12
Mobilizarea comunitatii LGBT si a aliatilor LGBT din Bucuresti in contextul electoral si
implementarea a 8 actiuni de advocacy: 3 actiuni: alegeri locale; 3 actiuni: alegeri
parlamentare), 1 participare la Pride 2016 si 1 actiune de monitorizare a presei pentru
hatespeech homofob. O1. Consolidarea comunitatilor informale LGBT din Bucuresti prin
tehnici de community-building O2. Mobilizarea comunitatilor LGBT in context electoral prin
implementarea primului program de training de LGBT Advocacy O3. Monitorizarea
homofobiei electorale (alegeri locale, parlamentare)
8
Obiectivul principal al proiectului nostru constă în formarea de competenţe civice tinerilor
între 14-19 ani din județul Suceava, cu scopul de a creşte implicarea cetăţenească activaşi
aplicarea principiilor democratice în situaţii concrete de viaţă;; OBIECTIVELE SPECIFICE:
1.Formarea a 120 de tineri între 14-19 ani, în vederea însuşirii valorilor democraţiei şi a
înţelegerii modului în care aceasta funcţionează 2.Informarea a cel puţin 6 şefi de instituţii
publice şi private din județul Suceava cu privire la conţinutul proiectului de educaţie pentru
democraţie 3.Promovarea metodei BETZAVTA

Locul de desfasurare

Judetele Cluj, Mures, Bihor,
Bistrita Nasaud

Bucuresti-Ilfov

Gura Humorului, Suceava,
Radauti, Falticeni, Vatra
Dornei, Vicovu de Sus,
judetul Suceava

12
Revitalizarea cartierului Schei prin reabilitarea patrimoniului cultural și natural, cu sprijinul și
implicarea locuitorilor cartierului OB: 1.Evidențierea obiectivelor de patrimoniu prin
amenajarea ne-invazivă a 4 Trasee tematice de vizitare a Scheiului
Brasov
2.Implicarea/responsabilizarea cetățenilor pentru întreținerea/protejarea obiectivelor de
patrimoniu 3.Implicarea locuitorilor în promovarea Scheiului prin dialog inter-generații și
servicii primare (ghizi locali) pentru turiști/vizitatori 4.Promovarea Scheiului ca destinație
turistică prin acțiuni de vizibilitate și animație stradală
6
Crearea unui mecanism de protecție a consumatorului de politică prin evaluarea acurateții
afirmațiilor făcute de formatorii de opinie si de alesii locali in perioada pre-electorala si
electorala Obiective 1.Aplicam mecanismul de fact checking deja testat pe declaratiile si
deciziile celor ce doresc sa devina alesi locali in Bucuresti 2.Dezvoltăm un mecanism de
monitorizare și analiză a acurateții factuale a declarațiilor formatorilor de opinie 3.Creăm
pentru consumatorii de politică unelte deschise de verificare a acurateții informațiilor cu
metode de educație pentru competențe media

national

Eu, tu, el si ea-Noi ne reprezentam!

Asociația Desenam Viitorul Tau

5
Scopul proiectului este dezvoltarea unor instrumente pentru participare activa si
autoreprezentare in raport cu institutiile statului a tinerilor institutionalizati. Obiective
proiectului: 1) Cresterea nivelului de educatie civica, de responsabilizare si comunicare
Bucuresti, Judetul Ilfov, Cluj
publica pentru 150 de tineri care au implinit sau urmeaza sa implineasca 18 ani din centrele
de plasament din Bucuresti-Ilfov si Cluj 2) Crearea Consiliului National al Tinerilor
Institutionalizati ca instrument juridic a tinerilor din centre pentru a creste responsabilitatea
civica si implicarea activa in problemele ce-i privesc

Consilieri pentru o zi!

Digital Citizens Lab

Asociația pentru sprijin si
dezvoltare locala Ciresu

8

Centrul de Resurse pentru
Adulti si Tineri

5

Scop: mobilizarea si responsabilizarea tinerilor pentru a contribui la viata comunitatii prin
educarea lor cu privire la scopul participarii si implicarii civice Obiective: Dezvoltarea
modelului de educatie alternativa ca posibilitate si complement al educatiei standard pentru 6 Scoli din mediul rural din
150 elevi din rural; Dezvoltarea aptitudinilor, abilitătilor sociale, civice si de viată pentru elevi jud. Mehedinti
din medii sociale diferite prin 6 programe specifice – Consilier pentru o zi. Identificarea
modului în care reţeaua socială şi reţelele sociale virtuale influenţează activismul social al
tinerilor din gimnaziu.

Legea Partidelor Politice: bariere și
oportunități

Centrul pentru Inovare Publică
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Reprezentarea societății civile în
organisme colegiale

Asociația pentru Apărarea
Drepturilor Omului în România Comitetul Helsinki

12

DREPTUL LA DEMOCRAȚIE

Asociatia PROACTIV Bistrita

6

Sprijinirea participarii democratice efective a tinerilor si cresterea nivelului de transparenta
decizionala, prin dezvoltarea de instrumente tehnologice. O1. Crearea unei comunitati de 20
tineri multiplicatori (activisti si pasionati de tehnologie) care sa contribuie direct la
dezvoltarea de instrumente inovatoare pt participare. O2. Realizarea unui Laborator de
dezvoltare a competentelor civice si digitale, in randul tinerilor. O3. Cresterea nivelului de
dezbatere publica & constientizare cu privire la importanta si rolul e-participarii, precum si a
accesului la datele publice.
1. Informarea cetățenilor despre noile oportunități oferite de Legea Partidelor Politice. 2.
Monitorizarea implementării LPP pentru identificarea potențialelor bariere în calea dreptului
la asociere politică.
Proiectul își propune să îmbunătățească nivelul de reprezentare a societății civile în
organisme colegiale cu relevanță pentru sectorul de neguvernamental. Obiective: 1.
Creșterea capacității civile de a se autoreprezenta; 2. Îmbunătățirea legislației cu privire la
reprezentarea societății civile în organisme colegiale.
Scop: Cresterea gradului de intelegere a mecanismelor democratice de catre tinerii din
comunitatile locale din judetul Bistrita-Nasaud. Ob.1 Organizarea unei campanii de informare
in scolile si liceele din judetul Bistrita-Nasaud privind functionarea democratiei. Ob.2
Constituirea unor "grupuri de actiune locala" in randul tinerilor cu rol de observatori ai
autoritatilor si institutiilor locale. Ob.3 Exersarea democratiei de catre tineri prin lucrul direct
cu institutiile locale si centrale. Ob.4 Formularea de solicitari catre candidatii pentru alegerile
locale 2016.

Bucuresti; zona Bran (pt
Laborator)

București

București

Jud. Bistrita-Nasaud, loc.
Galatii Bistritei, Teaca,
Lechinta, Prundu si Bistrita
Bargaului, Telciu

Particip, castig!

Asociatia de Dezvoltare si
Integrare Sociala Muntenia

8

Asociatia Community Aid
Network

12

PUTEREA DEMOCRAŢIEI PENTRU
CETĂŢENI

Asociatia pentru Protectia
Consumatorilor

12

Vocea tinerilor

Asociatia Learn&Vision

6

Proactivi pentru Gârcini

Dezv. socio-economica a comunitatilor de romi din Fetesti, prin cresterea participarii active a
membrilor comunitatilor si a gradului de responsabilizare a tinerilor romi O1 Capacitarea a
15 tineri romi din cele 3 comunități de romi din Fetesti in vederea implicarii acestora in
Fetesti, judetul Ialomita
procesul de mobilizare civica, responsabilizare sociala si transformarii lor in persoane resursa
la nivelul comunitatii O2 Cresterea implicarii active a cetatenilor prin promovarea actiunilor
de voluntariat si responsabilizare civica O3 Cresterea gradului de implicare a tinerilor romi in
procesul decizional
Stimularea, incurajarea si responsabilizarea tinerilor de a se implica activ in dezvoltarea
comunitatii/cartierului lor. Obiectiv 1: Dezvoltarea competentelor de leadership comunitar a
10 tineri cu varste intre 14 – 20 ani din cartierul Garcini, municipiul Sacele. Obiectiv 2:
Sacele, judetul Brasov
Constientizarea problemelor din cartier catre publicul larg si indemnarea cetatenilor la
actiune. Obiectiv 3: Crearea unui grup de initiativa comunitara format din tineri din cartierul
Garcini (ar fi singura initiativa din cartier care vine de la locuitori, de altfel nu exista un grup
compact de lideri in zona).
Obiectivul general este mobilizarea, creşterea participării şi responsabilizarea cetăţenilor
privind procesul alegerilor şi influenţarea politicilor publice în municipiul, în scopul
dezvoltării comunităţii. Obiectivele specifice sunt: 1. Înfiinţatea şi organizarea Grupului de
Municipiul Câmpia Turzii,
iniţiativă cetăţenească (GIC) pe comunităţi şi cooptarea reprezentului GIC în Grupul de
Judeţul Cluj
iniţiativă civică al municipiului; 2. Instruirea membrilor GIC prin traininguri; 3. Monitorizarea
alegerilor şi organizarea de întruniri cu candidaţii/aleşii locali; 4. Promovarea activităţilor GIC
în mass-media locală şi on-line.

YEP - program de implicare și
educare a tinerilor

Asociatia Turul Madar

12

Fundatia Eco-Civica Bucuresti:
Control cetatenesc asupra
proiectelor cu impact asupra
mediului si comunitatii

Fundatia Eco-Civica

8

Formarea unui grup de masă critică/acţiune, care să identifice probleme locale accesibile
adolescenţilor şi să acţioneze coerent şi susţinut pentru rezolvarea acestora. Obiectivele:
Cluj-Napoca, Jud. Cluj
1.dezvoltarea capacităţii Consiliului Elevilor din 10 licee de a organiza procese deliberative cu
impact comunitar; 2. cresterea capacitatii liceenilor de a sensibiliza opinia publica in privinta
aspectelor care tin de calitate in educatie si civism.
Scop: Dezvoltarea și implementarea unei program inovativ, proces de implicare,
responsabilizare, educare civică a tinerilor. Obiective: • dezvoltarea unei program nou cu
impact, care include: formare, implicare voluntară, consultanță, mentorat, tabără educativă,
Sf. Gheorghe, județul
perioadă de implementare de 12 luni. • implicarea în progam pe bază de voluntariat a 50 de
Covasna
tineri din orașul Sf. Gheorghe, din 4 licee, cu vârstă cuprinsă între 14-18 ani. • realizarea 30
acțiuni voluntariat în intreval de trei luni în orașul Sf. Gheorghe, de către tinerii implicați în
program.
Obiectivul principal este folosirea eficienta a mecanismelor de control cetatenesc asupra
proiectelor cu impact negativ, prin: -Monitorizarea sedintelor de avizare (ale Comisiei
Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti Bucuresti
15 sedinte + manual pentru cetateni “watch-dogs”). -Platforma online de resurse unde
publicam proiectele vizate si caile de actiune. -Mobilizarea comunitatii interesate si
demararea actiunilor in instanta sau directe (proteste, petitii). - Document manifest cu o
perspectiva integratoare asupra problemelor de avizare

Vaccinarea - un drept fundamental la Fundația Colegiului Medicilor
sănătate
din Municipiul București

E-Referendum în România!

Asociatia Pro Democratia Club
Braila

12
Creșterea acoperirii vaccinale, a gradului de conștientizare cu privire la importanța
imunizării, în rândul părinților, profesioniştilor din domeniul sănătăţii, educatorilor și massmedia. Obiectiv- o campanie de informare-conștientizare, cu privire la nevoia vaccinarii,
precum și la riscurile pentru copii si comunitatea din care fac parte, în cazul refuzului.
Participarea părinților, educatorilor și medicilor de familie în luarea deciziilor și în procesul
de monitorizarea a vaccinării, semnalare disfuncții, propuneri. Cu Asociatia Română pentru
Educatie Pediatrica in Medicina de Familie

București, cabinete medicale
individuale- medici de familie
si cabinete medicale școlare,
unități preșcolari

12
Implementarea unui system de vot electronic pentru luarea deciziilor publice de interes local
în cel puțin o localitate din România Obiective: 1. Realizarea unei campanii de advocacy
pentru consultare publică prin utilizarea internetului 2. Realizarea unui studiu cu privire la
Brăila, București
costurile, și impactul implementării unui system de consultare publică on-line 3. Identificarea
unei Administrații Publice Locale care dorește să aplice un astfel de system de consultare
publică 4. Identificarea și supunerea la vot prin internet a unei probleme de interes local care
necesită consultare publică

