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Asociația GO-AHEAD susține cetățenia activă promovând 
avantajele și beneficiile digitalizării 

Dezvoltarea comunității stă în acțiunile fiecăruia dintre noi, iar modul în care ne putem 
manifesta ca cetățeni activi în societate este vizibil facilitat de statutul de “cetățean digital”. 
Obținem cetățenia digitală chiar de la prima adresă de email creată, ori primul cont pe o rețea 
de socializare. Deși cetățenia activă și cetățenia digitală sunt concepte bine cunoscute și 
fundamentate în Europa, este nevoie ca fiecare dintre noi să înțeleagă de ce trebuie să fie un 
cetățean activ și cum poate cetățenia activă să fie mult mai ușor manifestată prin cetățenia 
digitală.  

Asociația GO-AHEAD implementează proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală” Cod 
SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, o inițiativă care va duce la 
creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor ONG-uri de a se implica în formularea și 
promovarea dezvoltării locale. Având în vedere nevoia pe care o resimte populația de a se 
implica în guvernarea locală sub umbrela lumii digitale, Asociația GO-AHEAD va beneficia de 
participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, 
mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale 
dedicate cetățenilor Sectorului 4. 

 

Cetățenia activă este trecerea de la “problemele mele” la 
“problemele noastre” 

De multe ori, în viața de zi cu zi, ne lovim de probleme care apar în afara locuinței, a locului 
de muncă, ori a cercului de prieteni. Aceste probleme sunt ale comunității, iar diferența între 
un “locuitor” și un “cetățean” survine în momentul în care luăm atitudine, când ne implicăm 
în guvernarea locală și transmitem autorităților că avem un cuvânt de spus. Pe termen scurt, 
cetățenia activă poate rezolva probleme precum asfaltarea unei gropi din asfalt, ridicarea unei 
mașini parcată ilegal sau o bucată din tencuiala unei clădiri care stă să cadă. Pe termen lung, 
însă, a fi cetățeni activi înseamnă să influențăm modul în care sunt administrați banii 
comunității, direcția de dezvoltare a localității noastre și hotărârea listei de priorități comune.   

Prin proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală”, Asociația GO-AHEAD va facilita legătura 
între persoanele care își doresc să se implice și întreaga gamă de oportunități digitale pe care 
acestea le pot folosi. Mai mult, în proiectul de care beneficiază Asociația GO-AHEAD sunt incluse 
consultări cu ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior acreditate și campanii 
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de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și 
implicării cetățenilor în procesele decizionale, un model de bună practică fiind reprezentat de 
Sectorul 4 al Capitalei.  

Unul dintre obiectivele Asociației GO-AHEAD vizează și creșterea procentului de persoane active 
în comunitate, care să înțeleagă faptul că prin implicare civică ele pot deveni “decidenți” fără 
a deține neapărat o funcție publică. 

 

Cetățenia digitală, cel mai rapid “vehicul” prin care cetățenia activă 
duce la dezvoltare 

Pentru ca oamenii să poată adresa întrebări, sesizări, să ofere feedback și să aibă o comunicare 
sustenabilă de lungă durată cu autoritățile, este nevoie ca ei să fie pe deplin conștienți de 
facilitățile digitale pe care le au la îndemână. Implicarea în viața publică prin tehnologie este 
tocmai cetățenia digitală, un trend al viitorului pe care Asociația GO-AHEAD îl promovează în 
sprijinul locuitorilor din Sectorul 4. Astfel, inclusiv prin eforturile Asociației GO-AHEAD, are loc 
tranziția către un prezent și un viitor inteligent, în care oamenii devin o parte activă la 
dezvoltare și bunăstare. 

Pentru a determina felul în care populația percepe facilitățile digitale în Sectorul 4, Asociația 
GO-AHEAD realizează în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” o analiză de 
evaluare a strategiilor la nivelul Sectorului 4 și a instrumentelor digitale disponibile (poți 
completa și tu chestionarul, aici: https://go-ahead.ro/ro/chestionar-sector4). Mai apoi, va fi 
creată o hartă a facilităților digitale din Sectorul 4, urmând a fi elaborate materiale online și 
offline care îi vor ajuta pe oameni să se familiarizeze cu facilitățile disponibile.   

Cetățenia digitală este despre oameni fericiți pentru că vocea lor este ascultată, feedback-ul 
lor ajunge în mod eficient pe masa decidenților, iar atunci când intervin probleme care necesită 
rezolvări urgente, orice cetățean poate sesiza în mod facil autoritățile. Pe termen lung, 
cetățenia digitală contribuie la incluziunea socială, creșterea nivelului de încredere a oamenilor 
în autorități și stabilirea unei relații de colaborare rezistentă în timp între cei care gestionează 
banul public și beneficiarii finali, adică fiecare dintre noi.  

A beneficia de avantajele unei societăți digitale presupune, însă, și utilizarea responsabilă, 
eficientă și pozitivă a tuturor instrumentelor pe care noi toți le avem la îndemână. A obține ce 
e mai bun de la o lume digitală înseamnă a-i respecta pe ceilalți “cetățeni digitali” din mediul 
virtual, a educa prin intermediul internetului și a proteja drepturile, libertățile și valorile chiar 
în lumea online.  

 

Asociația GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune 
îmbunătățirea la nivel educațional a societății. 
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Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, 
tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea 
personală a individului. Cu fiecare mic efort, GO-AHEAD contribuie la conștientizarea 
importanței dezvoltării personale și la transformarea procesului educațional dintr-un mediu 
formal și rigid într-un mediu versatil, incluziv și colaborativ. 

Prin toate acestea, GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de 
susținere, cu oameni conștienți de propriile drepturi și responsabilități și de rolul lor activ în 
societate. Formarea, dezvoltarea personală și consilierea fac parte din misiunea GO-AHEAD, 
asociația urmărind pregătirea oamenilor pentru o lume aflată în continuă schimbare, în care 
indivizii sunt din ce în ce mai interconectați prin tehnologie.  

Află mai multe detalii despre Asociația GO-AHEAD, aici: www.go-ahead.ro.  

 
PROIECTUL „Cetățenie activă într-o lume digitală”  
Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411 
Data de începere: 08.07.2022 
Perioada de implementare: 12 luni 
Valoarea totală a proiectului: 423.116,50 lei 
Finanțare totală nerambursabilă: 414.654,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din 
Fondul Social European: 331.723,33 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 
82.930,84 lei 
Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.462,33 lei 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020. 
 
Pentru detalii suplimentare despre proiect: Marinela CAJVAN, Manager de proiect, 
www.go-ahead.ro / proiectepoca@go-ahead.ro  
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