Invitatie de participare
Dacă eşti

•
•
•
•

Lucrător de tineret,
Formator, trainer sau facilitator de procese de invatare
Lider de organizație de tineret şi/sau care lucreaza cu drepturilor omului
Activist în probleme de drepturile omului

Şi dacă

Eşti interesat de a iţi dezvolta abilităţile privind lucrul cu drepturile omului şi
comunicarea în mediile online (ca mediu de informare şi campanie pentru drepturile
omului). Şi dacă în 2013 crezi că tu sau organizaţia ta aţi putea fi implicaţi în campania
europeana Young People Combating Hate Speech Online.

Te invităm

Să punem bazele unei rețele de organizații care să sprijine implementarea în România
a campaniei europene de combatere a limbajului instigator la ură (hate speech) în
mediul online.

Pentru a

Consolida capacitatea a cel puțin 20 de lideri de tineret pentru a combate limbajul
instigator la ură prin intermediul campaniilor de comunicare online.
Urmărim să:
• Dezvoltăm competențele de comunicare în medii digitale ale participanţilor
(realizare de campanii online, clipuri video, afișe, site-uri web etc.);
• Construim o comunitate de lideri preocupați de problema combaterii limbajului
instigator la ură în mediul online;
• Membrii comunității formate să elaboreze cel puțin 3 proiecte sau instrumente
online pe tematica proiectului;

Înscrie-te

Complentând formularul de înscrierere aici:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhfT3QyMmNvYVJZN
0wzbFVheFBxanc6MQ
Vom selecta în special în funcţie de interesul activ de a lucra cu tema Hate Speech şi
de a dezvolta competenţe de mediu online în relaţie cu acest tip de activitate.
Te vom contacta în scurt timp după ce te înscrii pentru a iţi confirma participarea.

Contact

Elena Dobre - elena@cros.ro
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Calendar
Training
Formare pe tema drepturilor omului, a identificării discursului limbajul
și a campaniilor online privind drepturile omului.
Durata: Sesiune de o zi (7 decembrie 2012)
Unde: CROS Learning House
Sesiune de lucru online
Faza de informare şi brainstorming. Împărtăşire de resurse şi discuţii care
extind tema trainingului. Pregătire pentru atelierul 1. Idei pt. Dezvoltarea
reţelei.
Durata: 5 săptămâni
Unde: platforma online
Atelier 1
Crearea de soluţii interdisciplinare şi multimedia pentru abordarea discursului instigator la ură, de către tineri, în România.
Durata: Atelier de o zi (18 ianuarie 2013)
Unde: CROS Learning House
Sesiune de lucru online
Faza de definire şi pregătire. Corelarea metodelor învăţate cu proiecte ale
organizaţiilor şi activiştilor. Pregătire pentru sincronizarea campaniilor şi
obţinerea sprijinului în afara reţelei formate
Durata: 4 săptămâni
Unde: Online
Atelier 2
Implementarea soluţiilor de campanie online. Creaţie multimedia, strategii şi tehnici de impact în social media.
Durata: Atelier de 1 zi
Unde: CROS Learning House
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