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Către 

Unităţile de Învăţământ liceal din judeţul Ilfov 

În atenţia 
Doamnei/ Domnului Director 
Doamnei I Domnului Consilier educativ 

Referitor la 

MPECTORATUl $COI.AR JUDET'EAI ft.FOV 

Adresa Asociaţiei pentru Dezvoltarea Activă şi Societăţii Academice Române care 
implementează proiectul "Acceleratorul de implicare civică pentru elevi". 

Prin adresa ME nr.40RS/27.04.202 1, înregistrată la ISJ Ilfov cu nr.5190/27.04.2021 , 
suntem informaţi că Asociaţia pentru Dezvoltarea Activă şi Societatea Academică Română 
implementează proiectul "Acceleratorul de implicare civică pentru elevi". 
Proiectul îşi propune să transforme 24 de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 26 de ani din 24 
de localităţi (oraşe mici sau mediul rural) în vectori ai schimbării la nivel local. 
Descrierea proiectului, condiţi ile de pruticipare, activităţile la care urmează să participe cei 24 
de tineri selectaţi pot fi găsite în documentul anexat sau la adresa: 
https://vvww.romaniacurata. ro/hai-i n-acceleratorul-de-implicare-ci vică/. 

Elevii interesaţi se pot înscrie completând formularul disponibil în pagina web menţionată. 
Termenul limită pentru înscrierea în procesul de selecţie este 7 mai 2021. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de e-mail: alexandru.manda@sar.org.ro. 
Rugăm unităţile şcolare care vor avea elevi participanti să informeze inspectoratul şcolar la 
adresa de e-mai teodoralazar(@isjilfov.ro. 

Cu stimă, 

Inspector şcolar 
Prof. Teodora Lazăr 

,) 

Calea 13 Sept embrie 209, SectorS, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (O) 21 317 36 50 
Fax: +40 (O) 21 317 36 54 

www.isjilfov.ro 
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Ai între 15 şi 26 de ani? Locuie.~tî, învc\i sau provii dinlr·u conrnnă, un ora~ sau un 

municipiu cu sub 50.000 de locuitori? Atunci nu mai sta pe gânduri şi hai în Acccleralorul de 

implicare civicr1 penim tineti -- CivicAcc! 

Ce este Accclcratoml de implicare civică pentru tineri? O inifiativă a Societăţii 

Academice d.in România, în pa1tencrial cu Asociaţia p"11lru Dezvoltare Activă, de 

transfonnarc a 24 de tineri cu VâC'Le între 15 şi 26 de ani în lideri civici. ai c.omuui!ăţii !orc 

Eşti nemulţumit de cum îşi fac treaba autorităţile locale sau vrei să prnmove7i o iniţiativr1 de a 

schimba în bine comunitatea? Atunci locul tău c'le alături de noi! Tu vei aplica la CivicAcc. 

cu o problen1ă pe care yrci 8ă o rezolvi Ul localitatea ta de inteTvenţie, i.ar noi te vo1n ajuta cu 

tOrrnar~ initială şi co.ufuJuă, 111entorat, co~ching şi in~trun1c11tclc necesare pentru t;i.l Lu ~ă 

schi111bi în bine co111unitatea_ 

Ca sa te poţi 'inseric .lu Ci vie.Ace, trebuie; 

să <ti cel pLLţin 15 şi cd mult 26 de ani la clatn de l iulie 2021; 

ca iniţiali va ta să se dcsflişuare în mediul rurnl sau in urbanul mic (localitarca de 

inkrvcn\ie să fie o cormmă .• un ornş sau municipiu cu sub 50.000 de locuitori); 

sr1 provii din localila!ea de intcrwn\ie sau să locuie~ti/studiezi acolo. 

Suni invitaţi să aplice atât tinerii care locuiesc şi ~tudiază în comune, oraşe sau munkipii cu 

sub 50.000 de locuitori, dl! ~i cei care provin de acolo, dar acum se atlă 1n urbanLLI mare la 

muncă sau studii, cât timp îşi propun să schimbe în bine comunitatea din care provin. 

Ce îţi va oferi Acceleratorul de implicare civică pentru tineri? 

Proiect derulat de: Cu sprijinul; 

rn CivicAcc. 
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formar" iniţială (sesiuni online de formare ~iun Lraining.fizic de 7 zile, care va avea loc la 

munte la finalul lunii iulie) pe teme precum: valori şi leadcrshlp, hunii guvernare, advocacy, 

cornmunity building, promovare în social media, blogging cetăţenesc ele. 

şapte lunf de coaching şi mentorat I la 1 (iulie 2021-ianuaric 2021) cu Ul\ mentor de 

implicare civică, care lu va sprijini să rezolvi problema ~u care aplici în proiect ~i sft devii un 

tânăr lider al comunităţii tale; . 

o întâJnirc de 4 zi le la Bucureşti (în luna octombrie), unde: 

vei participa. la u dezbatere cu parlamentarii., în cadrul w1ei vizite de studiu la Parlament; 

vei participa la o simulare de Z zile a activităţii unui Consiliu Local; 

vei avea parte de un work~hop de puhlic-spcaking şi susţinut evenimente de infonnarc; 

networking şi şansa de a participa la evenimente de dialog cu demni rari, lideri ai societă).ii 

civile, antreprenori ~i di.rlomaj.i, pc leme diwrse precum: suslenabiliratc, dc:.ivoltare durabilă, 

responsabilitate socialii, educaţie pentrn secolul XXI etc; 

inslrumentcfa necesare şi tot suportu I. de care ·ai nevoie pentru a rezolva o pr\lbl.emă din 

localitatea de intervenţie. 

Ce vei face în cadrul CivicAcc'? Ca participant în Acceleratorul <le impii.care civică pentru 

tineri: 

vei participa la şedinţe <le Consiliu Local şi vei uuce problema la în faţa alc~ilor; 

· vei trimite cereri şi pcti!ii către autori Uiţi Ic responsabile de rezolvarea ptobkmd selectate 

şi k vei întâlni cu rcpre7fontanţji acestora; 

· vei coaliza oameni ~i organizaţii în jurul solu1iei tale şi vei organiza consullări publice ~i 

dezbateri; 

Proiect derulat de: Cu sprijinul: 

esar · 
-·-'"·····--
id.:ii'tn ecţlt1rlt.' rn CivicAcc. 
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dacă ai lalent la scris, vei avea posibi!ita!ca de a se.tic articole remimeratc pentru România 

Curată; 

vei multiplica cele învă[ate în Acccleralor în cadrul miei sesiuni locale despre importanţa 

participării civice, iar lista poate cunlinua cu alte activităţi relevante pm1lru tine, comunitatea 

ta şi problema pe care îţi propui sii o rezolvi. 

CivicAcc. nu este .doar un proic(,,-;t, ci re.prezintă cca niai cool co1nunitatc de tineri 

implicaţi civic. Vom creşte împrcuhi'.i, vom experimenta acea educa~c civică pe bune, 

nepredată în ~coală .• şi vom schimba lucrurile 111 bine la firnl ierbii. Te încurajăin să aplici 

chiar dacă Jill ai experienţă în voluntariat sau proicele de activism civic. 

Cc zii.;i?Vrei să mişcăm împreună comunitatea? Dacă da, nu mai sta pe gândHri! 

Com11letcazl\ fonnularul de mai jos până vineri, 30 aprilie. Pentrn orice nelămuriri sau 

formulund de aplicaţie, precum şi apelul de selecţie poate fi găsit la 111·.mătoarcu 

A:ful/1.nnindu-vă_pentru ,}prţjinul disernirulrii acestei OJ"'Orlunitâţi tinerilor (fin cu1nunitatea 

duHineuvuastrâ, vâ asigurâu1 ele fntre,;.1ga noastră cons;d!!ra(ie„ 

Echipa Acceh~rt1torului de ilnp!ic:ure civică 11entru lineri 

Proioct derUlat: de~ · cu sprijinul: 
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OPORTUNITATE DE ÎNV Ă1;ARE NONFORMALĂ PENTRU ELEVI 

Acce.leratorul de implicare civică pentru tineri 

Către: uniliiţile de lnvăţămfu1l preuniv,,roilar din România 

În atenfla: directorilor unităţilor de învăţlimânt prcuniversit;u· din România 

Stimate/ii donurnk/doarn.nă <lirector, 

Având in vederefi1ptul eă Legea Educafiâ Naţionale nr 112011 defineşte invă_lm~a i11 

contexte no1?forn1ale cajlilJCI invăjm'ea integrată în cadrul unur activi1'./(i planff}_cate1 cu 

obiective de invă/are, care nu 11r1neaZli i"'n mod e:>..7Jlicit un cu1Ticufum şi JJ(Jate d~jt~ri ca 

(lu rată, 

Ţinând cont (le <)bieclivul fi.,'ur(lj"Jean de .'t'inert:f n1: 8, parte a ,)fralegiei /r:uropene j)(!.~1/ru 

Tinerel 2019-2027 - fnviijiJmânt de calitate, eare prevede ţintă strategică asigurarea 

rJCC'.esului tuturur tineri/or la o educaţie non-ji.>rn1a/ii.flt1unfată i111no<l tuiecval, la toate 

nivelurile, recunoscută şi validatâ, 

.. dvând 1n 11eclere_filJJ{u/ c(/ Ohh~ctivul .E'uropean de l'ineret ru: 6,, parte a ,)'trate,'r.,riei /Curopene 

pe11tru Tineret 2019.-2U27 ·· De.zvof/urea tinerilor dit~ 1netliul rutul, eare prcvetle ţi11tli 

strale,'{ică asi,t,rztrare(.t <iescentJ'ttliztlrii llţferitelor act;vifâ(i ale ;inerilor, 1.u~11/ru şi cu tineri, 

jJentru. a S]Jrijifli incluziunea ace!"i'fOru şi be11ejiciile 01.luse conzuniltlţi/or locule:, 

Noi, Sodetatca Acadeti1ică din Româniu, alături de Asocia(iu pentru De7,voltarn 

Activă.1 vă solicîtă111 sprijînul pentru a discn1ina urn1ăloarea oportunitate gratuită de 

dezvoltare perso11ală şi prol'esionnlă a tinerilor din mediul rural şi urbanul mic-· proiectul 

At:celerutorul de implicare civică pentru tîn~fi. 

Proiect derulat de: Cu sprijinul: 

rn CivicAcc. 




