
 
 
 
 
 

 

Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală îi cheamă la 
schimbare și la implicare pe cei care vor să participe la 

proiecte militante de promovare a cetățeniei active! 
 

 

 
Despre noi 
Miliția Spirituală își desfășoară proiectele în cadrul a două departamente: cel de participare 

publică și organizare comunitară și cel de cercetare în istorie recentă și studii politice. CRIM, 

proiectul principal al primului departament și brand al Miliției Spirituale, subsumează mai multe 

activități și proiecte, caracterizate de acronimul titlului: Construcție-Responsabilitate-Implicare-

Militantism. Aici se desfășoară programe de educație și stimulare a gândirii critice, acțiuni directe, 

dar și servicii pentru societatea civilă. Vocația CRIM este să contribuie la crearea și diseminarea 

unei culturi a voluntariatului, a cetățeniei  active, a solidarității, a protestului și a construcției în 

societatea românească.  

 

În viziunea noastră, dacă o acțiune trezește fie și conștiința unei singure persoane, înseamnă că 

a meritat să investim timp și energie în realizarea ei. Însă experiența ne-a arătat că, odată 

demarat procesul trezirii conștiinței civice, acesta nu mai poate fi oprit și își produce inevitabil 

efectele, uneori dificil de cuantificat, dar incontestabile. Cu această convingere am dezvoltat 

singura școală de activism civic din România. 

 

Credem în învățare prin acțiune. Organizăm tabăra de activism în Munții Piatra Craiului unde 

oferim ateliere de idei și planuri de acțiune directă, tehnici de consens, drepturile activistului. 

Izolați în natură, ne testăm limitele, apoi ne întoarcem în mijlocul junglei urbane și punem în 

aplicare ce am învățat.  

 

Credem în alternative. Oferim tinerilor posibilitatea de a învăța despre nevoile și lipsurile 

societății, dar și de a contribui la soluționarea acestora în cadrul unor internship-uri în organizații 

active în spațiul social și civic, și nu în mediul privat orientat spre profit, prin Internshipiada 

CRIM, în prezent la a doua ediție. De asemenea, vrem să transformăm spațiul unei facultăți într-

un mediu care să inspire idei și acțiuni civice. Proiectul Spraying History propune crearea unui 

caracter nou al locului, prin remodelarea vizuală prin picturi murale cu fresce de tip graffiti, care 

să reprezinte  interpretări sugestive ale unor momente în care cetățenii au făcut istorie. 

 

Tot despre alternative este vorba și într-un nou proiect Miliția Spirituală, încă în faza de 

dezvoltare. Vrem să (re)cunoaștem meserii urbane pe cale de dispariție și să întâlnim oamenii a 

căror existență e îngrădită și amenințată de coloșii corporatiști, care transformă nu numai spațiul 

urban, dar și comportamentul și definițiile vieții fiecăruia dintre noi. Spre exemplu, înainte să 

aruncăm o pereche de încălțări și să plătim la suprapreț un obiect pentru care un muncitor a fost 

exploatat într-o fabrică de undeva, de aproape sau din cealaltă parte a lumii, putem să ne ducem 

pantofii la reparat la un meseriaș. Vrem să reînvățăm să avem respect pentru muncă și pentru 

pricepere, și în același timp să atragem atenția asupra consumului iresponsabil promovat de 

societatea contemporană.  

             

Ne dorim ca internii noștri... 
- să fie entuziaști, creativi, curioși, deschiși, sinceri, serioși; 

- să dorească să contribuie la schimbarea socială prin paşi oricât de mici;  

- să dea dovadă de gândire critică, empatică şi umanistă;  

- să aibă dorinţa de a interacţiona cu oameni de toate vârstele;  



 
 
 
 
 

- să aibă inițiativă, niscaiva abilităţi de comunicare şi scriere (ex:    

  redactare comunicate de presă, relatări ale unor activităţi etc);  

- și dorinţa de a dobândi abilităţi organizatorice;  

- și abilităti de a se documenta pe internet pe subiecte date; 

- să aibă simțul umorului.   

 

 

...și să ne ajute cu... 
 

... interviuri, transcrierea interviurilor, documentare, centralizarea de informații, crearea unei 

baze de date cu ateliere meștesugărești din București, fotografiat și chiar făcut mici filme pentru 

a imortaliza aceste forme de cunoaștere care dispar cu repeziciune. Dacă ești student la sau ai 

absolvit antropologie, sociologie sau altă facultate umanistă, e și mai probabil să te îndrăgostești 

de acest proiect! 

 

...comunicarea în mediul online și implementarea proiectului Spraying History prin creșterea 

vizibilității în social media, youtube, linkedin etc.; montarea de materiale video, prelucrarea și 

sistematizarea materialelor foto existente; încheierea de parteneriate.  

 

...strângere de fonduri pentru proiecte, ceea ce presupune: maparea oportunităților de finanțare; 

promovarea campaniei de 2%; crearea și promovarea unei campanii de crowdfunding,  înscrierea 

asociației în baze de date pentru informare prin newsletters. 

  

...lucrul cu liceeni, pe care dorim să îi sprijinim să se auto-organizeze pentru a rezolva nevoile și 

problemele identificate în propria comunitate. Vom desfășura împreună activități de educație 

nonformală, ateliere de consens și acțiune directă și vom sprijini grupul să se construiască 

nonierarhic. Schimbarea, mică la început, construiește în timp o comunitate de tineri activi și 

dezvoltă acestora încrederea în forțele proprii. Puterea stă în implicare!  

  

  

În perioada internship-ului, puteți participa la cursuri de formare și sesiuni de educație 

politică gratuite, puse la dispoziție de facilitatorii echipei. Veți dobândi experiență în domeniile 

asociației și aptitudini noi. 

 
Un lucru e cert: alături de noi n-ai cum să te plictisești.  

  

Timp și condiții de lucru: 2-3 ore/zi, lucru de acasă, plus o întâlnire săptămânală 

 

Număr de poziții: 5 

 
Atenție! Echipa CRIM nu acceptă persoane cu vederi rasiste, homofobe sau xenofobe!  

 

Pentru a aplica, trimite-ne CV-ul tău și o scrisoare de intenție de maximum 250 de cuvinte pe 

adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv, precizând în subiect 

”Pentru Miliția Spirituală”. 

  

 

 


