
 

Go Free - Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, Cluj-Napoca 

Descrierea asociației, proiectelor și candidatului ideal: 

“Go Free – Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile” înfiinţată în 2012  are misiunea de 

a creşte nivelul de cultură, educaţie şi democraţie în rândul societăţii civile din România. 

Prin activitățile pe care le desfășoară, Go Free și-a propus să creeze oportunități pentru 

implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității, să susţină principiile şi valorile democratice, să 

sprijine minorităţile şi să promoveze diversitatea culturală. 

Asociația Go Free deschide 5 locuri de internship în cadrul a două proiecte consolidate ale 

organizației: 

- 2 locuri în cadrul celei de-a treia ediții a campaniei GATA (aprilie-mai 2014); 

- 3 locuri de internship în cadrul redacției Go Free. 

Campania GATA împotriva mitei electorale, inițiată de Asociația Go Free în iunie 2012 (prima 

ediție), respectiv în decembrie 2012 (a doua ediție) a avut ca scop descurajarea mitei electorale 

din România, prin stoparea iniţiativelor partidelor de fraudare a votului, dar şi prin 

responsabilizarea cetăţenilor în exercitarea dreptului de a alege conştient şi de a vota responsabil. 

„GATA!” a dat un vot de neîncredere tuturor politicienilor care promovează pomana electorală, 

mita electorală ascunsă sub forma unor materiale promoţionale inscripţionate cu însemnele 



partidului sau ale candidaţilor (şepci, brichete, căni, tricouri, umbrele, fulare, odorizante auto, 

etc.), a unor avantaje financiare în schimbul votului sau a mitei în natură (ulei, zahăr, făină etc). 

Prin cea de-a doua ediție a campaniei am dorit să spunem „GATA promisiunilor electorale 

nerealiste!”, “GATA subestimării electoratului și a capacității acestuia de a distinge valoarea de 

adevăr a promisiunilor electorale!”. Fiecare ediție pe care am demarat-o a fost susținută de peste 

10 organizații nonguvernamentale locale și naționale, care și-au asumat împreună cu Go Free un 

rol activ în timpul alegerilor din 2012. 

Go Free caută tineri cu vârste între 17 și 25 de ani din Cluj-Napoca, care sunt interesați de 

tematica alegerilor europarlamentare și care doresc să se implice în implementarea campaniei în 

perioada aprilie-mai 2014. 

Revista Go Free este primul proiect al Asociației Go Free, demarat în octombrie 2009 când Go 

Free se forma ca grup de inițiativă și care a ajuns în prezent la numărul 10. Publicația 

promovează jurnalismul cetățenesc și focusul pe problemele comunității, tinerii clujeni fiind 

implicați în procesul de planificare, documentare, editare, publicare și promovare a revistei. 

Revista Go Free încurajează spiritul critic al tinerilor și promovează teme de interes pentru Cluj-

Napoca, precum tineret, educație, voluntariat, implicare, cultură, democrație, etc. Revista este 

astăzi, pe de o parte, un instrument de exprimare și afirmare a tinerilor în comunitate, iar pe de 

altă parte oferă un sprijin pentru promovarea organizațiilor nonguvernamentale și a valorilor 

acestora. 

Redacția Go Free are nevoie de 3 tineri între 17 și 25 de ani din Cluj-Napoca, pasionați de scris, 

fotografie sau design grafic. Cei interesați vor găsi în echipă mediul potrivit pentru a-și exersa 

cunoștințele și a le dezvolta. 

Număr poziții deschise: 5 

Dacă am trezit în tine dorința de implicare și entuziasmul, trimite-ne CV-ul însoțit de o 

scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro 

până pe 5 martie inclusiv și noi te vom contacta. 

Persoana de contact : Laura Blaj 

mailto:internshipiada@militiaspirituala.ro

