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GHID DE ADVOCACY PENTRU ADOLESCENȚI 

 
 
 

 

Și eu pot schimba lumea.... 
... dacă am un plan. 
 
 
Cum știu dacă fac advocacy? 
 
 

 Influențez oameni (= vorbind cu aceștia, educându-i, implicându-i) 
 să ia decizii (= să schimbe politici sau reguli, să aloce fonduri, să mă sprijine) 
 care vor îmbunătăți atât viața mea, cât și viețile alora 
 (= rezultatele pe care încerc să le obținem) 

 

Opt pași către succes 

 

1. Ce vreau să obțin? 

2. Unde mă aflu acum? 

3. Ce pot obține și când? 

4. Cine este ținta mea? 

5. De ce am nevoie ca să reușesc? 

6. Care este mesajul meu? 

7. Cum pot transmite mesajul? 

8. Cum știu dacă am avut succes? 

 

 

PASUL 1. Ce vreau să obțin? 

 

Această etapă presupune identificarea unei probleme pe care vreau să o rezolv și schimbările pe 

care vreau să le produc. Acestea trebuie să fie în acord cu valorile mele. Tema trebuie să mă 

pasioneze și să mă motiveze.  

 

Dacă eu nu cred cu pasiune în valoarea acțiunilor mele, cu atât mai puțin o vor face ceilalți. 

 

Ca să identific tema inițiativei mele de advocacy, îmi pun și îmi răspund la următoarele  întrebări: 

 

Care este problema? 

Formulați problema într-o propoziție ușor de înțeles. 

De exemplu:  

"În școala mea nu există un loc de parcare pentru biciclete". 

"Nivelul agresivității din școala mea este prea mare". 
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De ce este o problemă? 

Analizez care sunt efectele negative ale situației de fapt. Încerc să construiesc un lanț logic cât 

mai complet ca să aflu de ce vreau să schimb lucrurile. Răspunsurile la această întrebare vor 

deveni, mai tîrziu, argumentele mele. 

 

Pe cine afectează problema? 

Identific grupurile de persoane afectate, pornind de la cazurile particulare. Îmi formulez răspunsul 

precis, dar cu oarecare generalizare. 

De exemplu: ”Elevii care învață în tura de după-amiază”. 

Cei astfel identificați îmi pot deveni, în cursul inițiativei mele de advocacy, beneficiari sau/și 

aliați. 

 

Care sunt cauzele problemei pe care doresc să o rezolv? 

Sap la rădăcina problemei, pentru a vedea care sunt, de fapt elementele asupra cărora trebuie să 

acționez. Ele îmi vor dicta, pe viitor, ”chemarea la acțiune”. 

De exemplu: Nu avem cantină la școală pentru că nu avem un spațiu portivit, sau pentru că 

părinții preferă să mâncăm ce ne dau de acasă?  

 

Ce a făcut comunitatea sau decidenții pentru a cauza/agrava problema? 

Mă interesez să aflu dacă a mai încerct cineva, înaintea mea, să îndrepte problema care mă 

preocupă și cu ce rezultate. Pot  afla astfel cine îmi sunt aliații și oponenții și pot învăța din 

experiența celor dinainte. 

De exemplu: Acum un an, conducerea școlii a mai a mai cerut instalarea unui semafor în fața 

școlii, dar Primăria a refuzat, deoarece șoferii de la autobaza din apropiere s-au plâns că asta ar 

îngreuna traficul. 

 

Ce schimbări sunt necesare pentru a rezolva problema? 

Încerc să îmi imaginez soluții posibile la problema identificată. Compar cu situația de fapt și 

decid care sunt ”butoanele” pe care trebuie să apăs ca lucurile să se miște în direcția dorită. 

De exemplu: Ca să ajungem în siguranță la școală, chiar și la orele de vîrf ale traficului, e nevoie 

de piste de biciclete care să traverseze parcul, iar parcul trebuie să rămână deschis până la 

sfârșitul cursurilor. 

 

Ce pot face  eu pentru a rezolva problema? 

Din toate soluțiile posibile, aleg câteva care sunt în puterea mea (chiar dacă drumul va fi lung și 

va cere eforturi) și pentru care am instrumentele necesare. 

 

De ce este un subiect important pentru tine? De ce vrei să te implici? 

Este, poate cea mai grea întrebare, pentru că nu există răspuns standard. Singurul răspuns corect 

este cel sincer. 

 

După ce voi fi trecut prin aceste întrebări, rezum totul în răspunsul la întrebarea inițială: ”Ce 

vreau să obțin”? Adică, îmi stabilesc obiectivele. 
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Obiectivele mele trebuie să fie SMART: 
 

• SPECIFIC (PRECISE) – cu cât sunt mai clare, cu atât mai bine 
• MEASURABLE (MĂSURABILE) – îmi definesc scopurile cu indicatori preciși, 

preferabil în cifre. 
• ACHIEVABLE (REALIZABILE) – să poată fi realizate cu instrumentele care îmi 

stau la îndemână.  
• REALIST (REALISTE) – scopul meu trebuie să poată fi atins. Dacă sunte prea 

ambițios, pot să fiu dezamăgit sau descurajat dacă văd că lucrurile nu se 
întâmplă conform planului.  

• TIMED (încadrate în timp) – este nevoie să am un orizont clar de așteptare, să 
știu când se va întâmpla ceea ce mi-am propus, 

 
De exemplu, dacă mi-aș propune să fac o excursie cu clasa pe Lună, obiectivul meu ar fi 
REALIZABIL - pentru că au mai ajuns oameni pe Lună, deci tehnologia există. Nu ar fi însă 
REALIST - pentru că nu dispun de tehnologia respectivă sau am nevoie de timp mult și de 
resurse și mai multe pentru a-l realiza. 
 
"Vreau ca nicun copil să nu mai sufere de foame" este un obiectiv nobil, dar răspunde el la 
criteriile SMART? 
Așa că voi reformula: "Până la sfârșitul anului 2016, cei 20 de elevi din liceul nostru care fac 
naveta vor putea avea o masă caldă la școală". 
 

 

PASUL 2. Unde mă aflu acum? 

 

Fac ceea ce se numește evaluarea situației. 
 
Caut să documentez - cu date, declarații, cazuri, imagini - situația actuală. Informațiile 
trebuie să provină din surse sigure și credibile (statistici, rapoarte), declarațiile trebuie să 
afie ale unor persoane de încredere (experți, reprezentanți au autorităților, persoane 
afectate). 
 
Pot utiliza instrumentele legale care îmi stau la dispoziție, cum ar fi legea liberului acces a 
informațiile de interes public - Legea 544/2001. Aceasta îmi dă dreptul să solicit 
autorităților publice orice informație referitoare la sau rezultând din activitatea lor (cu 
excepția informațiilor protejate legal).  
 
Nu are importanță dacă am sau nu 18 ani - legea îmi garantează accesul la informații.  
Cei de la care solicit informațiile nu au dreptul să mă întrebe "la ce îmi trebuie". Trebuie să 
primesc informațiile în termen de 10 zile, la adresa pe care o indic în cerere (poate fi și o 
adresă electronică).   
Dacă cererea mea este refuzată, trebuie să mi se comunice în termen de 5 zile. Eliberarea 
informațiilor este gratuită - mi se poate cere, eventual, contravaloarea copiilor după 
documente, dar prețul trebuie să fie comparabil cu "prețul pieței". 
 
Găsesc un text al legii la adresa:  
http://www.mdrap.ro/comunicare/informatii-publice/-7611 
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Găsesc un Ghid pentru utilizarea legii la urmatoarea adresă: 
http://www.apador.org/access/ghid.htm 
 
Pot depune direct o cerere folosind platforma Romania Curată, secțiunea "Ia statul la 
întrebări". 
 
http://www.romaniacurata.ro/ia-statul-la-intrebari/ 
 
 
Îmi documentez în scris situația de fapt și eventualele exemple d ebune practici. 
 
Este important să știu de unde pornesc, ca să pot măsura progresul înregistrat în campania 
mea. 
 
PASUL 3. Ce pot obține și când? 
 
Cu această întrebare intru în etapa de planificare. 
 
Îmi stabilesc etapele și îmi fac un calendar de activități. Îmi stabilesc un obiectiv clar și 
măsurabil pentru fiecare activitate și mă gândesc cum pot verifica sau dovedi că am atins 
acel obiectiv intermediar. 
 
Îmi armonizez calendarul de activități cu cel al comunității. Mă avantajează sau nu să îmi 
programez activitățile în zilele de weekend sau de sărbătoare?  
De exemplu, dacă vreau să organizez un flash mob, weekendul poate fi un timp bun, pentru 
că iese mai multă lume la plimbare și îmi pot transmite mesajul mai bine. 
Depind de calendarul autorităților pentru a-mi îndeplini o activitate? 
De exemplu, dacă inițiativa mea are nevoie de spijin bugetar de la autoritățile locale, trebuie 
să mă asigur că știu când se adoptă bugetul, astfel încât fondurile necesare să fie cuprinse în 
el. 
 
Este important să am un plan înainte de a porni o campanie de advocacy, deoarece fiecare 
activitate din plan o influențează pe cealaltă. 
 
Pot folosi un astfel de grafic de activități, care îmi permite să țin sub control derularea 
proiectului: 
 
Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Final 
A1      
A2      
A3      
A4      
 
 
Observ că în Luna a 3-a a proiectului o să am în derulare trei activități, deci trebuie să mă 
asigur că voi avea la dispoziție timpul necesar – sau sprijin din partea colegilor și aliaților 
mei. 
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Verific, tot prin utilizarea graficului, dacă activitățile mele decurg logic: nu cumva activitatea 
A2 depinde de rezultatele activității A1 și ar trebui să amân lansarea ei până în luna a 4-a?  
 
Fac din când în când o evaluare a stadiului activtăților. dacă e nevoie, modific graficul. Este 
improtant să fiu flexibil, dar fără a pierde din vedere obiectivul meu final și termenul pe 
care mi l-am propus. 
 
Dacă nu am un plan coerent și realist, risc să nu-mi ating obiectivele, să ratez oportunități, 
să risipesc energii, bani, timp și să-i antagonizez pe cei pe care mi-i doresc alături. 
 
 
PASUL 4.  Cine este ținta mea? 
 
Mă întorc la problemă și văd care sunt cauzele și care sunt soluțiile pe care le ropun. Cine 
decide pentru înlăturarea cauzei sau pentru aplicarea soluției? Cine sunt cei care m-ar 
susține în demersul meu? Cine sunt cei de care am nevoie? 
 
Acesta este momentul în care îmi identific publicul țintă. Identific care sunt atribuțiile, 
competențele sau posibilitățile de acțiune ale fiecărei ținte. 
 
Țin cont că pot avea doua tipuri de public: cel principal (cel căruia mă adresez direct, cel 
care decide asupra inițiativei mele și cel care beneficiază de ea) și cel secundar (cel care este 
afectat indorect de rezultatele acțiunii mele, cel care mă urmărește, etc). 
 
 Stabilesc ce anume îi pot solicita: decizie (să facă sau să nu facă ceva anume), sprijin, 
alianțe, vizibilitate, resurse. 
 
 
PASUL 5. De ce am nevoie ca să reușesc? 
 
Pentru a derula activitățile pe care mi le-am propus, am nevoie de resurse. Sunt tentat să 
mă gândesc, în primul rând, la bani. Deși fondurile sunt importante, "resursele" sunt mult 
mai diverse și trebuie să le analizez cu realism.  
 
Fonduri care să acopere cheltuielile.  Mă gândesc și la donații directe ale serviciilor ori 
produselor pe care vreau să le cumpăr.  
Timp. Am timp/pot să mă ocup doar eu de toată campania? Cel mai probabil nu. Am, deci, 
nevoie de oameni care să preia o parte din sarcini.  
Expertiză. Am toată expertiza de care e nevoie pentru ducerea la bun sfârșit a campaniei? 
Cel mai probabil nu. Am, deci, nevoie de oameni cu anumite calificări sau talente pentru a-
mi completa echipa.  
Oamenii pe care mi-i doresc sunt disponibili? Dacă îi atrag în campania mea, e nevoie să îi 
plătesc sau sunt gata să facă voluntariat? 
Contacte. Cum ajung la publicul meu țintă? Dacă nu am "intrare directă", există cineva care 
mă poate ajuta? Dacă vreau sprijinul mass media, îmi fac o bază de date cu contactele 
redacțiilor din zona mea. Mă adresez și blogerilor cei mai influenți în rândul publicului meu 
țintă. 
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Facilități. Dacă am nevoie de transport (în afara localității, sau un camion), computere,  de 
o sală de conferință, de facilități de tipărire sau multiplicare - pot avea acces la aceste 
servicii? Mă costă sau le pot obține pro bono? 
Acces la informații. Mă interesez cine sunt responsabilii pentru primirea cecerilor pe 
Legea 544/2001 de la instituțiile care mă interesează. Mă documentez dacă am acces la 
publicațiile relevante pentru mine - online sau la biblioteci. 
 
 
Pot constata ca am deja la dispoziție numeroase resurse chiar în jurul meu. Colegii, părinții, 
profesorii îmi pot fi de ajutor în "montarea logistică" a campaniei mele. 
 
Construiesc un buget al campaniei mele, în care trec toate produsele și serviciile de care am 
nevoie. 
 
Țin minte că nimic nu e gratis. Materialele și serviciile donate au un preț: îl cer și îl 
înregistrez în bugetul campaniei cu mențiunea in kind (adică, primit în natură, fără 
bani). Munca voluntarilor are și ea o valoare, care depinde de numărul de ore lucrate. 
Contorizez orele lucrate de fiecare voluntar și calculez valoarea muncii lor - și o adaug la 
bugetul campaniei. 
 
Știu ce înseamnă Pro Bono? Pro bono este prescurtarea expresiei latinești Pro bono 
publico, în traducere pentru binele public. Ea se referă la asumarea unei activități realizată 
în interesul public (în interesul comunității; pentru binele care ne privește pe toți) fără 
recompensă financiară. 
 
Despre voluntariat aflu mai multe de la VOLUM - Federația Organizațiilor care Sprijnă 
Dezvoltarea Voluntariatului în România. 
http://federatiavolum.ro/legea-voluntariatului/ 
 
PASUL 6. Care este mesajul meu? 
 
Pentru a căpăta identitate, campania mea are nevie de un mesaj care să descrie principalele 
puncte ale iniţiativei de advocacy , să o facă de înțeles pentru pentru publicul ţintă. 
  
Un mesaj bun este relevant pentru temă, concis, coerent și adaptat publicului căruia îi este 
destinat, potrivit intereselor, ideilor şi cunoştinţelor acestuia. 
 
Mesajul trebuie să includă patru componente: 

  
Formularea problemei + Dovezile + Exemple (eventual) + Chemarea la acţiune 

 
Folosesc doar una-doua propoziţii pentru fiecare componentă, formulate în cuvinte simple, 
pe înţelesul publicului ţintă. Evit jargonul, termenii tehnici, referinţele cunoscute doar unui 
public restrâns. Folosesc cuvinte puternice, care atrag atenţia, care au impact asupra 
publicului şi îl impulsonează să treacă la acţiune. 
 
 
Testez mesajul pe prieteni şi rude: înţeleg ce vreau să spun? Le stârnește interesul? 
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De exemplu:  
Elevii liceului nostru sunt în pericol când vin și pleacă de la școală. Potrivit datelor furnizate 
de Poliție, în ultimul an, cinci din colegii noștri au fost implicați în accidente de circulație 
când traversau bulevardul din fața liceului. Peste zece șoferi au primit amenzi pentru 
depășire de viteză în dreptul liceului. Solicităm Primăriei montarea unui semafor și 
instalarea unor limitatoare de viteză. Solicităm conducerii școlii organizarea unor ore de 
educație rutieră la toate clasele. 
 
Adaptez formularea și tonul mesajului campaniei mele după publicul ţintă: oficial pentru 
autorităţi, colocvial pentru colegi. 
 
De exemplu, dacă îl adresez colegilor mei, mesajul de mai sus poate suna așa: 
 
Cinci dintre colegii noștri au ajuns la spital, anul trecut, din cauza accidentelor petrecute în 
fața liceului. Veniți alături de noi să cerem Primăriei să ne asigure că ajungem întregi la 
școală. Vrem semafor în fața școlii! 
 
PASUL 7: Cum  transmit mesajul? 
 
La fel de important ca mesajul însuși este cel care îl transmite public: mesagerul. 
Cel mai eficace mesager este: 
- cel care vorbeşte din propria experienţă; 
- un profesionist care se bucură de apreciere în domeniul său; 
- cel care are legătură cu publicul ţintă (un lider informal). 

 
Chiar dacă ideea campaniei și conducerea ei îmi aparțin, pot ajunge la concluzia că există 
"mesageri" mai buni, oameni care să aducă  un plus de vizibilitate, de credibilitate și de 
atractivitate campaniei mele.  
 
Oricât de bine ar fi ales, "mesagerul” are nevoie de ajutor. El trebuie să fie instruit asupra 
problemei, să cunoască scopul și mersul campaniei în care este implicat. De asemenea, el 
trebuie să fie instruit în tehnici de vorbire în public și să primească un punctaj care să 
garanteze că mesajul este puternic, relevant şi clar. 
 
Important este și și cum -  mediul - prin  care îmi transmit mesajul. Nu trebuie neapărat să 
tipăresc broșuri glossy ori să aleg căi costisitoare pentru a-mi promova inițiativa. Mă 
gândesc la toți "fluturașii" pe care îi primesc pe stradă și îi arunc fără să-i citesc. Vreau să 
fac la fel? 
 
Formatul trebuie să fie potrivit publicului pe care îl țintesc. Trebuie să îmi duc mesajul către 
el, nu pot aștepta să mă "descopere' el. 
 
Când îmi creez materialele de campanie - fie că e vorba despre invitații la evenimente, 
flyere, broșuri, un website, un raport, un comunicat de presă sau chiar un post de blog sau 
de Facebook - trebuie să fiu cât mai precis în exprimare. 
 
Nu uita că trebuie să transmit celor cu care intru în contact: 
Ce vreau să obțin (care este problema pe care vreeau să o rezolv) 
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De ce acționez în această problemă (și de ce ar trebui să acționeze și alții)? 
Care cred că este soluția? 
Ce acțiune anume vreau să facă omul căruia mă adresez? 
 
Trebuie fiu atent și să aleg cel mai bun moment și cel mai bun loc pentru a îmi transmite 
mesajul. Acestea depind de ce anume vreau să spun și de publicul la care încerc să ajung. 
Momentul transmiterii mesajului poate depinde și de procesul politic pe care încerca să-l 
influențez, de calendarul activităților comuniății, de sărbători și chiar de... timpul probabil.   
 
Inițiativa mea de advocacy nu se oprește după livrarea mesajului. Trebuie să întăresc 
mesajul, să îl repet, să îl distribui pe cât mai multe canale. Folosesc fiecare oportunitate 
pentru a retrimite mesajul, până când mi-am atins scopul inițiativa de advocacy. 
 
Publicul ar putea avea întrebări ori îngrijorări la care trebuie să răspund și s-ar putea să fie 
nevoie să vă îmi adaptez mesajul pentru a lua în calcul aceste informații noi. 
responsabilitatea ca mesajul să fie corec perceput îmi revine. 
 
Orice inițiativă de advocacy are nevoie de atenția și sprijinul comunității. 
Cu cât campania este sprijinită de mai mulți oameni, cu atât este mai probabil ca decidenții 
să o ia în considerare.  
Atunci când organizez o campanie, încerca să vă creez și să folosesc presiunea publică 
pentru a influența o decizie. De aceea, inițiativa de advocacy trebuie să aducă beneficii 
pentru un grup cât mai mare de oameni. 
 
 
PASUL 8. Cum știu dacă am avut succes? 
 
În care se vede de ce e important să am obiective SMART. La sfârșitul campaniei, verific 
dacă:  

 Mi-am îndeplinit obiectivele. 
 M-am înscris în termenele pe care mi le-am propus. 
 M-am încadrat în bugetul stabilit și am reușit să fac rost de toate resursele necesare. 
 Am reușit să creez o echipă competentă. 
 Am reușit să atrag atenția comunității. 
 Am reușit să atrag spirjinul comunității. 
 Am reușit să rezolv problema propusă. 

 
Dacă nu – o iau de la capăt…. Analizez unde am greșit - poate nu am planificat cum trebuie, 
poate obiectivul meu a fost prea ambițios, dincolo de puterile mele, poate am formulat 
greșit mesajul. Îmi analizez cu sinceritate demersul și fac corecturile necesare. Advocacy 
cere răbdare și perseverentă. 
 
Ca să pot să îmi evaluz campania și efoturile: 

 păstrez un istoric precis al activităților și rezultatelor (un jurnal, un blog) 
 păstreaz informații despre categoriile de public cu care am intrat în legătură (îmi 

construiec liste și baze de date). 
 monitorizez modul în care activitățile sunt percepute de public (fac un dosar de 

presă: tăieturi din ziar, print-screen) 
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 îmi acord suficient de mult timp pentru a vedea dacă am avut impactul dorit. 
Schimbările pot fi uneori lente, mai ales când e vorba de mentialități. 

 Dacă folosesc criterii realiste, pot măsura impactul inițiativei mele, dar uneori este 
greu să leg schimbarile survenite în viețile oamenilor de campaniile mea de 
advocacy.  

 
Uneori, rezultatul campaniei mele rezidă în ce NU se vede: atunci când am vizat 
împiedicarea unor efecte negative, oprirea unor demersuri ilegale.  
 
O campanie eficientă trebuie să atingă oamenii. Trebuie să atingă coarda sensibilă și să 
determine un răspus.  
Campania trebuie să-i entuziasmeze. O campanie eficientă convige publicul nu jumai că 
există o problemă. ci și că există cel puțin o soluție a problemei.  
 
Oamenii trebuie să acționeze. Ei trebuie să se implice pentru a rezolva problema. 
 
 
Checklist de succes 
 

 Tema abordată îmi permite să vorbesc din proprie experienţă şi este în linie cu 
valorile şi viziunea mea 

 Campania îşi propune să convingă publicul să se implice, nu doar îl educă 
 Are şanse reale de succes: obiectivele sunt realiste şi pot fi atinse într-un interval de 

timp controlabil, cu resurse rezonabile 
 Propune acţiuni simple şi clare în care suporterii se pot angaja 
 Întreaga organizaţie/grup este implicată şi participă activ la campanie – fiecare este 

un ambasador al cauzei. 
 Campania este nouă şi inovatoare, dar poate fi înţeleasă cu uşurinţă 
 Suporterii pot fi implicaţi într-o secvenţă de activităţi 
 Campania este spijinită și de alții (de exemplu, ONG-uri) 
 Media sunt atrase de mesajul şi activităţile campaniei şi oferă expunere 

suplimentară 
 Problema abordată este astfel aleasă încât schimbările produse de campanie raduc 

îmbunătăţiri reale în viaţa oamenilor   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
 

CAMPANIILE DE ADVOCACY CONCEPUTE SI PUSE IN PRACTICA IN CADRUL 
POGRAMULUI Competente media și de advocacy pentru liceeni 

 

În urma evaluării celor 13 proiecte de advocacy înscrise în concurs, un juriu româno-norvegian a 

declarat câștigătoare următoarele campanii: 

Împreună cu tine! – Botoșani 

Echipa: Claudia Mighiu, Titus Sava, Aniela Palaghia; (Colegiul Național Mihai Eminescu; prof. coordonator: 

Loredana Ciobanu) 

Campania a inclus evenimente de prezentare a noțiunii de bullying și ateliere de team-building (la care au participat 
și elevi din centrele sociale). Elevii botoșăneni au organizat, de asemenea, un atelier de creație în care au produs 
materialele de vizibilitate (broșuri, afișe, un clip video) destinate campaniei. 
Punctul culminant al campaniei a fost marcat de organizarea unei "colinde sociale" la sediul autorităților de resort 
din Botoșani, pentru a le convinge să declare o zi județeană de luptă împotriva bullyingului în școli. În urma aceste 
din urmă acțiuni, autoritățile locale au fost de acord cu această inițiativă. 

Let’s communicate shukar! – Babadag 

Echipa: Elena Oprea, Madalina Jacota, Andreea Sauca, Alina Verban, Madalina Lungu, Cristina Lungu, Cristina 

Drăgănoiu, Sofia Cretu, Ismail Mustafa, Regep Tarzan, Asan, Regep Ibrahim, Sali Regep Maruan, Aban Asan. 

(Liceul Dimitrie Cantemir; profesor coordonator: dr. Melia-Ana Abdula). 

Campania abordează lipsa comunicării dintre comunitatea romilor, pe de-o parte , si populația majoritară alături de 
celelalte minorități locale, de cealaltă parte. Campania a inclus sesiuni de informare în școli, prezentarea unei piese 
de teatru scrisă de Elena Oprea, una dintre inițiatoarele proiectului, și jucată de voluntari – „Calul troian 
contemporan”, urmată de o dezbatere pe tema hate speech, precum și  Cafeneaua tinerilor asertivi unde au fost 
proiectate filmulețe și s-a discutat despre importanța accesului la educație, efectele discriminării și ale discursului 
instigator la ură.  

Tăcând acționezi împotriva ta! – Bistrița 

Echipa: Alexandru Barteș, Alexandru Dreptate, Emilia Petraș (Colegiul Național Liviu Rebreanu; prof. coordonator: 

Monica Halaszi) 

In centrul campaniei s-a aflat lipsa de reacție a liceenilor față de fenomenul de bullying și incapacitatea lor de a 
solicita ajutor în cazul în care sunt victime ale acestui fenomen. Proiectul a implicat 1000 de liceeni din Bistrița, 
alături de profesori și consilieri școlari. Elevii au distribuit flyere menite a-i ajuta pe colegii lor sa recunoască și să 
reacționeze față de fenomenul de bullying. De asemenea, a fost realizat un afiș la proiectului. 

 

 
 
 
 
 
 
 


