DESCRIEREA PROIECTULUI
Aceste informaţii vor fi publicate pe site-ul Consiliului Studenţilor www.csubb.ro

Date privind proiectul
1. Titlul
2. Perioada propriuzisă de desfășurare
3. Loc de desfăşurare
4. Buget (Lei)

Democracy School
De la
26 februarie
Localitate
a
Total

Până la

28 iunie

Cluj-Napoca

Judeţul

Cluj

1775

Solicitat
de la UBB

1212,5

Sumarul proiectului
Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a proiectului dumneavoastră (aproximativ 10-15 rânduri)

Asociația pentru Educație Politică își propune să realizeze o serie de conferințe lunare pe
diferite teme. Discursurile urmează să fie susţinute de persoane cunoscute la nivel local sau
național, abilitate să ofere informații relevante educării politice a tinerilor.
Grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de tineri, atât studenţi, cât şi elevi, întrucât
aceștia sunt un pilon central al societății, iar educarea politică a acestora reprezintă un pas
important în crearea și consolidarea unui context social necesar dezvoltării individuale și naționale.
În ceea ce privește elementul de noutate pe care acest proiect îl aduce, acesta este
reprezentat de abordarea avută în vedere. Astfel, ne propunem ca invitații la fiecare conferință în
parte să reprezinte o sursă puternică de credibilitate, capabilă să îi motiveze pe tineri și să îi
determine pe aceștia șă fie implicați și activi în societatea civilă românescă. Este important ca
tinerii să acționeze informaţi, în cunoștință de cauză, iar implicarea lor să fie una continua, nu doar
episodică.

Scurtă descriere a organizaţiei
Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a organizaţiei dumneavoastră (scop, obiective, rezultate remarcabile etc.)

Asociația pentru Educație Politică este o organizație care activează în domeniul creșterii
responsabilității civice și participării active la viața politică din România. Organizația nu este
afiliată vreunui partid politic și derulează proiecte independente de orice imixtiune a formațiunilor
politice de orice fel. Organizația își are sediul în Cluj-Napoca. Scopul Asociației constă în
alfabetizarea politică și responsabilizarea populației și a societății civile, în vederea asumării
conștiente a deciziilor cu impact asupra fiecărui cetățean, promovându-l pe acesta din urmă
drept un pilon activ în societate. În ceea ce privește obiectivele Asociației, menționăm informarea
populației asupra drepturilor și a responsabilităților ce derivă din calitatea de cetățean activ,
educarea politică a populației din România, crearea unei comunități a formatorilor de opinie
nepartizani, precum și promovarea oamenilor care s-au făcut remarcați prin atitudinea și

comportamentul civic.

