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Center for European Policy Evaluation (C.E.P.E.)  

împreună colaborare cu JEF Moldova vor implementa în perioada 29 iunie – 

6 iulie 2014 proiectul Policy...Making Of,  

finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune!  

 

 În acest sens, cautăm 18 tineri creativi, activi și veseli cu vârste cuprinse între 

15 și 28 ani, dornici să facă parte dintr-un schimb de tineri România – Republica 

Moldova, să descopere diferențele și asemănările culturale și să învețe mai multe despre 

procesul de creare a unei politici publice la nivelul țărilor lor și al Uniunii Europene. 

Invităm 9 tineri din Republica Moldova și 9 tineri din România să 

experimenteze timp de o săptămână ce presupune lucrul la o politică publică care să le 

rezolve două probleme pregnante punându-se direct în ochii unui actor de pe scena 

politică. Puteți fi miniștri,  parlamentari, europarlamentari, primari, consilieri, 

ambasadori, reprezentanți ai societății civile și propune soluții pe care v-ați dori ca 

reprezentanții guvernării să le aplice! 

 Vă vom oferi șansa de a face auzite pozițiile voastre direct de reprezentați ai mediului 

politic, academic și al societății civile în cadrul unei conferințe de presă în care voi veți fi 

actorii principali, și vom trimite în scris ideile voastre către reprezentanții care nu vor 

putea participa!  

Ce căutăm? 

 9 tineri din Republica Moldova 

 9 tineri din România 

... care își doresc să cunoască și interacționeze cu tineri dintr-un stat vecin, să 

participe activ la toate activitățile proiectului, să dezvolte noi abilități de relaționare, 

negociere, analiză, spirit critic și analitic, să se implice într-un dialog intercultural și să 

găsească soluții viabile, inovative. 

Când și unde? 
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Proiectul se va desfășura între 29 iunie și 6 iulie în localitatea Călimănești-

Căciulata, jud. Râmnicu Vâlcea, România. 

Facilități: 

Nu există taxă de participare, cazarea și cele 3 mese pe zi sunt asigurate din 

bugetul proiectului și până la 70% din costurile de transport! 

Vei avea parte gratuit de o mulțime de traininguri, activități interculturale și vei 

primi din partea organizatorilor gratuit materialele proiectului! 

Vei primi un certificat european Youthpass prin care îți vor fi recunoscute 

abilitățile și competențele dobândite în cadrul proiectului și o diplomă din partea 

organizatorilor. 

De ce să participi? 

...pentru că vei fi implicat activ în work-shopuri, jocuri de cunoaștere și ice-breakers, 

activități de teambuilding, seri interculturale, grupuri de reflecție, traininguri interactive. 

...și pentru că vei fi familiarizat cu:  

 simularea şi jocul de rol în care tinerii participanţi vor avea ocazia fie pentru o zi  

factori decidenți, să își asume libertățile şi responsabilităţile guvernanţilor şi să 

înţeleagă procesul decizional intern şi extern şi efectele sale asupra statului şi 

regiunii, 

 procesul de formulare a politicilor publice la nivelul național, specific României 

și Moldovei, dar și la nivelul European, 

 tehnicile de negociere, 

  tehnicile de construire de discurs, comunicare în limba oficială și limba engleză, 

 tehnici de argumentare într-o dezbatere şi munca în echipă, în vederea găsirii de 

posibile soluţii care să aibă un impact pozitiv asupra problemei şomajului în 

rândul tinerilor. 

 

Îți stârnește interesul? Înscrie-te acum! 
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Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de înscriere de la adresa: 

https://docs.google.com/forms/d/1BV6Ifx9leuK-

txtPMTTGRSvxRUZK1IvqpIU9EGmj3mk/viewform  

Trimite detaliat în ce activități extracuriculare ai fost implicat/ă și dacă ai mai 

participat la proiecte până acum. 

Aplică până pe 20 mai 2014, în maxim 7 zile vei primi răspunsul! 

Cine este în spatele proiectului? 

1. Tinerii Europeni Federaliști (JEF-Moldova) - o organizație fondată în 

Republica Moldova în anul 2002 , cu drepturi depline în cadrul JEF-Europa.  

Misiunea organizației: 

 de a promova procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în rândul 

tinerilor de a facilita dialogul intercultural  

 de a spori implicarea tinerilor în viața societății.  

2. Center for European Policy Evaluation  - o organizaţie non-

guvernamentală, independentă, apolitică, cu o echipă tânără, dar bine pregătită în 

ştiințe politice și relații internaționale, evaluare de politici publice, cu experiență în  

lucrul cu tinerii și coordonare de proiecte. 

Pentru mai multe detalii despre proiect, obiective și conceptul proiectelor 

Policy...Making of, poți intra pe site-ul www.cepeoffice.com, scrie un email la adresa 

cepeoffice@gmail.com sau interacționa direct cu noi și alți tineri interesați de proiect pe 

pagina Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/policymakingof. 

 

 

 

 

 

Te așteptăm cu drag! 

MULT SUCCES! 
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