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FUNKY POLICIES: educație civică non-formală pentru implicarea civică a tinerilor 
 
Funky Citizens a lansat un amplu proiect de educație civică destinat tinerilor cu vârste între 18 și 24 de 
ani. Autorii proiectulului „Funky Policies” vor lucra împreună cu studenții pentru a da un sens tangibil 
noțiunii de „implicare civică”. Tot împreună vor traduce într-un limbaj accesibil tinerilor regulile după care 
funcționează sistemul politic românesc.  Miza e ca tinerii să înțeleagă că, pentru a găsi și implementa 
soluții la rezolvarea problemelor lor, trebuie să gândească în termeni de politici publice.  
 
„Funky Policies” prevede în primă fază un studiu sociologic pentru a afla care sunt cele mai arzătoare 
probleme pentru studenți. Rezultatele studiului vor fi validate în cadrul unor paneluri de experți selectați 
din domeniile de interes pentru tineri. Alături de acești experți, Funky Citizens va dezvolta o serie de 
„policy cards” ce vor arăta, într-un limbaj prietenos, care sunt opțiunile de politică publică pentru aceste 
domeniile care au reieșit ca fiind prioritare în urma studiului sociologic.  
 
Tinerii sunt invitați pe un site dedicat, unde vor vota și dezbate opțiuni de politici publice pe fiecare 
domeniu. Site-ul are o importantă componentă de educație civică, alcătuită din informații sintetizate 
schematic-vizual (infografice) și texte scrise pe limba tinerilor. Însă „Funky Policies” nu trăiește doar 
online. Funky Citizens va organiza o serie dezbateri pe baza „policy cards”-urilor dezvoltate, care vor 
ajuta grupul țintă să își exprime opţiuni educate pentru fiecare domeniu de interes (argumente pro şi 
contra fiecărei politici, precum şi implicaţii ale acestora).  
 
Mai mult, echipa proiectului va merge la o serie de întâlniri cu tinerii care se vor desfășura sub metoda 
„citizens’ jury”. Concret, la aceste evenimente se vor discuta și vota variantele de politici publice pe care 
ei le consideră mai bune. Discuțiile vor fi ghidate de experți independenți, care vor explica limpede 
implicațiile fiecărei opțiuni de politică publică.  
 
Proiectul a debutat în februarie 2016 și se va încheia în ianuarie 2018. Funky Citizens își asumă să 
amplifice vocea tinerilor printr-un proces de advocacy susținut, folosind concluziile „juraților” în fața 
decidenților politici.  
 
Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru 
Uniunea Europeană extinsă. 
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