
„Democraţia nu este o   

formă uşoară de             

guvernământ, fiindcă nu 

este  niciodată încheiată; 

este un organism viu, 

schimbător, cu o  continuă  

deplasare şi ajustare a   

balanţei dintre libertatea 

individuală şi ordinea de 

drept.” Ilka Chase 

ALL FOR DEMOCRACY ÎN CIFRE 

2 clipuri de campanie, 7 luni de proiect, 6 organizații 

partenere din 6 țări, 7 stakeholderi, peste 15 activități de 

diseminare, peste 25 de articole și reportaje în media,  

peste 25 de postere de campanie difuzate la nivel 

european, 30 de beneficiari direcți, peste 630 de 

participanți la activitățile de diseminare, peste 4000 de  

materiale publicitare (tricouri, căni, insigne, brățări, stick-

uri, pliante, mape, afișe, stegulețe, roll-up-uri, steaguri 

pană, etc.),peste 1500 de ore de lucru, peste 2000 de 

fotografii, peste 30000 de beneficiari indirecți care au 

interacționat cu materialele din mediul online și offline.  
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COORDONATOR PROIECT      

PARTENERI PROIECT 

PROFILUL PARTICIPANȚILOR 

Proiectul a reunit 24 de tineri și 6 lideri de tineret din cadrul celor 6 organizații partenere. 

Astfel, au fost implicați tineri activi în comunitate, dar și tineri mai puțini activi, care au fost 

interesați de tematica proiectului și dornici să acumuleze mai multe cunoștințe despre 

democrația participativă, alegerile europarlamentare, funcționarea instituțiilor, cetățenia 

activă, drepturile și responsabilitățile cetățenilor și noi modalități prin care pot încuraja tinerii 

din comunitățile lor să devină cetățeni activi și să își exercite dreptul de vot. 
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CONTEXTUL PROIECTULUI 

Implicarea civică și participarea tinerilor la viața democratică sunt esențiale pentru funcționarea 

societății, a democrației și a statului de drept. Conform statisticilor, participarea tinerilor la viața 

democratică, la alegerile europene este foarte scăzută, reprezentând o îngrijorare reală ca      

urmare a consecințelor pe care le poate produce. Lipsa participării civice amenință regimurile       

democratice din Europa, statul de drept, justiția și separarea puterilor în stat, favorizează         

înstrăinarea și izolarea țărilor de Uniunea Europeană și de celelalte țări membre. Pentru ca acest 

lucru să fie preîntâmpinat participarea la viața democratică, implicarea în procesul decizional    

trebuie să   devină o datorie și o misiune cetățenească. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Proiectul a avut ca scop stimularea participării tinerilor la viața democratică și la procesul       

electoral, la toate nivelurile (european, național și local), de a încuraja implicarea civică a tinerilor 

în societate și comunitatea locală, făcându-i cetățeni activi și responsabili. De asemenea, a avut 

în vedere consolidarea sentimentelor de apartenență la spațiul european și sensibilizarea cu    

privire la cetățenia europeană. 

 

1. Creșterea nivelului de 
cunoștințe a tinerilor în 
domeniul democrației și 
al participării civice; 

2. Promovarea       
participării tinerilor la 
alegeri, la nivel local, 
național și european, 
în special la alegerile 
europarlamentare; 

4. Oferirea spațiului 

necesar pentru a găsi 

metode și idei care să 

încurajeze implicarea 

civică a tinerilor în      

societate; 

3. Încurajarea 
tinerilor de a practica 
cetățenia activă și 
motivarea lor de a 
participa la viața 
democratică; 

6.Cunoașterea 
spațiului european și 
a procesului de luare 
a deciziilor la nivel 
european și național. 

5. Crearea de campanii 
cu scopul de a promova 
participarea  tinerilor la 
viața civică; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

Activitățile proiectului au avut la bază educația nonformală prin care au fost valorificate și             

îmbunătățite cunoștințele și competențele tinerilor cu privire la democrația participativă, cetățenia 

activă, procesul electoral, alegerile europarlamentare și funcționarea instituțiilor Uniunii            

Europene. 

Activitățile au cuprins ateliere pe tema proiectului, discuții interactive, teambuilding, lucrul în 

echipă, dezbateri, simulări, întâlniri cu autorități locale, activități de a găsi noi metode pentru a 

stimula implicarea tinerilor în societate și în procesul decizional, realizare de campanii video 

pentru a încuraja participarea la vot  și cetățenia activă în rândul tinerilor. 
 

REZULTATELE PROIECTULUI 

Ca urmare a implementării proiectului „All for Democracy”, cele mai importante rezultate sunt:  

 Crearea unor campanii pentru încurajarea tinerilor de a participa la procesul electoral și 

decizional. Videoclipul realizat relevă modul în care alegerea de participara sau nu la procesul  

electoral și decizional influențează viața de zi cu zi a fiecărui cetățean— https://youtu.be/

upChxTU7VMo— Campania s-a situat pe locul 6 în topul celor mai vizionate clipuri pe 

Youtube în cadrul Campaniei This Time I`m Voting cu 2500 de vizualizări, iar pe Facebook a 

înregistrat un impact de peste 14000 de persoane De asemenea, Campania desfășurată pe 

Google Ads a avut 20700 de afișări și 3400 de click-uri pe detalii. 

 Înțelegerea relației dintre cei 4 actori principali ai societății (guvernul, ONG-urile, media și 

cetățenii) și modul în care influențează colaborarea dintre ei funcționarea democrației; 

 Găsirea de metode efective care pot fi aplicate în activitățile de tineret de către lucrători de 

tinere și alți tineri astfel încât să atingă rezultate maxime în motivarea participării tinerilor la 

viața societății, procesul decizional și electoral; 

 Creșterea numărului de tineri care au participat la alegerile europarlamentare din 26 mai 

2019; 

Rezultatele tangibile ale proiectului sunt reprezentate de materialele  obținute în cadrul       

activităților: poze, videoclipuri, postere, metode de a încuraja implicarea civică a tinerilor. 
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CAMPANIA DE DATA ASTA VOTEZ 

Având în vedere că obiectivele proiectelor Asociației Be You și în special al proiectului „All for 

Democracy” s-au intersectat cu obiectivele campaniei #dedataastavotez, activitățile desfășurate 

în comunitate au fost dedicate și campaniei. Campania a reprezentat o acțiune de comunicare 

instituțională, nepartizană a Parlamentului European, independentă de orice partid politic și     

ideologie. Această acţiune de comunicare a avut ca obiectiv promovarea angajamentului      

democratic în alegerile europene într-o manieră informată, iar în România a fost coordonată de 

Biroul de Informare al Parlamentului European. 

Astfel, în perioada octombrie 2018—mai 2019, cu sprijinul Biroului de Informare al Parlamentului 

European în România, am desfășurat 8 evenimente la nivel local în care au fost implicați peste 

200 de tineri din comunitate. Fiecare eveniment a inclus un stand de informare despre campania 

#dedataastavotez și activități care au abordat tema cetățeniei active, angajamentul      

democratic, procesul electoral și decizional, alegerile europarlamentare. 

EXEMPLE DE EVENIMENTE 

Mă implic, îmi pasă – în cadrul activității tinerii 

au discutat despre cetățenia activă, participarea 

la nivel local, național și European și cum se 

pot implica în comunitate încă de pe băncile 

școlii. 

Votez pentru viitorul meu – activitatea a 

reprezentat o simulare a procesului electoral care 

a oferit tinerilor, mai ales celor care s-au aflat la 

primul vot, ocazia să experimenteze acțiunea de 

a vota și de a înțelege modul de desfășurare a 

acestui proces. 
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DISEMINAREA PROIECTULUI 

Diseminarea proiectului a avut în vedere multiplicarea rezultatelor de către participanți și         

organizațiile partenere în cadrul comunităților locale și în rândul grupului țintă. 

Scopul principal al activităților de diseminare a constat în conștientizarea și informarea tinerilor 

despre cetățenia activă, drepturile și obligațiile cetățenești și în promovarea participării tinerilor la 

procesul electoral. Publicul țintă a fost reprezentat de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani.  

Printre activități enumerăm diseminarea online care a constat în publicarea de articole, materia-

le, poze și videoclipuri realizate pe parcursul activităților. De asemenea, fiecare partener a       

organizat în comunitate cu ajutorul participanților, întâlniri cu tinerii, discuții interactive și ateliere. 

La nivel local, Asociația Be You, a organizat următoarele activități de diseminare: 

EU Particip – activitatea și-a îndreptat atenția asupra drepturilor și responsabilităților celor mai 

importanți 4 actori implicați în funcționarea unei societăți democratice (cetățenii, guvernul,       

sectorul ONG și media). 

Toți pentru democrație - evenimentul a fost dedicat Zilei Europei și a dat ocazia tinerilor din 

comunitate să interacționeze cu participanții la proiectul „All for Democracy”, să sărbătorească 

împreună și să afle cum se pregătesc pentru alegerile europarlamentare alte țări din Uniunea 

Europeană. 

Votez pentru viitorul meu - activitatea a reprezentat o simulare a procesului electoral care a 

oferit tinerilor, mai ales celor care s-au aflat la primul vot, ocazia să experimenteze acțiunea de a 

vota și de a înțelege modul de desfășurare a acestui proces. 

Viitorul meu european trece prin cabina de vot – activitatea a avut loc în aer liber și a constat 

într-o discuție liberă despre democrație, implicarea tinerilor și procesul electoral. De asemenea, 

tinerii au avut la dispoziție materiale informative despre alegerile europarlamentare și Uniunea 

Europeană. 

Conferința de final - prezentarea rezultatelor și materialelor obținute în cadrul proiectului.  

Calendarul complet al activităților este disponibil pe site-ul Asociației Be You. 
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SPICUIM DIN IMPRESIILE PARTICIPANȚILOR 

Angie – Spania 

”A great experience! I didn’t know about Erasmus+, but I wish I repeat it. Ilona and Adrian 

are the best of this adventure. Thank you so much for everything! ” 

Beatriz – Portugalia 

”I really enjoyed this week, the accommodation, the activities, the people. I’m leaving this 

richer as a person and as a more active and instructed citizen. Hope to see you guys soon 

and to spread the word .” 

Eliska – Slovacia 

”Project All for Democracy in Aninoasa provided me with useful information about the 

world I live in. Democracy became an important thing in my eyes. Thank you Asociatia Be 

You, Ilona, Adrian, last but not least, Thank you EU! My education about the most           

important things is better now, thanks to you!” 

Kamila – Polonia 

”In my opinion the whole project was a wonderful experience. It was not only very          

important, but also it was creative, fun and educational. The best part of this project were 

organizers, Ilona and Adrian. The project ‘All for Democracy’ was amazing. I recommend 

to be part of Be You Association for everyone at least for few days during Erasmus+               

exchange.” 

Okay – Turcia 

”This project is my first Erasmus+ project. I learned other countries democratic life, I    

learned a lot of things about democracy. I have learned to collaborate with other countries  

young people. I will use what I learned. Thank you for everything!” 
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DETALII PROIECT: 

https://beyou.ml  

ASOCIAȚIA BE YOU 

Str. Tudor Vladimirescu, 85,Valea Voievozilor 

Răzvad,Dâmbovița 

Cont lei : RO38BTRLRONCRT0325795201 

Tel: 0737842244                                                                                                              

Email: beyouroumania@gmail.com 
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