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În cadrul acestui proiect, s-au creat 15
grupuri de iniţiativă din fiecare comunitate,
fiecare format din câte 10 tineri.
Comunităţile implicate în proiect au fost
următoarele: Buzău, Ciuta, Cilibia,
Mihăileşti, Cândeşti (jud. Buzău); Băleni,
Răcari, Ludeşti, Corbii Mari, Gura Ocniţei
(jud. Dâmboviţa); Giurgiu, Singureni,
Frăteşti, Malu, Vedea (jud. Giurgiu).
Fiecare grup de iniţiativă a derulat un
proces de consultare a comunităţii, în
vederea identificării şi prioritizării nevoilor
la nivel local. Apoi, au realizat o strategie
şi un plan de acţiune locală, precum şi o
strategie de advocacy. Prin procesul de
dezvoltare comunitară, fiecare grup de
iniţiativă a reuşit să rezolve cel puţin o
problemă din cele identificate. Parte din
probleme rămase nerezolvate au stat la
baza unei campanii de advocacy, prin care
tinerii au încercat să atragă sprijinul
autorităţilor locale şi a altor actori
principali. Scopul principal al tinerilor a
fost acela de a contribui activ la
dezvoltarea comunităţii din care fac parte
şi de a atrage cât mai multe beneficii atât
pentru tinerii din comunităţi, cât şi pentru
ceilalţi membrii ai acesteia.
Astfel, au fost organizate 15 campanii de
advocacy,
targetând
în
principal
introducerea pe agendele locale a unei serii
de propuneri. Aflaţi toate detaliile aici:
http://agentiaimpreuna.ro/?p=2987

La sfârşitul fiecărui proiect, grupurile
iniţiativă au fost premiate cu Trofeul
Academiei Tinerilor. Acesta a fost înmânat
fiecărui reprezentat al grupurilor de
iniţiativă pentru a celebra implicarea lor,
spiritul civic de care au dat dovadă, energia
şi dorinţa lor de schimba lumea din jur în
mai bine.

Rezultat: 3 locuri de joacă amenajate, 1
teren de fotbal, aproximativ 800 de volume
distribuite în şcolile din comunităţi,
materiale didactice, 7 colţuri ale diversităţii
amenajate în şcoli, rechizite distribuite
pentru 80 de elevi cu o situaţie materială
precară, bănci amplasate în staţiile de
autobuz într-una dintre comunităţi, Detalii
video: http://agentiaimpreuna.ro/?p=2972

