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Cine suntem? 

Asociația Pro Democrația (APD) este o organizație neguvernamentală, non-profit și nepartizană, înființată în 
anul 1990. APD are în prezent 31 de cluburi în care activează peste 1.000 de cetățeni (voluntari și membri). 

Ce vrem? 

Misiunea Asociației Pro Democrația este de a întări democrația la nivel național și internațional prin 
stimularea participării civice. Domeniile de interes ale Asociației Pro Democrația sunt: îmbunătățirea relației 
dintre alegători și aleși, corectitudinea procesului electoral, educația civică, participarea cetățenilor la 
procesul de elaborare a politicilor publice, transparența instituțiilor publice și controlul societății civile 
asupra acestora, respectarea drepturilor omului. 

Ce facem? 

Prin voluntarii săi, care activează în 29 de județe, Asociația Pro Democrația a determinat modificarea legii 
electorale în ceea ce privește statutul observatorului intern, a observat alegerile locale, parlamentare și 
prezidențiale din 1992 până în prezent (în țară și, din 2004, și în regiune), a organizat forumuri de candidați 
(pentru prima oară în România), întâlniri între politicieni și grupuri de interese pentru elaborarea unor 
proiecte de lege, seminarii pe tema educației și participării civice. 

Activitatea de educație civică a APD include publicarea și distribuirea de materiale informative - aproximativ 
100.000 de exemplare/an. Una dintre cele mai importante astfel de publicații realizate de APD este "Cartea 
albastră a democrației", un ghid care conține date și coordonate ale parlamentarilor și informații despre cele 
mai importante instituții ale statului și despre mecanismele democratice. Acest material are deja patru ediții, 
respectiv pentru legislaturile 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004 și 2004-2008. 

APD se implică în programele de educație și participare civică, atât la nivel local, cât și la nivel național, 
vizând îndeosebi acele acțiuni care conduc la creșterea gradului de democratizare la nivelul comunităților 
locale și al societății. 
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Proiectele 2014 pentru care căutăm interni sunt: 
 

I. Plătește ZERO pentru ce ți se cuvine! -  un proiect de informare, conștientizare și implicare a 
tinerilor în acțiuni anticorupție. Cele mai importante acțiuni sunt: instruirea de mentori 
(studenți) care vor susține la rândul lor sesiuni de informare în liceele selectate din proiect și vor 
avea sarcina de a identifica o echipă de trei tineri din liceul unde va susține sesiunea de 
informare pentru a realiza împreună cu aceștia o campanie de informare a cetățenilor referindu-
se la instrumentele care sunt puse la dispoziția acestora pentru a sesiza faptele de corupție. 
Sesiunile de informare vor fi urmate de o sesiune de workshop, unde echipele finaliste împreună 
cu mentorii vor lucra și vor realiza materialele de promovare ale proiectului. Aceste materiale 
vor fi diseminate în cadrul Labirintului Anticorupție care va fi amplasat în 10 orașe din România 
(sub formă de Caravană). Proiectul se va finaliza cu marcarea Zilei Internaționale Anticorupție pe 
9 decembrie în care vom realiza un film despre tot ce s-a petrecut în proiect. 
 

II. E(U) - Democrație – un proiect care își propune să informeze despre procesul electoral tinerii 
care împlinesc 18 ani și vor vota pentru prima dată. Vom organiza sesiuni de informare, vom 
avea activități de simulare a votului în care tinerii însăși vor fi candidați (fictivi), vor învăța ce 
înseamnă să faci o campanie electorală, cum să votezi pentru, ce acte trebuie să ai cu tine în ziua 
votului, ce înseamnă să fii observator, cum monitorizezi o campania electorală etc. 

 
III. Democrația începe cu TINEri – este un proiect de conștientizare și implicare a tinerilor în viața 

comunității și inocularea spriritului civic. Vom organiza întâlniri cu tinerii din 5 orașe, vom 
discuta cu ei și vom afla care sunt temele stringente pentru ei și ce și-ar dori să facă pentru 
comunitatea lor. Tinerii vor participa la o școală de vară, unde vor învăța mai multe despre 
posibilitatea de a implementa proiecte locale. Vom finaliza în septembrie cu o Gală, în care îi 
vom premia pe cei mai buni. 

 
Ca intern: te poți implica atât în implementarea activităților alături de echipa de proiect cât și ca participant. 
 
Profilul candidatului: 

- Creativ/ă și entuziast/ă; 
- Pasionat/ă de comunicare (să posede abilități de comunicare scrisă și verbală); 
- Atent/ă la detalii și organizat/ă; 
- Cunoștinte Word, Excel, PPT (pentru Photoshop, Corel constituie un avantaj); 
- Disponibilitatea pentru munca de birou, dar și pentru deplasare (când acțiunea o impune); 
- Cunoștințele de organizare evenimente constituie un avantaj; 
- Dorință de implicare. 

 
Numărul de poziții deschise: 2 
 
Cum aplici?   
Trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa 
internshipiada@militiaspirituala.ro până la data de  5 martie 2014 și noi te vom contacta. 

mailto:internshipiada@militiaspirituala.ro

