Cum să organizezi un eveniment comunitar în orașul tău?
Proiect <Eu, Tu, Noi> rezultate și inspirație pentru mai departe
Mini-ghid

În ce a constat proiectul –Eu,Tu,Noi!-?
Accesarea a 5 licee
din 5 orașe
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1
Sesiuni adresate
liceenilor: cetățenia
activă, voluntariat,
implicarea în
comunitate

Organizarea a 4
cursuri/oraș
adresate părinților:
‘Părinte
responsabil’

2
Studiu online
pentru identificarea
problemelor
orașului

4

TINERII și părinții
lor organizează 30
intervenții
comunitare publice,
câte 6/oraș!

Este o activitate sau un
serviciu care implică
oferirea de timp, fără plată,
în beneficiul unei persoane,
grup de persoane, sau
comunității.

Asumarea de către
cetățeni a oportunităților
de a deveni activi și
implicați din punct de
vedere democratic în
identificarea și abordarea
problemelor comunității.

VOLUNTARIAT

SPIRIT CIVIC/
CETĂȚENIA
ACTIVĂ

Este un proces ce are scopuri multiple:
educarea și motivarea oamenilor în a se
ajuta pe ei înșiși; dezvoltarea leadership-ului;
crearea, printre membrii comunității, a
conștiinței cetățeniei, a unei conștiințe
civice. (UNICEF)

IMPLICAREA ȘI
DEZVOLTAREA
COMUNITARĂ

ORAȘUL ARE NEVOIE DE TINE!
Dacă la prima vedere
implicarea comunitară ți se
pare ceva greu, în
următoarele pagini vei
vedea că mai multe echipe
de tineri au reușit să se
implice în comunitate prin
diverse evenimente, pentru
ei acest lucru fiind fun și
motivant!

Cu resurse limitate, de la
100 lei la 1000 lei, echipele
au produs schimbări la
nivelul orașelor lor prin
organizarea de evenimente
comunitare publice, sau la
ei în liceu!

Echipele au organizat evenimente publice, online
sau offline (pe Facebook sau în oraș) de
ajutorare a unor persoane sau grupuri de
persoane în dificultate, sau de atragere a
atenției cetățenilor asupra problemelor orașului,
probleme identificate în urma organizării unui
studiu online – aplicarea unui chestionar.

Să nu crezi că ești singur!
Lângă tine sunt profesori și
părinți care vor să dea o
mână de ajutor atunci când
văd tineri care vor să
producă o schimbare! Cele
5 echipe de tineri, despre
care o să citești în paginile
următoare, au beneficiat de
tot sprijinul părinților și
profesorilor lor.

Ce și cum am făcut?
1. Am ținut sesiuni despre
voluntariat, spirit civic și
implicare comunitară în 5
licee din 5 orașe!
2. Am organizat un studiu
online prin aplicare de
chestionare pentru ca să
aflăm care sunt problemele
orașelor în care am ținut
sesiuni, din perspectiva
tinerilor!
3. Am organizat câte o echipă
de tineri pentru fiecare
dintre liceele în care am
lucrat!
4. Echipele, pe baza
problemelor identificate și
luând în considerare
dorințele de implicare în
comunitate ale tinerilor, au
decis care vor fi cele 6
intervenții comunitare care
vor fi organizate!

5. Important este ca fiecare
eveniment să pornească de
la o problemă sau o nevoie
și nu de la ce ne-ar plăcea
nouă să facem pentru
comunitate!
6. Fondurile necesare
organizării celor 6
intervenții în fiecare oraș
au venit de la noi, Asociația
Semper Musica, din cadrul
Proiectului-Eu,Tu,Noi!
7. Nu îți imagina că
echipele au avut la
dispoziție sume mari de
bani; evenimentele lor au
costat de la 100 la 1000 lei,
în funcție de ce și-au dorit
să facă!

Ce poți face tu?
1. Să continui seria de
evenimente, propunându-ți
să organizezi o inițiativă
simplă, poate chiar la
nivelul liceului tău!
2. Să fii cât mai creativ în
abordare!

3. Să nu te sperie gândul
lipsei resurselor; gândeștete că la tine în liceu sunt
câteva sute de elevi ai căror
părinți pot ajuta cu fonduri
sau alte materiale!
4. Să ai răbdare, să îți
aștepți colegii –fiecare are
ritmul lui, să fii flexibil!
5. Să produci o SCHIMBARE
prin ceea ce faci!
SUCCES!

Coordonatorii echipelor locale!
Am fost ajutați de câțiva
tineri geniali! Ei și-au
organizat echipele și au
reușit să facă minuni așa
cum vei reuși și TU!
Cosmin Coman
Liceul Tehnologic Transporturi
Auto, Călărași

Ioana Cătălina Ionescu
Președinte Consiliul Elevilor
Liceul Tehnologic Constantin
Dobrescu, Curtea de Argeș

Adriana Neamțu
Președinte Consiliul Elevilor,
Liceul Teoretic Nicolae
Cartojan, Giurgiu
Alex Cioclu
Președinte Consiliul Elevilor,
Colegiul Național Spiru Haret,
Tecuci
Alina Casapu
Liceul Tehnologic Nicolae
Bălcescu, Alexandria

Giurgiu
Tinerii din orașul Giurgiu și-au dorit organizarea unei colecte de haine
pentru cei care întâmpină dificultăți de ordin economic. Colecta a fost
organizată prin postarea a 10 cutii de donație, personalizate cu vizualul
campaniei, în 3 licee și 2 școli generale din oraș. Acestea au rămas în
incinta unităților de învățământ mai multe săptămâni.
Articole vestimentare adunate: 502.
Beneficiari direcți:

1. Aproximativ 170 de elevi donatori din cadrul școlilor partenere;
2. 13 familii beneficiare ale donațiilor; peste 60 de persoane atinse.
Număr total de beneficiari direcți: 230 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: 3334 elevi, martori la campanie*
http://www.stiriong.ro/ong/filantropie-voluntariat/tanar-15-ani-dintecuci-imi-donez-hai
*Număr aproximativ de elevi conform datelor furnizate de MECS

Vizual campanie

Giurgiu

Flyer campanie

Promovarea cititului a fost una dintre dorințele
echipei de tineri din Giurgiu. În acest sens, tinerii
giurgiuveni au organizat un Flashmob în unele
dintre cele mai tranzitate zone din oraș. În cadrul
evenimentului, au distribuit 1 flyer care a inclus
detalii despre locurile din oraș unde se poate citi.
Beneficiari direcți:
1.

50 de tineri, elevi ai Liceului Teoretic Nicolae
Cartojan, participanți la eveniment;

2.

Cel puțin 100 de persoane cu care aceștia au
intrat în contact, în timpul evenimentului.

Număr total de beneficiari direcți: 150 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: 63.669
- 13.669 online (website-uri TV Giurgiu și Valahia
TV, Canal Youtube Valahia TV)*;
- Estimat 50-70.000, spectatori Valahia TV (Valahia
TV acoperă 80% din Județul Giurgiu).
*Sursa datelor sunt prezentate în cadrul slide-ului – Acoperire
media.

Vizual campanie

Acoperire media
Interviu oferit de Adriana Neamțu,
Președintele Consiliului de Elevi al
Liceului Teoretic Nicolae Cartojan și
membru în echipa de tineri pentru
Proiectul Eu, Tu, Noi cu privire la
Flashmob și colectă.
http://www.valahiatv.ro/iubesti-citindcitind-iubesti/
Valahia TV acoperă 80% din județul Giurgiu, conform websiteului televiziunii. Populație totală Județul Giurgiu – 265.494,
recensământ 2011.
Vizitatori website Valahia TV, conform E-ziare, 7176.
39 vizualizări pentru reportajul realizat de Valahia TV, Canal
Youtube

http://tvgiurgiu.net/iubesti-citind-citindiubesti/
Vizitatori site Giurgiu TV, luna aprilie, 6454, conform,
trendcounter.com.

Giurgiu
A urmat o acțiune de salubrizare la Canalul Plantelor, lângă
ruinele Cetății Giurgiu, inițiativă desfășurată în parteneriat
cu Let’s Do It Romania.

Beneficiari direcți:
1. 50 de tineri, elevi ai Liceului Teoretic Nicolae Cartojan,
participanți la eveniment;
2. Comunitatea locală (nu poate fi apreciat).
Număr total de beneficiari direcți: 50 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: 30.146 (6256 vizitatori website
tvgiurgiu.net în luna mai 2015, conform trendcounter.com și 23.890 vizitatori, Opinia
Giurgiuveanului, conform e-ziare.ro)

*Nu există date legate de audiența postului Giurgiu TV.

Acoperire media
Interviu oferit de Adriana Neamțu,
Președintele Consiliului de Elevi al
Liceului Teoretic Nicolae Cartojan și
membru în echipa de tineri pentru
Proiectul Eu, Tu, Noi cu privire la
acțiunea de ecologizare. Interviul a
fost difuzat de Giurgiu TV.
http://tvgiurgiu.net/ecologizare-pecanal-2/

Opinia Giurgiuveanului
http://opiniagiurgiu.ro/timpliber/monden/tinerii-voluntari-dingiurgiu-redau-comunitatii-spatiileverzi-din-oras/
http://www.stiriong.ro/ong/mediu/ti
nerii-voluntari-din-giurgiu-redau-comu

Giurgiu
Spre final, tinerii au dorit să atragă atenția asupra nevoii lor de a avea un cinema
funcțional în oraș. La momentul activității, clădirea în care a existat cinema-ul din oraș
era de mai mulți ani în paragină. În acest sens, tinerii au organizat un protest chiar în
fața clădirii dezafectate a cinema-ului.
Beneficiari direcți:
1.

30 de tineri, elevi ai Liceului Teoretic Nicolae Cartojan, participanți la eveniment;

2.

Aproximativ 70-90 persoane care au văzut protestul.

Număr total de beneficiari direcți: 100 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: 70-100.000 persoane.
- 68 vizualizări Canal Youtube, Valahia TV;
- Vizitatori website Valahia TV, conform E-ziare, 7176;
- Muntenia News, 1231, conform E-ziare;
- Jurnal Giurgiuvean, 127.037, conform E-ziare;
- Informația de Giurgiu, 31.702, conform E-ziare.

Acoperire media

Interviu oferit de Adriana Neamțu,
Președintele Consiliului de Elevi al
Liceului Teoretic Nicolae Cartojan și
membru în echipa de tineri pentru
Proiectul Eu, Tu, Noi cu privire la protest.
Interviul a fost difuzat de Valahia TV.
https://www.youtube.com/watch?v=zFY
TD8SaubM
Giurgiu Total

http://www.giurgiutotal.ro/2015/06/giu
rgiu-un-oras-fara-cinema.html
Știri Muntenia
http://stirimuntenia.net/vrem-cinemain-oras/
Giurgiu Online
http://giurgiuonline.net/vrem-cinemain-oras/

Jurnal Giurgiuvean
http://jurnalgiurgiuvean.ro/liceeniigiurgiuveni-cer-redechiderea-unuicinematograf-in-municipiu/
Informația de Giurgiu

http://informatiadegiurgiu.ro/tineriivor-un-cinematograf-in-orasul-lor/

Giurgiu
După un protest, a venit vremea unei donații!
Pe parcusul proiectului, tinerii din echipa giurgiuveană au vândut brățări cu
diferite ocazii, produse realizate chiar de ei. Cu fondurile strânse, au
cumpărat caiete pentru copiii cu probleme economice din oraș.
Beneficiari direcți:
1. 33 de tineri care au cumpărat brățări;
2. 22 de copii beneficiari ai donațiilor - caiete.

Suma mobilizată: 165 lei.
Număr total de beneficiari direcți: 55 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: 0
Cu ocazia acestui eveniment au fost donate 220 de caiete!

Giurgiu
Ultimul eveniment a fost unul de atragere a atenției cetățenilor și
autorităților asupra spațiilor din oraș care necesită reamenajare, din
perspectiva tinerilor. Cu ajutorul unei săgeți de 2 m, tinerii, elevi în
cadrul Liceului Teoretic Nicolae Cartojan, s-au fotografiat în locurile din
oraș care fie au fost lăsate în paragină, fie parțial terminate,
menționând cum și-ar dori să arate zonele respective sau ce ar putea să
fie acolo.
Beneficiari direcți:
1. 1313 click-uri postare Giurgiu, Facebook;
2. 3606 persoane atinse direct, organic sau prin reclamă, de Pagina de
Facebook a inițiativei (Facebook-statistici)
Număr total de beneficiari direcți: 4919*.
Număr total de beneficiari indirecți: 0
* Număr fără cei atinși de articolele apărute

https://www.facebook.com/pages/Insert_Here_Romania/4589342209
35248
https://www.facebook.com/458934220935248/photos/a.4589876342
63240.1073741828.458934220935248/470408046454532/?type=1&th
eater

Acoperire media
Giurgiu Total
http://www.giurgiutotal.ro/2015/07/t
inerii-din-giurgiu-trag-un-semnalde.html
Știri Giurgiu
http://www.stirigiurgiu.ro/lectie-deimplicare-civica-din-partea-elevilorgiurgiuveni-pentru-mai-marii-orasuluidar-si-pentru-oamenii-de-rand/
Giurgiu News
http://www.giurgiu-news.ro/MESAJPENTRU-GIURGIUVENI---SA-INVATAMSA-NE-RESPECTAM-ORASUL!-10192/pagina-0

Acoperire media
-alte știri apărute

Știri
Giurgiu:
promovarea
evenimentelor tinerilor giurgiuveni
http://www.stirigiurgiu.ro/lectie-deimplicare-civica-din-partea-elevilorgiurgiuveni-pentru-mai-marii-orasuluidar-si-pentru-oamenii-de-rand/
Giurgiu Total: jurnalist prezent la
workshop-ul adresat părinților

http://www.giurgiutotal.ro/2015/02/
proiectul-eutunoi.html
Muntenia TVA: rezumat evenimente

http://munteniatv.ro/stirile-munteniatv-27-iulie-2015/
- Minutul: 23:58

Muntenia TV: interviu oferit în cadrul
workshop-ului adresat părinților
Consiliul Județean al Elevilor Giurgiu:
https://www.facebook.com/cje.giurgiu/photos/a.1039461076080337.1073741
831.362987820394336/1120818697944574/?type=1&theater

http://munteniatv.ro/stirile-munteniatv-25-februarie-2015/
- Minutul: 08:15

Ce au reușit tinerii giurgiuveni?
Tinerii giurgiuveni au reușit să atingă direct un număr de 5.504
persoane, atât online, cât și offline.
În mod indirect, estimăm că echipa de tineri din Giurgiu a atins un
număr de persoane de peste 100.000, luând în considerare
acoperirea media destul de mare pentru evenimentele lor.
Cel puțin 20 de apariții în presa giurgiuveană: online, TV și presa
scrisă.
Au donat sute de articole vestimentare și rechizite, au strâns zeci
de saci de gunoi menajer, au protestat, și-au spus părerea legată
de cum ar trebui să arate orașul și au promovat cititul.

Călărași
Prima acțiune de implicare comunitară a celor de la Călărași a fost organizarea
unei colecte de rechizite pentru copiii nevoiași din oraș. Colecta a fost
organizată atât în Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călărași, cât și în alte
școli și licee locale (2 licee și 3 școli generale: Colegiul Național Barbu Știrbei,
Liceul Tehnologic Transporturi Auto; Școli generale: 1. Tudor Vladimirescu, 2.
Mihai Viteazul, 3. Carol I)
Rechizite adunate: aproximativ 1000 (instrumente de scris, ghiozdane, caiete
etc).
Beneficiari direcți:

1. 15 elevi ai Liceului Tehnologic Transporturi Auto care s-au ocupat de
organizarea locală a colectei;
2. Aproximativ 150 de elevi donatori;
3. 200 copii și tineri defavorizați economic au primit rechizite: Școala Generală
nr. 7 Pompei Samaritean și Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călărași
Număr total de beneficiari direcți: 365 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: 9.620 persoane.
1. 3281 elevi, martori la campanie*

2. Public Radio Voces Campi: 6.339 vizitatori, luna iunie 2015, trafic.ro
*Număr aproximativ de elevi conform datelor furnizate de MECS sau site-urile unităților de învățământ.

Vizual campanie

Acoperire media

Radio Voces Campi
http://www.radiovocescampi.ro/2015/06
/colecta-organizata-de-elevii-liceuluitehnologic-transporturi-auto-calarasi/

Călărași
Cel de al 2 lea eveniment propus de echipa de tineri din Călărași a
fost o vizită de socializare și petrecere a timpului liber la Căminul
pentru vârstnici “Sf. Antim Ivireanul”. Pentru această vizită, tinerii au
pregătit câteva pachete cu fructe proaspete și jocuri de table, șah
sau pachete de cărți. Pentru câteva ore, tinerii au vorbit cu vârstnicii
prezenți în cadrul căminului și au jucat șah, table sau cărți.
Beneficiari direcți:
1. 10 elevi ai Liceului Tehnologic Transporturi Auto care s-au ocupat
de organizarea vizitei, dar au și socializat cu vârstnicii;
2. Aproximativ 30 de vârstnici atinși.
Număr total de beneficiari direcți: 40 persoane.

Număr total de beneficiari indirecți: cel
persoane/săptămână au văzut panourile stradale.

puțin

200
Panou campanie stradală
Călărași

Vizita tinerilor la cămin a fost promovată prin postarea de panouri de
mari dimensiuni pe gardul liceului.

Călărași
A urmat o altă vizită, de data aceasta la copiii cu nevoi speciale –
autism – din oraș. Cu ocazia acestei vizite, tinerii au mers cu
acuarele, blocuri de desen, baloane, plastilină, dar și cu stickere mari
pentru decorarea pereților centrului care are grijă de acești copii.
Tinerii de la Liceul Auto s-au jucat și socializat cu copiii, au pictat sau
ajutat la montarea stickerelor.
Beneficiari direcți:
1. 10 elevi ai Liceului Tehnologic Transporturi Auto care s-au ocupat
de organizarea vizitei, dar au și socializat cu copiii;

2. Aproximativ 30 de copii cu nevoi speciale atinși.
Număr total de beneficiari direcți: 40 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: 0

Călărași
Promovarea unui stil de viață sănătos a fost următoarea dorință a
tinerilor din Călărași. Cum au făcut asta? Și-au dorit dezvoltarea unui
flyer cu 7 principii pentru o viață sănătoasă, iar acesta, împreună cu
1 măr proaspăt, a fost oferit trecătorilor.
Beneficiari direcți:
1. 10 elevi ai Liceului Tehnologic Transporturi Auto au participat la
acțiune;
2. 89 flyere au fost distribuite.

Număr total de beneficiari direcți: 99 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: comunitatea locală.

Călărași
Penultimul eveniment a fost unul de atragere a atenției cetățenilor și
autorităților asupra spațiilor din oraș care necesită reamenajare, din
perspectiva tinerilor. Cu ajutorul unei săgeți de 2 m, tinerii, elevi în
cadrul Liceului Tehnologic Auto Călărași, s-au fotografiat în locurile din
oraș care fie au fost lăsate în paragină, fie parțial terminate,
menționând cum și-ar dori să arate zonele respective sau ce ar putea să
fie acolo.
Beneficiari direcți:

1. 266 persoane atinse direct prin postarea de 2 machete pe
Facebook, din Călărași (date Facebook);
2. 3606 persoane atinse direct, organic sau prin reclamă, de Pagina de
Facebook a inițiativei (date statistici Facebook).

Număr total de beneficiari direcți: 3.872
Număr total de beneficiari indirecți: 0
https://www.facebook.com/pages/Insert_Here_Romania/4589342209
35248

Călărași
Un NOU atelier de creație!
Asta și-au dorit tinerii din Liceul Auto pentru ultima lor inițiativă comunitară.
Și nu orice fel de atelier, ci unul care să fie folosit de orice tânăr, copil sau
adult care își dorește să învețe să confecționeze origami, mărțișoare, felicitări
sau alte produse similare. Atelierul exista de ceva vreme în cadrul liceului,
însă nu era dotat corespunzător și astfel, nu poate fi oferit spre vizitare. Prin
acest proiect, am cumpărat mese, scaune, dulapuri și materiale pentru
produsele pe care tinerii le fac.
Ce fac ei în atelierul de creație?

Confecționează mărțișoare sau alte produse de sezon pe care apoi le vând,
iar cu fondurile strânse ajută persoane sau grupuri de persoane cu
probleme.
Beneficiari direcți:

1. Cei 690 de tineri, elevi ai Liceului Tehnologic Transporturi Auto;
2. Comunitatea locală de tineri și copii.
Aceștia au fost invitați în spațiul nou refăcut prin dezvoltarea unui afiș specific.
Număr total de beneficiari direcți: 690 persoane.

Atelierul de creație înainte de
reamenajare!

Atelierul de creație după
reamenajare!

Afiș promovare atelier de creație în școlile și liceele din Călărași

Acoperire media
-alte știri apărute
Express de Călărași

Audiență, conform E-ziare, 59.251

Observator de Călărași
Audiență, conform E-ziare, 325.225

Ce au reușit tinerii din Călărași?
Tinerii din Călărași au reușit să atingă direct un număr de 1500 persoane, atât online, cât și offline.
În mod indirect, estimăm că echipa de tineri a atins un număr de persoane între 50-70.000, luând în considerare
acoperirea media pentru evenimentele lor.
Cel puțin 3 de apariții în presa locală: online și presa scrisă.
Au donat peste 1000 de rechizite, au socializat cu vârstnicii și copiii cu autism, au atras atenția cetățenilor și
autorităților legat de cum văd ei orașul, au promovat sănătatea și și-au dezvoltat un nou atelier de creație unde
vor avea toate condițiile necesare să dezvolte mica “întreprindere” de mărțișoare, felicitări, tablouri origami și
altele în sprijinul celor în nevoie.

Curtea de Argeș
Cu sloganul – Fii fratele mai mare al copiilor aflați în dificultate – tinerii din
Curtea de Argeș au organizat o colectă de jucării pentru copiii ale căror
familii nu au posibilități financiare. Jucăriile au fost donate copiilor cu
nevoi speciale de care se ocupă Fundația Hand-ROM.
Jucării adunate: 250 (Liceul Tehnologic Constantin Dobrescu și Școala
Gimnazială nr. 1).
Beneficiari direcți:
1. Aproximativ 80 de elevi donatori;
2. 35 de copii au beneficiat de jucăriile colectate.
Număr total de beneficiari direcți: 115 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: 166.410.
1. 521 tineri, elevi ai Liceului Tehnologic Constantin Dobrescu,
martori/participanți la campanie*;
2. 165.509 vizite unice ale website-ului argesexpres.ro, luna mai 2015,
momentul apariției articolului; (statcounter.com, modul de măsurarea a traficului
postat pe website-ului publicației)
3. Aproximativ 380 elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1.
Vizual campanie
*Număr aproximativ de elevi conform datelor furnizate de ARACIP, MECS sau site-urile școlilor

Acoperire media

Argeș Expres
http://www.argesexpr
es.ro/index.php/actual
itate/4180-elevii-dela-agricol-au-donathaine-rechizite-sijucarii-hand-rom-ului

Curtea de Argeș
Un alt eveniment marca echipa de tineri Curtea de Argeș a
fost dezvoltarea unei campanii stradale legată de efectele
consumului de tutun. În acest sens, tinerii au oferit indicații
cu privire la grafica banner-ului, dar și cu privire la conținutul
acestuia. În acest fel, s-a născut campania – Cel puțin 5
motive pentru care să spui STOP FUMATULUI! Banner-ul a
fost postat pe gardul liceului pentru ca să fie văzut de
trecători și elevi.

Beneficiari direcți:
1. Cei 521 tineri, elevi ai Liceului Tehnologic Constantin
Dobrescu, care au văzut banner-ul*.
2. Comunitatea locală – 320 persoane/zi.

Număr total de beneficiari direcți: minim 841 persoane.
*Număr aproximativ de elevi conform datelor furnizate de ARACIP
**S-a calculat astfel: o persoană a stat în spațiul respectiv și a numărat numărul de trecători
în 15 minute=8. Într-o oră=32. În 10 ore=320 persoane/zi. Construcția a fost postată timp de
o săptămână.

Curtea de Argeș
Următoarea idee a celor din Curtea de Argeș a fost
promovarea sportului prin organizarea unui meci
demonstrativ de handbal. Comunitatea de tineri a fost
invitată să participe, în speranța că va fi inspirată de
motivația jucătoarelor de a duce o viață echilibrată și
sportivă.
Beneficiari direcți:
1. 16 jucătoare;
2. 40 persoane, publicul prezent la eveniment.
Număr total de beneficiari direcți: 56 persoane.

Curtea de Argeș
1 IUNIE cu MAGIE la Curtea de Argeș!
Elevii din cadrul Liceului Tehnologic Constantin
Dobrescu, din Curtea de Argeș, au ieșit pe străzile din
oraș pentru ca să le reamintească copiilor că luna Iunie
este luna lor. În acest sens, tinerii s-au jucat cu copiii din
parcurile din oraș, le-au oferit baloane, conffetti,
dispensere pentru baloane din săpun și nasuri roșii de
clovn.
Beneficiari direcți:
1. Cel puțin 50 de copii din oraș;
2. 10 elevi ai Liceului Dobrescu.
Număr total de beneficiari indirecți: familiile copiilor și
trecătorii martori la eveniment, cel puțin 50 persoane.
Număr total de beneficiari direcți: 60 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: 50 persoane.

Acoperire media

Argeș Expres
http://www.argesexpr
es.ro/index.php/actual
itate/4503-elevii-dela-agricol-au-animatatmosfera-in-parculdin-fata-cca
Audiență Argeș
Expres, luna iunie,
179.204 vizite unice,
conform
statcounter.com

Curtea de Argeș
1 floare pentru un zâmbet!
Elevii din cadrul Liceului Tehnologic Constantin
Dobrescu, din Curtea de Argeș, au ieșit din nou pe
străzile orașului, de această dată pentru a le readuce
aminte cetățenilor că, indiferent de gravitatea
problemelor pe care le au, mai trebuie să și zâmbească.
În acest sens, au fost oferite 100 fire de floare pentru
100 de zâmbete.
Beneficiari direcți:
1. 100 de persoane, cetățeni ai orașului.
Număr total de beneficiari direcți: 100 persoane.

Acoperire media

Curierul Zilei
http://curier.ro/index.
php?option=com_cont
ent&task=view&id=69
465&Itemid=377
Curierul Zilei este cel
mai citit cotidian din
Argeș; audiență,
conform E-ziare,
668.695.

Curtea de Argeș
Ultimul eveniment a fost unul de atragere a atenției cetățenilor și
autorităților asupra spațiilor din oraș care necesită reamenajare, din
perspectiva tinerilor. Cu ajutorul unei săgeți de 2 m, tinerii, elevi în
cadrul Liceului Tehnologic Constantin Dobrescu, s-au fotografiat în
locurile din oraș care fie au fost lăsate în paragină, fie parțial terminate,
menționând cum și-ar dori să arate zonele respective sau ce ar putea să
fie acolo.
Beneficiari direcți:

1. 160 persoane atinse direct prin postarea unei machete pe
Facebook, din Curtea de Argeș (date Facebook);
2. 3606 persoane atinse direct, organic sau prin reclamă, de Pagina de
Facebook a inițiativei (statistici Facebook).

Număr total de beneficiari direcți: 3766.
Număr total de beneficiari indirecți: 0
https://www.facebook.com/pages/Insert_Here_Romania/4589342209
35248

Acoperire media
Curierul Zilei
http://curier.ro/index.
php?option=com_cont
ent&task=view&id=69
500&Itemid=1
Argeș Expres
http://www.argesexpr
es.ro/index.php/faptdivers/4556-tinerii-dela-agricol-semnaleazaprimariei-problemelemunicipiului

Acoperire media

Articol apărut în Argeș
Expres ca urmare a
invitației pe care
echipa proiectului a
făcut-o către
publicație, în vederea
participării la sesiunile
organizate în cadrul
Liceului Tehnologic
Constantin Dobrescu.

Ce au reușit tinerii din Curtea de Argeș?
Tinerii din Curtea de Argeș au reușit să atingă direct un număr de 1332
persoane, atât online, cât și offline.
În mod indirect, estimăm că echipa de tineri a atins un număr de persoane de
peste 100.000, luând în considerare acoperirea media pentru evenimentele
lor.
Cel puțin 6 apariții în presa locală: online și presa scrisă.
Au donat 250 de jucării, au pus zâmbete pe fețele cetățenilor orașului, au
vorbit despre efectele fumatului, au promovat sportul, au atras atenția
cetățenilor și autorităților legat de cum văd ei orașul și i-au bucurat pe copiii
din oraș cu ocazia lunii copilului.

Alexandria
Și tinerii din Alexandria și-au dorit organizarea unei colecte și la fel ca
și colegii lor din Giurgiu, de data aceasta aceștia punând bazele uneia
care a avut în vedere colectarea de haine pentru cei în dificultate din
oraș sau liceu. Colecta a fost organizată doar la ei în liceu – Liceul
Tehnologic Nicolae Bălcescu.
Haine adunate: 98 articole vestimentare.
Beneficiari direcți:

1. Aproximativ 40 de elevi donatori;
2. 12 copii au beneficiat de hainele colectate.
Număr total de beneficiari direcți: 52 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți:
1. 627 elevi, 9-12, care au auzit de campanie sau văzut cutiile pentru
colectarea hainelor, din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu.
*Număr aproximativ de elevi conform datelor furnizate de ARACIP.

Vizual campanie

Alexandria
Următoarea “oprire” a tinerilor din Alexandria a fost
organizarea unei campanii anti-alcool. Inițiativa a pornit
de la câteva cazuri din liceu – elevi care vin la școală sub
influența alcoolului sau decesul unui coleg de-al tinerilor
din cauza unui șofer care consumase mai mulți litri de
alcool înainte să se urce la volan. Fiind o chestiune extrem
de importantă pentru tineri, aceștia și-au dorit să atragă
atenția comunității asupra pericolelor consumului în exces
de alcool. În acest sens, a fost dezvoltat un OUTDOOR și
postat în oraș.
Beneficiari direcți:
1. Aproximativ 10-11.000 de mașini/zi trec prin zona în
care a fost postat outdoor-ul*;
2. Comunitatea locală.
Număr total de beneficiari indirecți: 0
*Date furnizate de White Point, firma care s-a ocupat de acest outdoor

Alexandria
BAC cu surprize pentru tinerii din Liceul Tehnologic “N.
Bălcescu”, din Alexandria!
Anul acesta, cei care au dat BAC-ul, înainte de intrarea la
examene, au primit informații despre un stil de viață
sănătos, dar și baloane. Tinerii din Alexandria și-au dorit
ca prin această inițiativă să încerce să îi detensioneze pe
tinerii absolvenți de liceu, dar să le și reamintească că,
chiar daca au BAC-ul, trebuie să se gândească la sănătatea
lor, mai ales în această perioadă. Campania a constat în
oferirea de flyere cu câteva principii pentru o viață
sănătoasă, baloane, dar și postarea pe gardul liceului a
unui banner stradal care promova acele principii.
Beneficiari direcți:
1. 132 tineri care s-au prezentat la examen, conform
bacalaureat.edu.ro.
Număr total de beneficiari indirecți: 69.458
1. comunitatea locală, din zona în care se află liceul;
2. Vizitatori website Ziarul Mara, 64.955, și ai Media Sud
Tv, 4.503, conform e-ziare.

Banner stradal

Flyer campanie

Acoperire media
Ziarul Mara
http://www.ziarulmara.ro/a
m-primit-publicam-bac-cusurprize-pentru-tinerii-de-laliceul-tehnologic-n-balcescudin-alexandria/
MediaSud Tv
http://www.mediasudtv.ro/e
ducatie/educatia-la-zi/baccu-surprize-pentru-tineriidin-liceul-tehnologic-nbalcescu-din-alexandria.html
Teleorman.iis.ro
http://teleorman.iis.ro/ro/12
-ziarul-mara/3055-am-primitpublicam-%E2%80%93-baccu-surprize-pentru-tinerii-dela-liceul-tehnologic%E2%80%9Cnb%C4%83lcescu%E2%80%9D
-din-alexandria

Alexandria
O altă campanie stradală propusă de cei de la
Liceul Tehnologic N. Bălcescu a constat în
dezvoltarea unui outdoor care să promoveze
un mesaj legat de grija tinerilor pentru mediu.
Outdoor-ul a fost postat timp de 1 lună într-o
zonă centrală din oraș.

Beneficiari direcți:
1. Cel puțin 8000 mașini/zi, conform
declarației primită de la firma care a fost
contractată pentru outdoor – White Point .

Număr total de beneficiari indirecți: 0

Banner stradal

Alexandria
Tot din grija tinerilor pentru mediu s-a născut și campania - Prinde o
plantă și adopt-o! Campania a constat în oferirea de 100 de plante spre
adopție cetățenilor orașului. Ghivecele plantelor au fost dotate cu
mesajele tinerilor legate de mediu.
Beneficiari direcți:

1. 100 de cetățeni au primit 100 de plante pe străzile orașului.
Număr total de beneficiari indirecți: comunitatea locală.

Acoperire media
Ziarul Mara
http://www.ziarulmara.ro/pl
ante-date-spre-adoptiepentru-cetatenii-dinalexandria/
Comisarul.ro
http://www.comisarul.ro/div
erse/plante-date-spreadop%C5%A3ie-pentruceta%C5%A3enii-dinalex_504087.html
Ziare.com
http://www.ziare.com/alexan
dria/stiri-actualitate/plantedate-spre-adoptie-pentrucetatenii-din-alexandria5568283
Ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/
plante-date-spre-adoptiepentru-cetatenii-dinalexandria.html

Acoperire media
Ziarul Mara: despre proiect,
interviu oferit în prima fază
a proiectului!

Audiență Ziar Mara

Alexandria
Ultimul eveniment a fost unul de atragere a atenției cetățenilor și
autorităților asupra spațiilor din oraș care necesită reamenajare, din
perspectiva tinerilor. Cu ajutorul unei săgeți de 2 m, tinerii, elevi în
cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu, s-au fotografiat în locurile
din oraș care fie au fost lăsate în paragină, fie parțial terminate,
menționând cum și-ar dori să arate zonele respective sau ce ar putea să
fie acolo.
Beneficiari direcți:

1. 260 persoane atinse direct prin postarea unei machete pe
Facebook, din Alexandria (date Facebook);
2. 3606 persoane atinse direct, organic sau prin reclamă, de Pagina de
Facebook a inițiativei (statistică Facebook).

Număr total de beneficiari direcți: 3866.
Număr total de beneficiari indirecți: 0
https://www.facebook.com/pages/Insert_Here_Romania/4589342209
35248

Ce au reușit tinerii din Alexandria?
Tinerii din Alexandria au reușit să atingă direct un număr de 18.544
persoane, atât online, cât și offline (outdoor și activități).
În mod indirect, estimăm că echipa de tineri a atins un număr de persoane
între 30.000 și 40.000 (64.449 vizitori ai site-ului Ziarului Mara), luând în
considerare acoperirea media pentru evenimentele lor.
Cel puțin 8 apariții în presa locală: online și presa scrisă.
Au donat aproximativ 100 de articole vestimentare tinerilor aflați în
dificultate, au atras atenția cetățenilor și autorităților legat de cum văd ei
orașul, au dezvoltat 2 outdoor-uri: efectele consumului în exces de alcool și
problematica mediului, au oferit plante spre adopție și le-au înveselit un pic
ziua celor care au dat BAC-ul anul acesta, oferindu-le în același timp și
informații despre o viață sănătoasă.

Tecuci
Ceea ce a fost diferit la echipa din Tecuci a fost că nu și-au dorit orice
colectă ci una care să folosească cutii personalizate, după ideile lor, acestea
fiind puse în 6 unități de învățământ din oraș, licee și școli generale, și o
librărie – firmă privată.
Rechizite adunate: peste 1000 (500 caiete, sute de instrumente de scris,
penare și alte elemente).
Beneficiari direcți:

1. Aproximativ 200 de elevi donatori din cadrul școlilor partenere;
2. 50 de copii nevoiași au primit câte 5 caiete, instrumente de scris și
penare.
Număr total de beneficiari direcți: 250 persoane.

Număr total de beneficiari indirecți: aprox. 3900 elevi din cele 6 unități de
învățământ partenere, martori la campanie*/**.
*Număr aproximativ de elevi conform datelor furnizate de MECS, ARACIP sau site-urile școlilor.

** Număr de indirecți fără celor atinși de articolele apărute în Tecuceanul și Tecuceni.

Vizual campanie

Răzvan, unul dintre membrii echipei din
Tecuci, sortând rechizite

Cutiile de donații
personalizate de către tineri

Acoperire media
Tecuceanul 1
http://tecuceanul.ro/trimite-un-copil-indificultate-la-scoala/
Tecuceanul 2, post campanie

http://tecuceanul.ro/peste-1-000-derechizite-stranse-si-donate-de-elevii-dintecuci/
Tecuceni

http://tecuceni.ro/comunicat-de-presaasociatia-semper-musica-15-iunie-2015/

Tecuci
Pentru că sportul este destul de important pentru
tinerii din Tecuci, următoarea activitate a celor din
echipa de tineri a fost organizarea unui meci de
fotbal demonstrativ între Colegiul Național Spiru
Haret și Colegiul Național Calistrat Hogaș. Scopul
inițiativei a fost de promovare a unui stil de viață
sănătos, echipa câștigătoare beneficiând de un afiș în
acest sens.

Beneficiari direcți:
1. Aproximativ 50 de elevi spectatori.
Număr total de beneficiari direcți: 50 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: cel puțin 200 de
persoane care au văzut afișul cu echipa câștigătoare.
Afișul a fost postat în peste 20 de spații comerciale din Tecuci, orașul neavând
spații pentru afișaj public.

Echipa câștigătoare CNCH

Tecuci
Un 1 Iunie cu Maraton Anti-drog!
Cu ocazia Zilei Copilului, echipa de tineri din Tecuci au
dorit organizarea unui maraton de alergare, ocazie cu
care să atragă atenția asupra efectelor consumului de
droguri. Maratonul s-a desfășurat pe domeniul public,
mai multe străzi fiind închise pentru organizarea
acestuia. Evenimentul sportiv a strâns laolaltă mai
mulți parteneri și susținători publici și privați, precum
Clubul Sportiv Școlar Tecuci, Consiliul Local Tecuci,
precum și unitățile de învățământ locale.
Beneficiari direcți:
1. Aproximativ 300 de elevi participanți;
2. Aproximativ 100 de spectatori, părinți și profesori.

Număr total de beneficiari direcți: 400 persoane.
Număr total de beneficiari indirecți: vizitatori site
tecuceanul.ro, 2-4.000 vizite.
Afișul a fost postat în peste 20 de spații comerciale din Tecuci, orașul neavând
spații pentru afișaj public.

Materialele dezvoltate

Acoperire media

Tecuceanul
http://tecuceanul.ro/sute-de-copiiparticipanti-la-crosul-tecucean-si-desenepe-asfalt-galerie-foto/

Tecuci
TECUCIUL meu IUBIT! – este un alt eveniment
gândit de tinerii din echipa locală, de această dată
fiind unul de atragere a atenției cetățenilor din
mediul online asupra schimbărilor care trebuie
aduse orașului. În acest sens, mai mulți tineri
voluntari s-au fotografiat cu locurile din oraș care
necesită renovare/reamenajare, urmând ca echipa
proiectului să le modifice în Photoshop, punând în
locul respectiv exact ce își doresc tinerii. Pozele au
fost făcute publice pe pagina de Facebook a
Proiectului Eu, Tu, Noi! și pe grupul online de
voluntari tecuceni.
Beneficiari direcți:

1. Peste 259 persoane care au dat LIKE postării
Facebook, conform statisticilor.
Număr total de beneficiari direcți: 23.747 persoane
atinse, 332 like-uri, comentarii și share-uri.

Acoperire media

Tecuceni
http://tecuceni.ro/activitati-in-tecuciasociatia-semper-musica-eu-tu-noi/

Acoperire media

Tecuceanul
http://tecuceanul.ro/eu-tu-noi-unproiect-sustinut-de-liceenii-de-la-spiruharet/

Tecuci
Campanie anti-fumat!
Tinerii din echipa locală și-au dorit să atragă atenția
cetățenilor din Tecuci asupra efectelor fumatului, în
acest sens postând pe domeniul public mai multe
pancarte cu mesaje anti-fumat. Construcția a fost
postată în centrul orașului, pe cea mai populată
arteră.
Beneficiari direcți:
1. 720 persoane/zi*.
Număr total de beneficiari
persoane/săptămână.

direcți:

5040

*

S-a calculat astfel: o persoană a stat în spațiul respectiv și a numărat numărul
de trecători în 15 minute = 18. Într-o oră = 72. În 10 ore = 720 persoane/zi.
Construcția a fost postată timp de o săptămână.

Campanie anti-fumat postată pe
domeniul public, Tecuci

Acoperire media
Tecuceanul
http://tecuceanul.ro/campanie-antifumat-organizata-de-liceenii-haretisti/
Tecuceni
http://tecuceni.ro/campanie-anti-fumatorganizata-de-liceenii-colegiului-nationalspiru-haret-din-tecuci/

Tecuci
Ultima activitate a celor din Tecuci a avut drept scop
promovarea cititului în spațiile publice din oraș, în
acest sens, 6 mici biblioteci gratuite fiind postate în
2 parcuri centrale, în apropierea băncilor pentru
trecători. În aceste căsuțe din lemn, au fost
depozitate diferite cărți pentru cei care, în parc
fiind, doresc să și citească. Cărțile au fost donate de
către tinerii din Tecuci. Cei care vor dori să ia o carte
acasă, vor trebui să lase una în locul celei luate.
Beneficiari direcți:
1. 600 persoane/zi*.
Număr total de beneficiari
persoane/săptămână.
*

MICA BIBLIOTECĂ GRATUITĂ

direcți:

4200

S-a calculat astfel: o persoană a stat în spațiul respectiv și a numărat numărul
de trecători în 15 minute=15. Într-o oră=60. În 10 ore=600 persoane/zi.
Construcțiile vor fi lăsate cel puțin 1 lună.

Acoperire media
Tecuceanul
http://tecuceanul.ro/biblioteci-gratuitedisponibile-in-tecuci/
Tecuceni

http://tecuceni.ro/6-mici-bibliotecigratuite-vor-fi-disponibile-in-tecuciincepand-cu-luna-aceasta-comunicat/

Ce au reușit tinerii din Tecuci?
Tinerii din Tecuci au reușit să atingă direct un număr de 10.199
persoane, atât online, cât și offline (activități publice).
În mod indirect, estimăm că echipa de tineri a atins un număr de
persoane între 10.000 și 20.000, luând în considerare acoperirea media
pentru evenimentele lor.
Cel puțin 8 apariții în presa locală: online și presa scrisă.
Tinerii din Tecuci au reușit să organizeze o colectă extinsă prin care au
strâns 1000 de rechizite pentru copiii din oraș cu probleme financiare,
au jucat fotbal pentru promovarea unui stil de viață sănătos, au
organizat un maraton public anti-drog, au atras atenția cetățenilor și
autorităților legat de cum văd ei orașul, au montat pe domeniul public
o campanie neconvențională anti-fumat și au promovat cititul în
parcuri prin postarea a 6 Mici Biblioteci Gratuite pe domeniul public.

Tinerii din 5 orașe au produs SCHIMBARE!
Beneficiari DIRECȚI atinși de activitățile organizate de echipele
de tineri din 5 orașe:

37.079

(3000 estimați inițial)
Beneficiari INDIRECȚI atinși de activitățile organizate de echipe
de tineri din 5 orașe:

200-300.000
(15.000 estimați inițial)

APARIȚII ÎN PRESĂ (TV, presă scrisă și online):

47
EVENIMENTE organizate în sprijinul comunității:

30
(30 estimate inițial)

Eu, Tu, Noi pe Facebook!

Beneficiari INDIRECȚI atinși de activitățile
organizate de echipele de tineri din 5 orașe:

25.616
LIKE-uri:

2085

