SEPTEMBRIE 2021: Curaj Înainte susține ideea simplă a responsabilității civice, a educației conferite de bunul simț. Respectați
îndemnurile autorităților, păstrați regulile de igienă, distanțare fizică și informați-vă din surse oficiale cu privire la pandemie.
Asociația Curaj Înainte susține strategia națională de vaccinare.

ASOCIAȚIA

CURAJ ÎNAINTE a fost înființată în 2018 pentru a susține principiile democratice și europene,
pentru românii din țară și din străinătate. Organizăm activități de dezvoltare personală, educăm
prin cursuri și evenimente, activități culturale și sportive. Susținem activismul și implicarea civică
responsabilă și ne implicăm în proiecte de dezvoltare locală, prin utilizarea noilor tehnologii.
Lucrăm pentru informarea mai bună a tuturor românilor.
Povestea noastră a început în urma protestelor din Piața Victoriei și realizarea faptului că nicio
schimbare sistemică sau decisivă în societate nu se va îndeplini doar prin descoperirea drepturilor
democratice, ci prin educarea și responsabilizarea cetățenilor pe termen lung. Întâi gândită strict
pentru diaspora românească, asociația s-a dezvoltat rapid să cuprindă proiecte pentru românii
de pretutindeni, ca termen incluziv cu respect la cei din țară.
O informare corectă a tuturor ar reduce, gândim noi, discrepanțele de educație, cultură și
activism între diasporă și casă. Ar provoca românii la decizii mai bune cu privire la viitorul lor și ar
întări drepturile, libertățile, dar și instituțiile democratice.
În 2018, am dezvoltat site-uri și aplicații de mobil care informau tinerii cu privire la drepturile și
responsabilitățile fiecăruia, în privința petițiilor adresate autorităților, legislația în vigoare la
proteste și accesul la informații corecte. Am făcut sondaje politice care să informeze mai bine cu
privire la opțiunile politice ale unui electorat atomizat.
Cu proiectul Telegraful Electoral, dezvoltat în 2019, am stârnit mințile tinerilor care urmau să
voteze pentru prima dată. Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare
Civică, un program dezvoltat de FDSC, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit
de Enel România și Ursus Breweries.
Pandemia din 2020 a însemnat o perioadă de profunde schimbări societale și o nouă direcție,
accelerată de comunicare. Am oprit orice donații personale directe, pentru ca ele să ajungă la
Linia Întâi și ne-am concentrat pe informarea prin rețelele sociale, cu un efort puternic provaccinare din surse oficiale. Am integrat comunicatele oficiale în proiectul Acum Știu, de pe
rețeaua Telegram și am continuat activismul sanitar pe Facebook.
În 2021 am demarat proiectul zDemocracy, finanțat de Active Citizens Fund, pentru creșterea
cunoștințelor cu privire la drepturile civice și implicare în luarea deciziilor publice prin dezvoltarea
unei platforme educaționale digitale de tip web novel, într-un proces interactiv de învățare prin
care utilizatorii își vor dezvolta cunoștințe și aptitudini de participare civică și de analiză critică a
informațiilor din mass-media care influențează dezvoltarea comunității.
Curaj Înainte colaborează și în 2021 cu alte asociații, fundații, dar și organizații de stat, în
susținerea principiilor democratice și europene, pentru românii din țară și din străinătate.
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ECHIPA

Am fondat CURAJ ÎNAINTE cu scopul explicit de a susține
valorile europene și democrația în rândurile românilor, din țară
și din străinătate. Am demarat proiectul în fața a mai multe
provocări de ordin social, economic și politic care făceau ca
românii să caute (uneori în zadar) orice formă de adevăr absolut
în privința identității naționale. Peste trei milioane de români
plecaseră deja în afara granițelor, într-o hemoragie liberă de
talent și forță de muncă. Căutăm soluții pe termen lung de
întărire a valorilor democratice în țara noastră și de susținere a
liberalismului în societate.
O statistică arăta că 9 cetățeni români plecau, pe oră, din țară. În perioada 2000-2015, am avut
cea mai mare creștere a ratei de emigrație pe timp de pace din lume, conform ONU. După
aproape trei decenii de tranziție democratică și integrare europeană, nici apropierea
Centenarului Marii Uniri și nici valorile vestice nu mai ajutau la stabilirea unei direcții care să
asigure fericirea. Fericirea se traduce prin acel drept care, alături de libertate și dreptul la viață,
reprezintă baza oricărei discuții despre democrație. Este nevoie să ne strângem fiecare curajul de
care suntem capabili, mai ales în această perioadă de pandemie și să pășim cu el, înainte – pentru
fericirea noastră și viitor.
Mihnea Dumitru
Președinte Curaj Înainte

ECHIPA CURAJ ÎNAINTE
Mihnea Dumitru - politolog și publicist. Are studii în Coreea de Sud, Canada, Marea Britanie și un
doctorat în științe politice la Universitatea din București. S-a întors în țară în 2005. Publică regulat
în presă pe teme de politică, internet și privacy.
Cosmin Dragomir - jurnalist cu 20 ani de experiență, autor și antreprenor. Îl găsiți ca day job în
proiectele de suflet și success GastroArt (editură și antreprenoriat) - precum și în universul de idei
și oportunități pe care l-au adus acesta.
Cristina Stîngu - jurist, master în Managementul Proiectelor la ASE. Are expertiză în consultanță
pentru accesarea fondurilor europene și achiziții, în management și conducerea unei organizații
non-guvernamentale. Fondator Improvision Business Services, Bookstore&Tea și Youth Vision for
Society.
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