
                                                         

  

COMUNICAT CAMPANII PROMOVARE VALORI DEMOCRATICE 

 

În perioada 1 iulie – 30 august 2017 tinerii participanți în cadrul proiectului ”ACTIVE YOUTH – through 
democratic values” au organizat și implementat în țările partenere: România, Bulgaria, Portugalia și 
Spania campanii de promovare a valorilor democratice. Campaniile au abordat teme din sfera valorilor 
democratice precum: drepturile omului, cetățenie activă, egalitate de gen și șanse și combatarea 
discursului instigator la ură și au avut rolul de creștere a gradului de conștientizare asupra valorilor 
democratice.  

ROMÂNIA – Active Rights a vizat conștientizarea cetățenilor municipiului Drobeta Turnu Severin cu 
privire la drepturile fundamentale ale omului, prin impărțirea de flyere cu informații despre aceste 
drepturi. Words from the heart a fost o campanie ce a avut ca scop promovarea luptei împotriva 
mesajului instigator la ură și tragerea unui semnal de alarmă cu privire la violența verbala ce este 
semnalată din ce în ce mai des atat în mediul online cât și offline. Tinerii au creat un poster în care au 
prezentat tema campaniei, respectiv No Hate speech și au invitat cetațenii să scrie cît mai multe mesaje 
pozitive. 

BULAGARIA – Tinerii au implementat două campanii locale ce au avut ca teme cetațenia activă și 
drepturile omului. Pe străzile orașului Gotse Delchev, precum și în parcul central, aceștia au împărțit 
broșuri ce conțineau informații despre proiect și despre temele abordate. 

PORTUGALIA – au fost implementate campanii având urmatoarele teme: drepturile omului, cetățenie 
activă și egalitate de gen. În acest sens, tinerii au creat pliante și s-au întâlnit cu cetățeni din mai multe 
orașe, au distribuit pliante în instituții publice, precum și în locuri special amenjate. 

SPANIA – ReflectINS a avut ca obiectiv oferirea unui spațiu de acțiune și de reflecție asupra discursului 
instigator la ură prin intermediului unui exercițiu cu o componentă emoțională puternică. 
In DEBmocracy a avut loc o dezbatere referitoare la temele abordate în cadrul proiectului.  

Proiectul este implementat de către Asociația Scientia Nemus ROMÂNIA împreună cu Commnunity 
Council of Education in Municipality Gotse Delchev BULGARIA, Asociația XERACION SPANIA și Zona 
Livre – Associacio Cultural PORTUGALIA  în perioada februarie – septembrie 2017 și este finanțat prin 
proramul ERASMUS PLUS. 

 


