
ROmânia de azi în EUROpa de mâine (titlul campaniei) 

Tinerii împreună pentru o Europă mai bună! (slogan) 

 

❖ Tipul campaniei: Campanie de scurtă durată cu impact major, de informare publică, 

conștientizare si educare 

❖ Durata: Aprilie 2019- Iunie 2019 

❖ Scop: Creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la ODD-uri 

❖ Publicul țintă: Copii si tineri (8-20 de ani) 

❖ Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

• Entuziasmul voluntarilor 

implicați în proiect  

• Deschidere socială/ contextual 

actual social 

 

• Slaba informare a cetățenilor in 

legătură cu ODD-urile 

• Bugetul mic alocat campaniei 

• Timpul scurt dedicat campaniei 

Oportunități Amenințări 

• Posibilitatea de a implica mai 

mulți tineri în campanie, 

autorități locale, ONG-uri 

• Dezinteresul cetățenilor  

 

❖ Strategia de acțiune:  

 Obiective:  

O1. Informarea cu privire la ODD-uri  

  O2. Realizarea materialelor de promovare 

 Activități: 

A. Activitatea stradală - distribuim flyere (în fața școlii, a primăriei, mijloacele 

de transport, în mall-uri şi parcuri, un parteneriat cu un magazin mai mare 

pentru reclamă KFC, Mcdonalds, Pizza Hut etc., afișe 

B. Realizarea unei pagini online 

  A1. Dezbatere problemei la nivelul Consiliului elevilor/Clubului de dezbateri 

pe tema ,,Educație de calitate” 

  A2. Campanie de prevenire și tratarea obezității in rândul tinerilor - Flashmob 

A3. Expoziție foto ,,Orașe durabile din Europa” şi concurs ,,Grădini în 

miniatură” 

Caravana Facultății de Geografie - Poluarea urbană 

A4. Eseuri realizate de elevi pe tema discriminării 

 

 



 Mesaje: 

 1. Educația de calitate (Colegiul Național „Gheorghe Șincai”) 

 2. Sănătate şi bunăstare (Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”) 

 3. Protecția mediului (SSCNK) 

 4. Egalitate de șanse (Colegiul Național „Matei Basarab”) 

❖ Diagrama GANT: 
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❖ Evaluare: 

Numărul de postări și accesări ale paginii online 

Numărul de materiale distribuite în campanie 


