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Rezumat 

Acest document este parte integrantă a proiectul ICT4YOUTHWORK, un proiect Erasmus +, finanțat 
de Comisia Europeană, care urmărește să permită mai bine organizațiilor de tineret, instituțiilor care 
oferă servicii de tineret și lucrătorilor de tineret să ajungă la tineri și să desfășoare activități care să 
asigure răspunsul la tendințele societății, cum ar fi cele mai recente progrese în domeniul 
tehnologiilor și al mijloacelor media digitale. 

Este cel de-al doilea rezultat intelectual al proiectului, urmărind Rezultatul Intelectual O1 (Raportul 
privind Studiile de caz ale Bunelor practici din Munca de Tineret online), care a identificat 30 de studii 
de caz privind cele mai bune practici în domeniul tineretului în mediul online din Suedia, Grecia, 
Portugalia, România și Marea Britanie ce pot fi replicate și adoptate în întreaga Europă. Acest prim 
raport este disponibil pe site-ul proiectului ICT4YOUTHWORK (http://www.ict4youthwork.eu/) în 
secțiunea de rezultate. 

Acest produs intelectual al proiectului a fost dezvoltat ca urmare a colaborării dintre partenerii 
proiectului și vizează îmbunătățirea cunoștințelor lucrătorilor de tineret pentru o mai bună integrare 
a TIC în munca lor zilnică și pentru furnizarea de activități de tineret în mediul online. Acest lucru va fi 
realizat prin furnizarea de informații cu privire la modul de utilizare al Internetului pentru căutarea 
de informații și prin inventarierea unui set de instrumente și furnizarea de exemple practice privind 
modul în care acestea pot fi utilizate în viața cotidiană a unei organizații de/pentru tineret, pentru 
activitatea de tineret și furnizarea de informații despre aceste instrumente. 

Documentul are următoarea structură: 

 Rezumat 

 Introducere 

 Metodologie 

 Recomandări privind utilizarea social media în diverse scopuri 

 Construirea de comunități virtuale/Liste cu grupuri de discuții 

 Poveștiri în timp real 

 Diseminarea informațiilor în cadrul unui website  

 Instrumente de management al proiectelor  

 Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) 

 Concluzii 

 Referințe 

 Glosar de termeni 

 Baza de date a instrumentelor 

După introducerea inițială a documentului și descrierea metodologiei, acest raport al proiectului va 
prezenta informații privind utilizarea instrumentelor care pot ajuta activitatea zilnică a organizațiilor 
de tineret, împărțind-o în 5 capitole care au câteva sfaturi/recomandări. Fiecare recomandare este 
prezentată prin utilizarea unui șablon pentru a face documentul mai ușor de citit/înțeles, care include 
o introducere generală, câteva puncte forte și puncte slabe, riscuri și remedii/soluții, urmate de 
câteva exemple de utilizare a instrumentelor de către organizațiile de tineret pe acel tip de 
recomandare și de asemenea, unele Tutoriale/Ghiduri/Link-uri care pot furniza informații 

http://www.ict4youthwork.eu/
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suplimentare. După aceasta, este prezentată o secțiune referitoare la Regulamentul General privind 
Protecția Datelor (GDPR), urmată fiind de concluziile raportului, referințe și prezentarea unui glosar 
de termeni.  
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Introducere 

Vom prezenta aici un simplu set de instrumente, astfel încât, în calitate de lucrător de tineret să aflați 
mai multe despre modul în care social media și alte instrumente digitale pot ajuta organizația dvs. în 
activitatea de lucru cu tinerii, precum și riscurile pe care acestea le pot avea pentru tineri. Vom 
presupune că știți cum să utilizați Internetul și social media la un nivel de bază și că aveți o adresă de 
e-mail ca organizație de tineret. 

Aceste linii directoare au fost puse împreună pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tineri între 
16 și 30 de ani, deoarece adolescenții cu vârsta sub 16 ani ar putea avea nevoie în curând de acordul 
părinților în vederea utilizării aplicațiilor Facebook sau E-mail în conformitate cu legislația UE 
(Titcomb, 2015). 

În timp ce vă pregătiți să explorați ceea ce social media are de oferit, vă invităm să oferiți câteva 
minute completării listei de verificare prezente mai jos (Figura  1). Acest exercițiu vă va ajuta să 
înțelegeți de ce instrumentele de social media ar putea fi utile organizației dvs. Vă recomandăm ca 
social media ca model de comunicare să se concentreze pe dialogul cu beneficiarii dvs., având un 
scop clar și o formă simplă de implicare a acestora pentru a da rezultate. Pe de altă parte, s-ar putea 
să descoperiți că organizația dvs. nu are nevoie de social media deloc! De asemenea, nu uitați să vă 
asigurați că audiența dvs. are cel puțin 16 ani înainte de a încerca să îi implicați în activități conexe 
social media. 

 

Vă invităm să utilizați modelul de mai jos pentru a nota planul dvs. referitor la Social Media: 

 

Identificarea scopului (ex. 

Promovarea proiectului nostru de 
oferire de mâncare gratuită) 

Cunoașterea audienței (ex. tinerii, 

astfel abordarea trebuie sa fie una 
optimistă și prietenoasă) 

 

 

Alegerea platformelor (ex. 

Facebook, Twitter, Youtube deoarece 
dorim să implicăm tinerii, să creăm și 

distribuim materiale video) 

 

 

 

Gândiți-vă la conținut (ex. “Vă 

invităm să vizualizați acest material 
video uimitor evidențiind deja 
munca pe care am depus-o în 

proiectul nostru privind oferirea de 
produse alimentare gratuite! 

Următorul eveniment va fi un mini-
festival de mâncare, în două 

săptămâni") 

Figura  1 Ghid simplu pentru mediile sociale digitale 
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Dacă doriți să aflați mai multe despre proiectarea unei strategii de social media accesați link-ul de 
aici: http://www.ccghr.ca/wp-content/uploads/2014/06/CCGHR-Social-Media-
Modules_Complete.pdf  

Vom prezenta, de asemenea, instrumente legate de managementul proiectelor și comunicarea 
internă în cadrul organizației de tineret. Atunci când evaluați un instrument de utilizare potențială în 
cadrul organizației dvs. de tineret, trebuie să vă asigurați că echipa dvs. deține competențele 
necesare pentru a-l folosi, precum și o înțelegere adecvată a motivului pentru care acesta este 
utilizat. 
 

 

 

http://www.ccghr.ca/wp-content/uploads/2014/06/CCGHR-Social-Media-Modules_Complete.pdf
http://www.ccghr.ca/wp-content/uploads/2014/06/CCGHR-Social-Media-Modules_Complete.pdf
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1. Metodologie 

Procesul de dezvoltare al acestui document a fost bazat și adaptat din metoda Book Sprint1, un 
proces de colaborare care vizează producerea unei cărți în decurs de 3-5 zile. Metoda Book Sprint are 
5 pași de implementare: Conceptualizarea, Structurarea, Scrierea, Editarea și Producția. Echipa 
ICT4YOUTHWORK a adaptat această metodă și a elaborat raportul O2 pe parcursul a 4 luni. Pașii de 
implementare sunt prezentați mai jos: 

1. Conceptualizarea: Un prim atelier a avut loc la Porto în Martie, unde echipa a discutat 
conceptul și temele raportului în cadrul unui proces creativ. Exercițiul principal al atelierului a 
solicitat participanților să dezvolte Mind Maps2 cu privire la structura și conținutul O2 (Figura  
2). Rezultatul a urmărit generarea de noi concepte și de restrângere a domeniului de aplicare 
al documentului; 

2. Structurarea: Conceptele generate în cadrul atelierul din Porto au fost apoi organizate în 
secțiuni și capitole pentru a crea un prim cuprins. Structura O2 a fost definită și au fost alese 
instrumentele care urmau să fie prezentate. Selecția instrumentelor s-a bazat pe informațiile 
colectate anterior, tratate și documentate în cadrul O1 (Raportul privind Studiile de caz ale 
Bunelor practici din Munca de Tineret online); 

3. Scrierea: Echipa a produs conținutul și a colaborat la redactarea raportului într-un document 
online, având în mod frecvent teleconferințe; 

4. Editare: Documentul O2 a fost revizuit înainte de prezentare de către patru organizații de 
tineret din România, precum și de educatorii de tineret de la Universitatea din Stockholm. 
Feedback-ul valoros al recenzorilor privind conținutul și structura O2 a permis echipei să 
editeze și să reorganizeze textul în funcție de comentariile și perspectivele pe care aceștia le-
au avut; 

5. Producția: Pasul final a fost realizarea designului întregului fișier și realizarea unei versiuni 
finale în format PDF a Rezultatului Intelectual O2. Apoi, documentul a fost pus la dispoziție 
pentru a putea fi distribuit pe site-ul proiectului și cu ajutorul instrumentelor de social media. 

                                                           
1
 https://www.booksprints.net/  

2
 O “Hartă a Minții” este descrisă ca un instrument care "este capabil să arate structura generală a subiectului sau a problemei, precum și 

linii și imagini. Spre deosebire de tehnicile de gândire liniară, mind mapping este o tehnică grafică care captează idei și informații". (Tee et 
al., 2014) 

 

https://www.booksprints.net/
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Figura  2 Mind Maps dezvoltate de parteneri în timpul celei de-a treia întâlniri trans-naționale 
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2. Recomandări privind utilizarea social media în diverse scopuri 

2.1. Doriţi să creaţi o Pagină pe reţelele de socializare pentru organizaţia voastră? 

Generalităţi 

Vă puteţi crea propria pagină pe reţelele de socializare, având astfel acces la milioanele de utilizatori de reţele 

de socializare din întreaga lume. Fie că este vorba despre LinkendIn (https://www.linkedin.com/), Facebook 

(https://www.facebook.com/), Instagram (https://www.instagram.com/), Twitter 

(https://twitter.com/) sau orice altă reţea de socializare, Pagina ar trebui să aibă o abordare de forma: 

“Pagina oficială a entității”. Prin intermediul acesteia, potenţialele persoane interesate pot afla mai multe 
despre organizația voastră. 
Asociaţiile de tineret ce oferă activități de orientare în carieră şi studii tind să prefere formatul business al 
paginei LinkedIn, întrucât LinkedIn-ul este renumit în crearea de reţele din diverse industrii. De exemplu, pagina 
“Carieră” LinkedIn a asociaţiei voastre (din cadrul profilului organizației voastre) vă permite postarea 

anunţurilor de locuri de muncă şi recrutarea candidaţilor (https://nonprofit.linkedin.com/hiring).  

 
În mod majoritar, datorită numărului mare de utilizatori activi, asociaţiile de tineret preferă Pagina de 
Facebook.  
Dacă aveţi profil artistic ca asociaţie, un profil Instagram este de mare ajutor în postările ce au conţinut vizual.  
Dacă vă doriţi o comunicare directă și susținută cu asociaţiile partenere sau alte organizații de tineret, un profil 
Twitter poate fi o variantă foarte bună. 

Puncte tari 

Reţelele de socializare pot stimula implicarea tinerilor şi pot ajuta asociaţiile de tineret să: 

 Interacţioneze cu tinerii din întreaga lume; 

 Fie prezente în mediul online, fiind astfel mai ușor de contactat de potențiali noi membri; 

 Sporească comunicarea cu tinerii prin intermediul comunicării multimedia; 

 Reducă costurile în ceea ce priveşte printarea informaţiei, diminuând astfel impactul negativ adus 
mediului înconjurător;  

 Primească feedback şi să asculte nevoile membrilor; 

 Obţină informaţii esenţiale pentru a înţelege relaţionarea cu membri structurii. (vezi pontul 5.2 Doriţi 
să vă cunoaşteţi mai bine audienţa site-ului vostru?) 

Puncte slabe 

 Posibila necesitate de alocare de resurse suplimentare pentru asigurarea managementului prezenţei 
în mediul online; 

 Primirea feedback-urilor negative. 

Riscuri 

 Reţelele de socializare permit crearea de profiluri anonime care ar putea fi folosite pentru hărţuire 
(hărţuire digitală) pe pagina/profilul vostru. Spre deosebire de Instagram sau Twitter, Paginile de 
Facebook sau de LinkedIn nu pot fi private sau vizibile doar adepţilor voștri; 

 Riscul de hacking şi scurgerea de informaţii; 

https://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/
https://nonprofit.linkedin.com/hiring
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 Riscul de a avea comportamente inadecvate pe Pagina/Profilul voastră/vostru; 

 Reclamațiile false către asociaţia voastre prezente în cadrul Paginii de social media pot fi supuse 
legislaţiei privind protecţia consumatorilor. 

Remedii/Soluţii 

 Majoritatea reţelelor de socializare permit interzicerea sau limitarea accesului utilizatorilor care 
publică conţinut nedorit pe pagina voastră; 

 Pregătiţi-vă o politică sau procedură proprie privind utilizarea reţelelor de socializare înainte de a crea 
o Pagină pe una dintre aceste reţele de socializare. 

 
Următoarele propuneri vă sunt recomandate pentru Site-urile de Rețele Sociale/Social Network Sites – SNS 

(http://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Youth-Work-and-Social-Networking-Final-
Report-August-2008.pdf). 

Exemple 

 UF Stockholm (https://www.ufstockholm.com/) foloseşte pagina publică de Facebook pentru a-şi 

informa membrii în legătură cu evenimentele care urmează (întâlniri, prelegeri, vizite organizate etc.) 
şi pentru a relata despre evenimentele trecute. De asemenea, utilizează funcțiile de promovare țintită 
ale Facebook-ului pentru ca informaţia să ajungă la cât mai multe persoane. Instagram-ul este folosit 
mai cu seamă pentru relatările vizuale de la evenimente, cât şi pentru promovarea evenimentelor 
viitoare prin distribuirea de postere și alte materiale vizuale. Twitter-ul este folosit pentru mesaje mai 
scurte şi pentru contactarea/răspândirea informaţiilor de la asociaţiile partenere sau alte organizații 
colaboratoare (cum ar fi asociaţia-mamă sau alte grupări locale/sucursale de la diferite universităţi). 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Aici găsiți un ghid complet oferit de Facebook pentru crearea unei Pagini şi îmbunătăţirea Paginii voastre ca 

asociaţie non-profit: https://nonprofits.fb.com/topic/create-a-page/.  
Pentru mai multe recomandări legate de Instagram pentru asociaţiile non-profit puteți accesa următorul link: 

https://visit.org/blog/en/instagram-nonprofits/.  
Pentru mai multe recomandări privind utilizarea Twitter-ului pentru asociaţiile non-profit accesaţi: 

https://www.classy.org/blog/twitter-tips-modern-nonprofit.  
De asemenea, puteți verifica şi LinkedIn-ul pentru asociaţii non-profit (implicit şi recomandările aferente) aici: 

https://nonprofit.linkedin.com. 

2.2. Doriți să vă mențineți audiența captivată de conținutul informației diseminate? 

Generalități 

Este posibil ca membri voştri să nu verifice în fiecare zi paginile de Facebook, Twitter, Instagram sau LinkedIn, 
însă pot vedea postările voastre între titlurile de noutăţi distribuite (news feed). 
Distribuirea noutăţilor prin reţelele de socializare cu membrii voştri poate consolida relaţionarea cu aceștia, 
întrucât îi informează în timp real şi le permite aprecierea, distribuirea sau acordarea de comentarii la postările 
voastre (încurajându-le participarea). 
Noutăţile pot viza informaţii despre activităţi viitoare, evenimente în derulare, descrierea evenimentelor trecute 
etc. Puteţi posta ştiri, adăugând un scurt text descriptiv, hashtag-uri, fotografii şi/sau materiale video. 

http://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Youth-Work-and-Social-Networking-Final-Report-August-2008.pdf
http://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Youth-Work-and-Social-Networking-Final-Report-August-2008.pdf
https://www.ufstockholm.com/
https://nonprofits.fb.com/topic/create-a-page/
https://visit.org/blog/en/instagram-nonprofits/
https://www.classy.org/blog/twitter-tips-modern-nonprofit
https://nonprofit.linkedin.com/
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Recomandări: 
Doar o mică parte dintre tineri citesc în întregime un text lung pe reţelele de socializare, în timp ce materialele 
video scurte par să fie mai eficiente în comunicarea cu ei. (Brandtzæg et al., 2015) Puterea poveștirilor printr-un 
material video se poate arăta folositoare misiunii voastre în a transmite un mesaj despre subiectul dorit. 
Consumul ridicat de materiale video pe dispozitivele mobile de pe reţelele de socializare face ca alegerea 
poveștirilor prin astfel de materiale să fie una puternică. Formatul informaţiei în mişcare captivează privirile mai 
mult decât un conţinut static. Sunteţi nesiguri unde să vă încărcaţi materialele video? Vă recomandăm să 
consultaţi programul non-profit al canalului de YouTube 

(https://www.google.com/nonprofits/products/youtube-nonprofit-program.html), care oferă o serie 

largă de beneficii. Vă puteți seta oricând videoclipurile în format privat, în cazul în care vreţi să le distribuiţi doar 

în cadrul comunităţii voastre. (https://www.youtube.com/) 

(https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en). 

Puncte tari 

 Vă puteți pregăti postările cu noutăţi în avans; 

 Oferă posibilitatea membrilor voştri de a promova asociaţia voastă, prin distribuirea postărilor; 

 Aduc trafic paginii sau profilului; 

 Pot ajuta persoanele din întreaga lume să rămână informate cu privire la activităţile voastre; 

 Încurajează participarea prin intermediul comentariilor;  

 Împuterniceşte membrii prin faptul că nu limitează comunicarea la metodele tradiţionale (ex. prin e-
mail). 

Puncte slabe 

 Dacă nu postaţi conţinut în mod regulat, organizaţia voastră poate ajunge să fie dată uitării; 

 Este nevoie de mult timp/efort pentru a păstra frecvenţa în postări, mai ales dacă pur și simplu “nu ai 
prea multe de spus”. 

Riscuri 

 Postările pe care voi sau membrii voştri le puneţi la dispoziţia publicului joacă un rol foarte imprtant în 
formarea identităţii tinerilor (spre exemplu, expunerea la un conţinut negativ) 

 Distribuirea fotografiilor/videoclipurilor membrilor vostri poate avea un impact asupra viitorului lor, 
deoarece viitorii lor angajatori pot avea acces la aceste materiale. De asemenea, colegii/partenerii lor ar 
putea accesa materiale pe care membrii nu și-ar dori să le împărtăşească; 

 Reţelele de socializare permit crearea de profile anonime care pot fi folosite pentru hărţuire (hărţuire 
digitală) în cadrul profilului/paginii voastre sau pentru postări de conţinut care este negativ, dăunator şi 
violent. 

Remedii/Soluţii 

 Nu postaţi materiale/conţinut care este violent, ofensator sau dăunător; 

 Nu utilizaţi niciun comentariu sau vreo imagine a unei persoane tinere fară permisiune (urmaţi 
instrucţiunile de la pag. 8 privind utilizarea imaginilor digitale şi a materialelor video din link-ul următor 

https://www.cvsnewcastle.org.uk/assets/files/networkinginvolving/youth_work_in_a_digital
_age_guidelines_June_2011_3.pdf); 

https://www.google.com/nonprofits/products/youtube-nonprofit-program.html
https://www.youtube.com/
https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.cvsnewcastle.org.uk/assets/files/networkinginvolving/youth_work_in_a_digital_age_guidelines_June_2011_3.pdf
https://www.cvsnewcastle.org.uk/assets/files/networkinginvolving/youth_work_in_a_digital_age_guidelines_June_2011_3.pdf
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 Vă puteţi face contul de Instagram privat. Astfel, numai persoanele pe care le aprobaţi vă vor putea 
vedea fotografiile/videoclipurile; 

 Vă puteţi proteja mesajele de pe Tweeter, afişând mesajele persoanelor cărora le-aţi aprobat să vă 
“citească”/”urmărească”; 

 Când distribuiţi o postare pe contul de LinkedIn puteţi selecta să o distribuiţi în mod public sau doar 
cunoscuţilor voştri; 

 Puteţi dezactiva postările altor persoane pe pagina voastră de Facebook, ori să le revizuiţi înainte de 
publicarea lor; 

 Chiar dacă nu puteţi dezactiva comentariile de pe o pagină de Facebook, verificaţi aceste îndrumări 

privind modul de abordare al acestui aspect: https://www.pcsteps.com/2273-disable-comments-
on-a-facebook-page/. 

 
Dacă aveţi un spaţiu virtual public pentru tineret şi doriţi să împiedicaţi conţinutul necorespunzător, hărţuirea 
digitală etc. puteți face apel la diagram fluxurilor din Anexa I. Pag. 15 (2011) a următorului material: 

https://www.cvsnewcastle.org.uk/assets/files/networkinginvolving/youth_work_in_a_digital_age_g
uidelines_June_2011_3.pdf. 

Exemple 

 Unga Aktiesparare (https://www.ungaaktiesparare.se/) a folosit Twitter-ul pentru a comunica cu 

ascultătorii de podcast-uri în timp real prin hashtag-uri (mai multe detalii în O1). În iulie 2016, Unga 
Aktiesparare a lansat podcast-ul #PrataPengar (TalkMoney) care a funcţionat până în decembrie 2017, 
ajutând membrii să înveţe despre stocuri şi economii. Podcast-ul live a atins subiecte diferite, de la 
tranzacţii pe bursă la pensionare etc. În timp ce erau în direct, liderii/moderatorii primeau mesaje 
(tweets) de la ascultători, care foloseau #PrataPengar hashtag, exprimându-şi astfel opiniile sau 
adresând întrebări, în direct. Prin urmare, Twitter a fost folosit pentru a permite o comunicare 
bidirecţională între ascultători şi moderatorii podcast-urilor, în timp real. Ulterior, podcast-urile au fost 

lansate pe iTunes (https://www.apple.com/itunes/), Acast (https://www.acast.com/) şi 

Soundcloud (https://soundcloud.com/). 

 Grön Ungdom (https://gronungdom.se/) postează videoclipuri Youtube inspiraţionale ce le distribuie 

prin intermediul conturilor sale de Twitter, Facebook şi Instagram (mai multe detalii în O1).  

 Website-ul celor de la Ungdomar (https://ungdomar.se/) prezintă videoclipuri YouTube care explică 

cu tact, diferite provocări care pot să apară în perioada pubertăţii, cum ar fi: stima de sine scăzută, 
hărţuirea etc. Conţinutul este plasat sub un format prietenos, pentru adolescenţi (mai multe detalii în 
O1). 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Cum să postăm şi să distribuim conţinutul pe Facebook: 

https://www.facebook.com/help/333140160100643/  

Ghid privind modul de utilizare al aplicației Instagram: https://help.instagram.com/  

Ghid de utilizare Twitter https://help.twitter.com/en  

Ghid de utilizare LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin?lang=en 

2.3. Doriţi să vă cunoaşteţi mai bine publicul din social media? 

Generalități 

https://www.pcsteps.com/2273-disable-comments-on-a-facebook-page/
https://www.pcsteps.com/2273-disable-comments-on-a-facebook-page/
https://www.cvsnewcastle.org.uk/assets/files/networkinginvolving/youth_work_in_a_digital_age_guidelines_June_2011_3.pdf
https://www.cvsnewcastle.org.uk/assets/files/networkinginvolving/youth_work_in_a_digital_age_guidelines_June_2011_3.pdf
https://www.ungaaktiesparare.se/
https://www.apple.com/itunes/
https://www.acast.com/
https://soundcloud.com/
https://gronungdom.se/
https://ungdomar.se/
https://www.facebook.com/help/333140160100643/
https://help.instagram.com/
https://help.twitter.com/en
https://www.linkedin.com/help/linkedin?lang=en
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Este posibilă (și foarte importantă) monitorizarea activităţii paginii/paginilor organizației voastre de social 
media, permițându-vă să știţi cine sunt vizitatorii voştri și ce caută, ce urmăresc pe pagină/pagini. Unele 
platforme sociale oferă deja utilizatorilor săi instrumente pentru a analiza traficul de pe pagini, ca de exemplu: 

 Facebook Insights (https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights) 

 Instagram Insights (https://www.facebook.com/help/1533933820244654) 

 Twitter Analytics (https://analytics.twitter.com/about) 

 
Mai mult decât atât, există instrumente mult mai utile, fie gratuite sau contra cost, care pot oferi analize de la 
una sau mai multe pagini de social media. Puteți găsi instrumente suplimentare pentru gestionarea acestor 
informații accesând link-urile de mai jos. 

Puncte tari 

 Permite utilizatorului să obțină informații detaliate cu privire la activitatea paginii (paginilor), iar  
informațiile respective, dacă este necesar, să le actualizeze;  

 Vă permite să vă cunoașteți mai bine publicul țintă/audiența. 

Puncte slabe 

 Unele dintre instrumente necesită plata integrală sau parţială - doar pentru anumite operaţiuni; 

 Concluziile rezultate din „citirea“ informațiilor disponibile pot fi greu de înțeles pentru cineva care nu 
are cunostinţe de IT. 

Exemple 

 Asociația ZURY din România se foloseşte de Facebook Insights împreună cu pagina sa de Facebook, 

reuşind să monitorizeze în acest fel majoritatea persoanelor pe segmente de vârstă, care le urmăresc 
postările şi activităţile, proiectele şi evenimentele pe care le organizează, cât şi locaţiile acestora. Asta 
face mai uşor de targhetat audienţa şi participanţii la evenimente/activităţi pe care le dezvoltă sau le 
furnizează. De asemenea, se utilizează informațiile relevante conținute în Insights, cum ar fi postările 
care au avut cea mai mare vizualizare în rândul principalelor grupuri țintă, momentul în care cei mai 
mulţi dintre adepți sunt on-line sau folosesc Facebook-ul, câte persoane au luat contact direct cu 
postările promovate - plătite sau neplătite, cât de multe persoane noi au accesat pagina și față de care 
conținut adepții reacționează cel mai mult (cum ar fi, spre exemplu, postările cu un conţinut vizual – 
videoclipurile, sau imaginile captivează o mai mare audienţă decât o simplă postare de text). 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Instrumente de analiză pe reţelele de socializare: 

https://www.g2crowd.com/categories/social-media-analytics  

https://www.brandwatch.com/blog/top-10-free-social-media-monitoring-tools/  

https://blog.bufferapp.com/social-media-analytics-tools  

https://sproutsocial.com/insights/social-media-analytics-tools/ 

https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://www.facebook.com/help/1533933820244654
https://analytics.twitter.com/about
https://zury.org/
https://www.g2crowd.com/categories/social-media-analytics
https://www.brandwatch.com/blog/top-10-free-social-media-monitoring-tools/
https://blog.bufferapp.com/social-media-analytics-tools
https://sproutsocial.com/insights/social-media-analytics-tools/
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2.4. Doriți să maximizați gradul de conștientizarea cu privire la cauza dvs. în social 
media? 

Generalități 

Dacă doriți să faceți o campanie să ajungă virală prin transmiterea unui mesaj distribuit de toţi susţinătorii 
vo;tri în același timp, pe conturile lor de social media, luaţi în considerare utilizarea de platforme cum ar fi 

Thunderclap (https://www.thunderclap.it/) sau Daycause (https://www.daycause.com/). Postarea 

mesajului pe Twitter sau Facebook s-ar putea să nu mai fie suficient.  
Acestea sunt numite platforme „vorbitoare mulțimilor“, deoarece acestea permit ca mesajul să fie auzit când 
toți susţinătorii spun ceva împreună (de exemplu, postarea aceluiași mesaj de campanie, în același timp, pe 
conturile lor de social media). Pentru recomandări cu privire la Thunderclap și Daycause, cât și pentru 
identificarea diferențele dintre cele două platforme, vă rugăm să citiți informațiile disponibile aici: 

https://medium.com/swlh/crowdspeaking-the-new-social-media-strategy-88c68c74b40e. 

Puncte tari 

 Exploatați puterea conceptului de “mulțime vorbitoare”: trimiterea mesajul la cât mai mulți oameni 
posibil; 

 Conținutul/postarea va fi distribuit/ă de către membrii/susținătorii vostri în mod automat la o dată 
aleasă; 

 Crește nivelul de cunoaștere al paginii voastre în social media ca organizație, ajungând în același timp, 
la o creştere a gradului de conștientizare al cauzei; 

 Vă veți uni forţele cu membrii/susținătoriivoștri; 

 Puteți contribui, de asemenea, la alte cauze postate pe aceste platforme;  

 Sunt ușor de folosit. 

Puncte slabe 

 Unele caracteristici sunt contra cost pe Thunderclap și Daycause (verificați tab-ul „costuri“ pentru 
fiecare instrument); 

 Versiunea gratuită de Thunderclap necesită trei zile pentru aprobarea campaniei de către platformă;  

 Pentru ca mesajul vostru să fie distribuit pe Thunderclap va trebui să ajungă la un număr țintă de 
susținători. 

Riscuri 

 Mesajul de bază (postarea) este neclar și merge spre paginile cu sute de suporteri, forțând cititorii să 
încerce găsirea de informații suplimentare cu privire la campanie și, ajungând astfel să renunțe;  

 Campaniile “se vor lupta” pentru a ieşi în evidenţă, în funcție de dimensiunea organizației etc. 

Remedii/Soluţii 

 Păstrați mesajul vostru clar. 

Exemple 

 Jagvillhabostad.nu (http://jagvillhabostad.nu/) abordează problema locuințelor în Suedia, unde, 

400.000 de adulți tineri nu au propria lor casă și trăiesc în condiții instabile. Pentru a invita tinerii să își 

https://www.thunderclap.it/
https://www.daycause.com/
https://medium.com/swlh/crowdspeaking-the-new-social-media-strategy-88c68c74b40e
http://jagvillhabostad.nu/
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revendice dreptul la o locuinţă şi să influenţeze factorii de decizie, sunt lansate campanii împotriva 
lipsei de locuințe. Pentru campania lor din 2017 au folosit Thunderclap, prin care susținătorii lor au 
„sprijinit“ cauza prin distribuirea unei postări, unanim, pe conturile lor personale de Facebook, Twitter 

sau Tumblr (https://www.tumblr.com/), la o dată și oră pre-stabilită. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Ghid privind modul de utilizare al platformei DayCause: https://www.daycause.com/p/guide  

Ghid privind modul de utilizare al platformei Thunderclap cu sfaturi și reuşite din trecut: 

https://www.thunderclap.it/start 

2.5. Intenţionaţi să vă promovaţi activităţile sportive pe reţelele de socializare? 

 Generalități 

Dacă sunteți o organizație de tineret cu profil atletic/sportiv și doriți să stimulaţi tinerii să practice mai mult 

sport, vă recomandăm să folosiți Strava (https://www.strava.com/) sau una dintre alternativele sale 

(argumente pro și contra pentru fiecare alternativă pot fi găsite aici: 

https://www.slant.co/options/3745/alternatives/~strava-alternatives).  

Cu Strava, utilizatorii pot înregistra și împărtăşi activitatea pe contul lor, unde adepții și prietenii lor pot lăsa 
comentarii și oferi aprecieri (“kudos”). În același timp, Strava vă poate ajuta membrii în măsurarea valorilor de 
performanță și urmărirea progresului lor. Strava are plugin-uri incredibile, care pot adăuga funcții suplimentare 

aplicației de bază: http://www.scarletfire.co.uk/strava-sites/. 

Puncte tari 

 Stimulează sportul și, astfel, un stil de viață sănătos;  

 Ţine tinerii departe de alte potențiale obiceiuri/influențe nesănătoase/nepotrivite 

Puncte slabe 

 Tinerii pot să devină prea competitivi, aspect care ar putea duce, de asemenea, la presiunea de grup, 
intimidare etc. 

Riscuri 

 Strava generează hărți termice care arată locația oamenilor atunci când se antrenează, aspect care ar 
putea duce cu ușurință la identificarea zonei în care locuiesc membri voştri. 

Remedii/Soluţii 

 Încurajaţi membrii să dezactiveze informațiile referitoare la locația lor, accesând setările de 
confidențialitate și activând „Crearea zonei de confidențialitate“ (a se vedea cum aici: 

https://www.wired.com/story/strava-privacy-settings-how-to/) 

Exemple 

 Echipa Surrey Triathlon Club (https://activity.ussu.co.uk/triathlon) utilizează Strava atât pentru a 

https://www.tumblr.com/
https://www.daycause.com/p/guide
https://www.thunderclap.it/start
https://www.strava.com/
https://www.slant.co/options/3745/alternatives/~strava-alternatives
http://www.scarletfire.co.uk/strava-sites/
https://www.wired.com/story/strava-privacy-settings-how-to/
https://activity.ussu.co.uk/triathlon
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crește competitivitatea și pentru a monitoriza activitățile, cât și pentru crearea de rețele la nivel local 
și internațional. De asemenea, ei folosesc gamificarea ca parte a metodelor lor de captare. Se numește 

Moves Surrey. Universitatea a creat o platformă prin HiMotiv (https://www.himotiv.com/). 

Participanții îşi sincronizează astfel dispozitivele și aplicațiile, ca de exemplu iPhone, iWatch, Strava, 
Garmin etc, în scopul de a-şi urmări activitățile și a aduna puncte. 
 

 G.A.C. Holargos (https://www.gas-holargos.gr/) utilizează Garmin Connect 

(https://connect.garmin.com/en-US/) pentru a crește competitivitatea și pentru a stoca, a analiza 

și a împărtăși activitățile sportivului. Un instrument suplimentar pe care îl folosesc pentru a monitoriza 

și a evidenția activitățile este aplicaţia Relive (https://www.relive.cc/). Aceasta este o aplicație 

gratuită care transformă cursele de alergări şi ciclism în videoclipuri 3D, in mod gratuit. Utilizatorii 
reuşesc să surprindă cele mai importante momente, peisaje uimitoare și cele mai bune pasaje din 
aventurile lor într-un mod inovativ! Ei pot găsi cele mai frumoase drumuri și trasee, să îşi monitorizeze 
activitatea și să facă poze. Relive funcţioneează cu Strava, Garmin Connect, Polar Flow 

(https://flow.polar.com/) etc. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Ghid privind modul de utilizare al aplicaţiei Relive: https://www.relive.cc/support  

Suport privind modul de utilizare Strava: https://support.strava.com/hc/en-us 

 
  

https://www.himotiv.com/
https://www.gas-holargos.gr/
https://connect.garmin.com/en-US/
https://www.relive.cc/
https://flow.polar.com/
https://www.relive.cc/support
https://support.strava.com/hc/en-us
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3. Construirea de comunități virtuale/Liste cu grupuri de discuții 

3.1. Doriţi să creaţi un grup de interacţiune pentru membri voştri? 

Generalități 

Puteți alege grupuri de Facebook (https://www.facebook.com/groups/) sau grupuri de LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/groups/) dacă doriți să creați un spațiu pentru voi și membrii voştri să comunice 

despre interesele lor comune și să-și exprime opiniile într-un mod mai „privat“. Ele funcționează ca grupuri de 
discuții! 
Depinde de voi dacă lăsaţi grupul să fie unul “public” pentru ca oricine să se alăture. Aceste grupuri pot solicita 
aprobarea administratorului pentru ca membri să se alăture. Puteți alege să-l păstrați privat sau doar pe bază 
de invitație. 
De-a lungul interviurilor realizate la elaborarea O1 am observat că organizațiile de tineret cu activităţi de 
orientare în carieră și studii tind să prefere grupurile LinkedIn, întrucât platforma este cunoscută pentru 
rețelele din diverse industrii. Cu toate acestea, grupurile de Facebook sunt adesea preferate de către 
organizațiile de tineret datorită faptului că membrii lor sunt utilizatori activi pe această platformă. 
Dacă doriți să înțelegeţi mai bine care sunt diferențele între grupurile de Facebook și grupurile de LinkedIn, 

consultați detaliile de aici: http://socialmediasun.com/wp-content/uploads/2013/10/Google-Plus-
Community-VS-Facebook-Group-VS-LinkedIn-Group.html 

Puncte tari 

 Grupurile permit membrilor să interacționeze pe tematici privind subiecte mai specifice, cum ar fi 
oportunități de angajare în cadrul rețelei; 

 Grupurile au opţiunea „invită doar“ ca şi caracteristică de limitare în cazul rețelelor („grupuri închise“); 

 Puteți crea „grupuri secrete“ (pe Facebook), care nu sunt vizibile în rezultatele căutării și pot fi 
accesate doar prin intermediul invitației; 

 Membrii vor putea să „urmărească“ discuțiile  grupului;  

 Grupurile pot ajuta o persoană care, de exemplu, este pe cale să se mute în orașul vostru, pentru a 
stabili un contact cu voi într-un mod mult mai ușor. 

Puncte slabe 

 Fiecare membru al grupului va avea contactul celorlalți utilizatori;  

 Nu poate fi controlat momentul postărilor efectuate de către membrii (ex. în afara orelor de lucru). 

Riscuri 

 Membri au posibilitatea de contactare directă (prin intermediul funcției de “mesaj privat”). 

Remedii/Soluții 

 Ar trebui evitate discuţiile de genul unu-la-unu între un lucrător de tineret și un tânăr. Orice 
topic/discuţie ar trebui să aibă loc în cadrul grupului. 

Exemple 

https://www.facebook.com/groups/
https://www.linkedin.com/groups/
http://socialmediasun.com/wp-content/uploads/2013/10/Google-Plus-Community-VS-Facebook-Group-VS-LinkedIn-Group.html
http://socialmediasun.com/wp-content/uploads/2013/10/Google-Plus-Community-VS-Facebook-Group-VS-LinkedIn-Group.html
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 Universitatea din Porto (www.uporto.pt) utilizează grupurile de LinkedIn pentru absolvenți, studenți 

și membri ai personalului, permițându-le să mențină contactul, să împărtăşească informații cu privire 
la oportunități de angajare, promovând în același timp relaționarea și crearea de contacte (pentru mai 
multe informații vă rugăm să citiți O1). 

 UF Stockholm folosește grupurile private de Facebook pentru discuțiile interne din cadrul consiliului, 
sondaje pentru diferite întrebări, pentru a disemina informații cu privire la locuri de muncă/internship-
uri, și pentru a distribui documente/politici interne, înainte spre ex. de întâlnirile de bord (pentru mai 
multe informații vă rugăm să citiți O1). 

 Sverok (https://sverok.se/) utilizează grupurile de Facebook pentru sub-grupuri cu interese specifice. 

De asemenea, ei sunt prezenți si într-un alt grup de Facebook pentru a recruta membri și a-şi extinde 
grupul țintă/audienţa. 

 Freethem (http://www.freethem.no/) are un grup de Facebook pentru fiecare locație/oraș care 

este activ cu grupuri mai mici, care participă în fiecare grup. 

 Svenska Kyrkans Unga (https://svenskakyrkansunga.se/) în Suedia utilizează grupurile de Facebook 

pentru a posta oportunităţi de angajare și pentru a organiza întâlniri sau evenimente în mod direct cu 
membrii săi etc. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Ghid cu privire la modul de creare a unui grup de Facebook: 

https://www.facebook.com/help/167970719931213?helpref=about_content   

https://www.youtube.com/watch?v=8KO3tK8YBJc  

Ghid cu privire la modul de creare a unui grup LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/6/creating-a-linkedin-group?lang=en   

https://www.youtube.com/watch?v=LhLaVaq4p-g 

3.2. Doriţi să vă spuneţi povestea prin intermediul unui blog? 

Generalități 

Dacă doriți să împărtășiți povestea voastră ca lucrător de tineret sau organizație cu alți membri din 
comunitatea bloggerilor dintr-un punct de vedere mai personal și vă place să scrieţi, puteți crea un blog. Un 
blog poate crea un dialog între voi și membrii sau alţi bloggeri. Este o formă de implicare activă și angajament, 
care poate da naștere la noi conversații și la evocarea de emoții profunde. 
Dacă doriți să aveţi un blog ca organizație de tineret, este important să abordaţi subiecte despre care tinerii 
doresc să afle cât mai multe și problemele care afectează lumea lor, în scopul de a crea o comunitate virtuală 
vibrantă. Intenţia de a oferi o perspectivă inspirațională, originală și opinii pe o varietate de subiecte, vor 
transforma în cele din urmă blogul, într-un loc pentru discuții. 
 
Dacă doriți să începeți un blog ca şi organizaţie activă în domeniul tineretului, puteți pur și simplu să includeți 
un buton către acesta pe site-ul existent deja al organizației voastre. Dacă doriți să vă creaţi un blog 
independent, ca lucrător de tineret, vă puteți uita la următoarele opțiuni: o platformă de blogging foarte 

populară este Wordpress.org (https://wordpress.org/) (conține self-hosting), care are costuri minime pentru 

găzduirea web. Blogger (https://www.blogger.com/) este un alt serviciu de publicare-blog, care este gratuit 

(furnizat de Google). Diferențele dintre acestea sunt foarte bine explicate aici, în favoarea Wordpress-ului 

(http://www.wpbeginner.com/opinion/wordpress-vs-blogger-which-one-is-better-pros-and-cons/). 

Nu sunteţi totuți sigur că blogging-ul este pentru voi? Dacă sunteți de acord cu rândurile din articolul „15 

http://www.uporto.pt/
https://sverok.se/
http://www.freethem.no/
https://svenskakyrkansunga.se/
https://www.facebook.com/help/167970719931213?helpref=about_content
https://www.youtube.com/watch?v=8KO3tK8YBJc
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/6/creating-a-linkedin-group?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=LhLaVaq4p-g
https://wordpress.org/
https://www.blogger.com/
http://www.wpbeginner.com/opinion/wordpress-vs-blogger-which-one-is-better-pros-and-cons/
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motive pentru care cred că ar trebui să scrii pe un blog“, poate că ar trebui să-i daţi drumul la scris! 

(http://www.becomingminimalist.com/15-reasons-i-think-you-should-blog/). 

 
PS. WordPress.org și WordPress.com sunt două platforme diferite. Diferențele dintre ele pot fi regăsite aici: 

http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/self-hosted-wordpress-org-vs-free-wordpress-com-
infograph/  

Puncte tari 

 Ai ocazia de a-ţi inspira cititorii, care îţi pot citi textele gratuit; 

 Vă puteți conecta blogul la pagina reţelei de socializare (recomandări pentru Wordpress: 

https://en.support.wordpress.com/publicize/); 

 Primiți comentarii iar cititorii voştri le pot distribuii pe conturile lor de social media, ceea ce va face 
blogul vostru mai cunoscut. 

Puncte slabe 

 Blogging-ul are nevoie de timp și de scris în mod consecvent; 

 Textele lungi pot fi descurajatoare. 

Riscuri 

 Dacă alegeți platforma Blogger, există riscul ca Google să decidă închiderea blogului, întrucât nu este 
deținut de tine/voi; 

 Puteți împărtăşi prea mult din viața voastră personală. 

Remedii/Soluții 

 Cu WordPress dețineți toate datele și controlul asupra informațiilor împărtăşite cu terțe părți. 

Exemple 

 Astronomisk Ungdom (https://www.astronomiskungdom.se/) actualizează în mod regulat website-

ul lor cu articole de pe blog, pe care le distribuie prin intermediul newsletter-ului lor lunar, care 
include de asemenea diferite sfaturi, imagini și link-uri pentru a te înregistra; 

 Pe blogul celor de la Ungdomar, membrii adolescenţi ai organizației de tineret pot găsi interviuri cu 
persoane inspiraţionale din Suedia (spre ex. antreprenori), precum și sfaturi sau recomandări privind 
diferite teme de interes (cum ar fi „cum să facă față stresului“, „cum să se ocupe de propriile finanțe“ 
etc.). 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Un ghid pas-cu-pas despre blogging este inclus aici „Cele mai bune platforme și site-uri de blogging 2018“: 

https://firstsiteguide.com/tools/blogging/ 

Caracteristicile unui blog: https://firstsiteguide.com/characteristics-of-blog/  

Cum începem un blog de succes în 2018: https://www.theminimalists.com/blog/ 

 

http://www.becomingminimalist.com/15-reasons-i-think-you-should-blog/
http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/self-hosted-wordpress-org-vs-free-wordpress-com-infograph/
http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/self-hosted-wordpress-org-vs-free-wordpress-com-infograph/
https://en.support.wordpress.com/publicize/
https://www.astronomiskungdom.se/
https://firstsiteguide.com/tools/blogging/
https://firstsiteguide.com/characteristics-of-blog/
https://www.theminimalists.com/blog/
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3.3. Cum puteţi crea o bază de date a contactelor/părţilor interesate şi cum le trimiteți 
e-mail? 

Generalități 

Dacă doriți să distribuiţi informații prin e-mail, există unele instrumente care vă pot ajuta în crearea bazei de 
date a contactelor, a mesajului în sine, un buletin informativ etc. Mai jos sunt prezentate două dintre aceste 
instrumente: 

MailChimp (https://mailchimp.com/), ce are o versiune gratuită și o versiune contra cost, oferind 

utilizatorului posibilitatea, pe lângă alte funcții, de a crea campanii prin e-mail sau campanii publicitare 
direcționate către publicul-țintă pe baza comportamentului și a preferințelor. 

SendBlaster (http://www.sendblaster.com/) are o versiune gratuită și o versiune contra cost și vă permite să 

creați buletine de știri, să gestionaţi liste direct pe desktop și să folosiţi un serviciu de urmărire a e-mail-urilor în 
cloud pentru a gestiona raportarea și a vă îmbunătăți campaniile de e-mail. 

Puncte tari 

 Vă permite într-un mod foarte simplu să distribuiţi informații (de exemplu, să creați și să trimiteți 
buletine informative) către stakeholderi (diverse părți interesate); 

 Facilitează gestionarea datelor referitoare la listele de contacte. 

Puncte slabe 

 Crearea bazei de date (conținând contacte) și menținerea acestora actualizate poate consuma foarte 
mult timp; 

 A învăța cum se folosesc în mod corespunzător aceste instrumente poate fi greu; 

 Unele dintre funcțiile acestor instrumente sunt contra cost. 

Riscuri 

 Noul Regulament General privind Protecția Datelor (GPDR) vine cu reguli foarte clare şi stricte în ceea 
ce privește gestionarea datelor. Puteți găsi informații suplimentare despre GDPR într-o secțiune 
separată a acestui document. 

Remedii/Soluții 

 Puteți găsi mai multe informații despre noul GPDR (Regulamentul General privind Protecția Datelor) 
accesând link-urile de mai jos: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-
protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en   

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en   

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-
organisations_en  

https://www.gdpreu.org/  

http://www.sepaforcorporates.com/thoughts/7-epic-gdpr-general-data-protection-
regulation-infographics/ 

Exemple 

https://mailchimp.com/
http://www.sendblaster.com/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en
https://www.gdpreu.org/
http://www.sepaforcorporates.com/thoughts/7-epic-gdpr-general-data-protection-regulation-infographics/
http://www.sepaforcorporates.com/thoughts/7-epic-gdpr-general-data-protection-regulation-infographics/
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 Asociația ZURY din România utilizează MailChimp în scopul menținerii contactele sale din baza de date 
și interacțiunii cu membrii săi, voluntari și tineri care și-au exprimat interesul în a fi la curent cu 
activitatea și proiectele organizației, precum și cu anunțuri despre diferite oportunităţi pe plan local 
sau internațional, evenimente, proiecte sau acțiuni. MailChimp le permite personalizarea informațiilor 
în buletinul de știri, care poate ajuta astfel la transmiterea informației relevante către grupul țintă 
vizat, să implice participanții, membrii și tineretul în general, precum și constituie o formă de creare a 
unei identități vizuale a structurii. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Ghiduri privind modul de utilizare MailChimp: https://mailchimp.com/resources/guides/  

Pagina de suport a aplicației SendBlaster: http://www.sendblaster.com/en/support 

  

https://mailchimp.com/resources/guides/
http://www.sendblaster.com/en/support
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4. Poveștiri în timp real 

4.1. Doriţi să afişaţi momente din cadrul evenimentelor voastre? 

Generalități 

Opţiunile live de poveștiri ale Snapchat-ului, (https://www.snapchat.com/), Instagram-ului și Facebook-ului 

sunt cele mai bune platforme care pot prezenta evenimentele și experiențele direct pe dispozitivele membrilor 
voştri, uneori, în timp real! 
Aceste platforme afişează momentele capturate (fotografii sau clipuri video) pentru comunitatea voastră 
pentru o perioadă de 24 de ore. Asigurați-vă doar că trimiteți fotografiile sau videoclipurile unui grup selectat 
(a se vedea secțiunea „Tutoriale/Ghiduri/Link-uri“ din cadrul acestei secţiuni de recomandări). 
Când vizualizează momentele, membrii voştri vă pot trimite comentarii și pot să interacționeze cu voi prin 
mesaje, în timpul celor 24 de ore în care „afișajul“ este disponibil pentru a fi vizionat. 
Selectarea unei platforme poate fi dificil. De aceea vă oferim recomandările de mai jos atunci când vreţi să 
folosiţi un anumit instrument, în funcție de nevoile voastre: 
Snapchat Stories vă permite să creați un „grup de poveşti“ cu ceilalți membri. Această caracteristică este 
interactivă, deoarece vă permite să trimiteți postări-instant grupului (împreună cu ceilalți membri), dar le 
permite de asemenea (membrilor voştri) să contribuie la poveste, cu propriile lor postări-instant (snaps)! 
Alegeți Snapchat dacă vă doriți ca videoclipurile voastre să dureze maxim 10 secunde. 
În funcție de reţeaua în care comunitatea voastră este mai activă, alegeţi Instagram Live sau Facebook Live 
dacă doriți să difuzaţi evenimente live pentru implicarea oamenilor în timp real. Puteți face acest lucru direct 
din aplicațiile Instagram și Facebook prin intermediul paginii sau grupului vostru (în Facebook). Spectatorii vor 
putea apoi să comenteze în timpul transmisiunilor în direct. Anunțaţi-vă membrii că veţi fi în direct cu ceva 
timp înainte. 
Dacă doriți ca videoclipul vostru să devină o postare permanentă în pagină, alegeţi Facebook, astfel încât 
membrii să îl poată vizualiza în orice moment. 

Puncte tari 

 Aplicațiile asigură 4 dimensiuni de implicare a membrilor: prin imersiune, caracterul imediat, 

capacitatea de a interacționa și socializarea. (Haimson & Tang, 2017); 
 Asigură promovarea evenimentelor, activităților organizaţiei etc; 

 Calitatea este bună; 

 Este popular; 

 Este ușor. 

Puncte slabe 

 Resurse suplimentare ar putea fi necesare pentru a gestiona prezența online; 

 Ați putea primi comentarii negative; 

 Sincronizarea și momentul începerii filmării pot fi dificile atunci când eşti în mijlocul unui eveniment; 

 Videoclipurile nu sunt salvate pe unele platforme; 

 Nivelul bateriei va scădea instantaneu (aduceţi o baterie externă). 

Riscuri 

https://www.snapchat.com/
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 Snap Map (în Snapchat) arată locația exactă a utilizatorului în timp real, aspect care poate fi nesigur, 
deoarece poate crea probleme de confidențialitate (prin posibilitatea urmăririi unei persoane), aspect 
ce poate pune în pericol utilizatorii tineri sau chiar să conducă la amenințări societale mai mari. 
(Schlesinger & Day, 2017); 

 Fanii/Adepții vor primi o notificare pe dispozitivele lor atunci când sunteți în direct, acest lucru 
perturbându-i în timp ce învaţă etc.; 

 Este nevoie de timp și dedicare alocate în cadrul organizației; 

 Este nevoie de consecvenţă odată ce te apuci de acţiune, întrucât sunt angrenaţi membrii în timp real, 
într-un mod dinamic;  

 Anumite aspecte interactive pot crea provocări, cum ar fi volumul și conținutul de comentarii care pot 
fi ofensatoare. (Haimson & Tang, 2017) 

Remedii/Soluții 

 Descurajați-vă membrii voştri în a utiliza Snap Map întrucât permite utilizatorilor să vadă locația 
celuilalt; 

 Încurajați-vă membrii să îşi dezactiveze setările de notificare în timp ce învaţă sau sunt implicaţi în 
activități care necesită concentrare; 

 Limitaţi accesul persoanelor la vizualizarea “Poveștilor” prin schimbarea setărilor de confidențialitate; 

 Evitați să etichetați persoane dacă faceţi conținutul postărilor public; 

 Testaţi calitatea sunetului înainte de intra în direct sau înainte de a înregistra un material video (evitaţi 
zgomotul de fond); 

 Snapchat va opri păstrarea datelor de localizare pentru cei sub 16 ani în Europa. (Bradshaw, 2018)  
 

De asemenea, puteți consulta și punctul 6.4 Doriți să creați imagini și prezentări captivante?, în contextul 
intrumentelor de management al proiectelor, pentru a vedea ce puteți face pentru a crea conținut digital 
(video/foto). 

Exemple 

 Organizațiile de tineret cum ar fi Freethem, Svenska Kyrkans Unga și Astronomisk Ungdom 
înregistrează clipuri video în timpul evenimentelor lor și le postează în cadrul Snapchat Stories. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Cum să utilizați Snapchat Stories: https://blog.hootsuite.com/how-to-use-snapchat-beginners-
guide/#stories  

Cum să utilizați Facebook Live: 

https://live.fb.com/about/  

https://blog.hubspot.com/marketing/facebook-live-guide   

https://www.facebook.com/facebookmedia/blog/tips-for-using-live   

https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/07/31/facebook-live-guide 

https://blog.hootsuite.com/how-to-use-snapchat-beginners-guide/#stories
https://blog.hootsuite.com/how-to-use-snapchat-beginners-guide/#stories
https://live.fb.com/about/
https://blog.hubspot.com/marketing/facebook-live-guide
https://www.facebook.com/facebookmedia/blog/tips-for-using-live
https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/07/31/facebook-live-guide
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5. Diseminarea informațiilor în cadrul unui website 

În acest capitol, presupunem că organizația voastră de tineret are o pagină web, pentru a lua în 
considerare următoarele recomandări. Dacă nu aveți o pagină web și aveţi nevoie de una, vă 
recomandăm acest ghid detaliat cu privire la cum vă puteți face o pagină web: 
https://websitesetup.org/. 

Aici intenționăm să vă furnizăm informații cu privire la modul în care puteți pune la dispoziție 
informații online, oferindu-vă unele sugestii despre cum să vă asigurați că puteți găsi informațiile 
corecte, modul de creștere a probabilității ca informațiile pe care le distribuiți online să fie găsite cu 
uşurinţă de alte persoane. 

5.1. Doriţi să fiţi găsiți? 

Generalități 

Rețeaua mondială “World Wide Web” este o bază de date serioasă de informații și se poate spune că puteți 
găsi tot ce aveţi nevoie online, fie sub formă de text, imagine, video sau format audio. Aceasta înseamnă că 
informațiile pe care le distribuiți pe un site web ar putea să nu fie atât de ușor de găsit de către cei interesați. 
Atunci când cineva caută informații este foarte important să se asigure că el/ea foloseşte cele mai bune 
metode și toate posibilitățile de a căuta informațiile pe care el/ea le necesită, în caz contrar el/ea ar putea 
sfârși prin a nu găsi informațiile căutate. Luând în considerare acest aspect ar trebui să știți că puteți 
optimiza/influența modul în care informația este căutată/localizată de către motoarele de căutare, astfel încât 
să vă puteți extinde vizibilitatea în mediul online și, prin urmare, să deviţi mai cunoscuţi. Acest lucru se poate 
face, printre alte posibilități, prin utilizarea aplicației Google AdWords, de exemplu 

(https://adwords.google.com/home/) sau prin optimizarea motorului de căutare (Search Engine 

Optimization - SEO). 
Google AdWords este un serviciu de publicitate online dezvoltat de Google, în care agenții de publicitate 
plătesc pentru a afișa un scurt exemplar de publicitate, listări de produse, precum și conținut video în cadrul 
rețelei de anunțuri Google pentru utilizatorii de pe web. Prin utilizarea acestei opţiuni veţi reuşi să aveţi o mai 
mare vizibilitate a organizației voastre. În secțiunea de exemple a acestui capitol puteți găsi informații 
suplimentare despre acest instrument. Verificați Google pentru organizații non-profit 

(https://www.google.com/nonprofits/) pentru mai multe avantaje şi recomandări despre Google AdWords. 

SEO este procesul de influențare a vizibilităţii online a unui site sau a unei pagini web într-un rezultat neplătit al 
motorului de cautare web - adesea menționată ca rezultat „natural“, „organic“ sau „câștigat“. În general, 
primul (sau cel mai bine clasat pe pagina cu rezultatele căutării), și cel mai frecvent site ce apare în lista de 
rezultate, aduce de regulă mai mulți vizitatori prin utilizarea motorului de căutare. 
Motoarele de căutare pot viza diferite tipuri de căutări, inclusiv căutare de imagini, căutare video, căutări 
academice, căutări de știri și motoare de căutare verticale specifice industriei. SEO diferă de optimizarea 
motorului de căutare locală, în care acesta din urmă este axat pe optimizarea unei afaceri prezentă în mediul 
online, astfel încât paginile web vor fi afișate de motoarele de căutare atunci când un utilizator introduce o 
căutare locală pentru produsele sau serviciile sale. Primul este mai mult axat pe căutările naționale sau 
internaționale. 
Ca o strategie de marketing pe Internet, SEO examinează modul în care motoarele de căutare funcționează, 
algoritmii programați de calculator ce dictează comportamentul motorului de căutare, ce caută oamenii, 
termenii de căutare specifici sau cuvintele cheie introduse în motoarele de căutare, și ce modalităţi de căutare 
sunt preferate de către publicul țintă.  
Optimizarea unui site web poate implica editarea conținutului său, adăugarea de conținut, introducerea de cod 

https://websitesetup.org/
https://adwords.google.com/home/
https://www.google.com/nonprofits/
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HTML și asocieri de cod pentru a crește atât relevanța sa la anumite cuvinte cheie și pentru a elimina barierele 
din calea activităților de indexare a motoarelor de căutare. 
Pentru a vă asigura că informațiile pe care le distribuiţi online sunt prezente în rezultatele motoarelor de 
căutare ar trebui să: 

 Adăugați cuvinte cheie în link-urile sau adresele URL (Uniform Resource Locator); 

 Utilizați URL-uri care pot fi citite, deoarece e mai ușor pentru motoarele de căutare să vă găsească și în 
cazul în care există o nevoie de a separa cuvinte într-o adresă URL, ar trebui să folisiţi cratime; 

 Nu utilizați majuscule în adresele voastre de URL, deoarece acestea sunt cazuri sensibile, utilizarea 
majusculei poate face căutarea mai grea pentru motoarele de căutare; 

 Fiţi relevanţi și folosiţi un conținut de calitate, întrucât motoarele de căutare încearcă să ofere cele 
mai relevante rezultate solicitate de căutători; 

 Deţineţi un site cu o încărcare rapidă și o multi-platformă; 

 Utilizați descrierea de tip “meta” corespunzătoare (scurt paragraf de text care apare sub URL-ul unei 
pagini în rezultatele de căutare); 

 Etichetați-vă imaginile cât mai exact posibil, deoarece vă vor crește șansele ca imaginile să apară în 
căutările efectuate de către utilizatori; 

 Nu supraîncărcați site-ul cu cuvinte cheie, repetându-le peste tot; 

 Evitați utilizarea anunțurilor de promovare deoarece nu va afecta numai lizibilitatea site-ului vostru, 
dar şi timpul de încărcare;  

 Evitați să aveţi un conținut duplicat ca și alte site-uri, fiindcă în cazul în care se întâmplă acest lucru 
motorul de căutare ar putea să nu arate site-ul, în urma unei căutări. 

Puncte tari 

 Utilizarea acestor instrumente poate crește în mod substanțial vizibilitatea site-ului vostru și, prin 
urmare, recunoașterea voastră, fie la nivel local, regional, național sau internațional. Acest lucru poate 
aduce mai multe contacte de la organizații de tineret și alte entități similare. 

Puncte slabe 

 Acesta nu este un proces foarte ușor sau simplu de abordat. 

Riscuri 

 Utilizarea acestor instrumente necesită timp și/sau bani și mai ales necesită cunoștințe/competențe, 
care ar putea să nu existe în rândul personalului organizației voastre. 

Remedii/Soluții 

 Utilizarea platformelor gratuite de eLearning cum ar fi Coursera (https://www.coursera.org/) sau 

edX (https://www.edx.org/), poate ajuta la obținerea cunoștințelor/aptitudinilor necesare. 

Exemple 

 Asociația ZURY utilizează în majoritatea cazurilor caracteristica SEO în mesajele lor de pe site/blog, 
pentru a fi mai ușor de găsit de către potențialii tineri și participanți sau parteneri care pot lua parte la 
evenimentele și proiectele lor. Caracteristica SEO le permite să facă uz de anumiţi termeni specifici, 
care sunt în mod obișnuit utilizaţi în rândul publicului lor țintă, conectat cu activitatea lor și, prin 
urmare, este mai ușor ca organizația să apară în căutările Google sau alte căutări web, având șanse 

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
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mai mari să fie cunoscută pe plan local, la nivel național sau internațional. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Lista de motoare de căutare: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines   

Ghid privind utilizarea Google AdWords: 

https://support.google.com/adwords/answer/6146252?hl=en&utm_medium=et&utm_campaign=en
&utm_source=ww-ww-et-b2bfooter_adwords&_ga=2.14246334.886612459.1525865402-
2127553964.1525865402  

Ghid cu privire la modul în care funcționează Google AdWords: 

https://www.wordstream.com/articles/what-is-google-adwords  

Ghid privind SEO:  

https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en  

https://moz.com/beginners-guide-to-seo    

https://searchengineland.com/guide/seo    

https://blog.kissmetrics.com/seo-guide/ 

5.2. Doriţi să vă cunoaşteţi audienţa site-ului mai bine? 

Generalități 

O parte foarte importantă în gestiunea unui site/blog este de a controla/obține informații privind accesul la 
această resursă, de exemplu, cine îl vizitează, de unde, cât timp alocă vizualizării conținutului, la ce pagini se 
uită, dacă vizitatorii se întorc și multe alte informații. Pentru aceasta pot fi folosite instrumente cum ar fi 

Google Analytics (https://www.google.com/analytics/). Google Analytics este un set de produse integrate 

de analiză a datelor și marketing care permite analiza comportamentului consumatorilor, dezvoltă perspective 
relevante, și apoi oferă o experiență de brand mai captivantă. 
Există alte tipuri de informații pe care le puteți obține de la analiza site-ului vostru, care pot ajuta la 
îmbunătățirea calității, a accesibilității și a utilizării. Unele link-uri cu liste pentru aceste instrumente sunt 
disponibile în secțiunea Tutoriale/Ghiduri/Link-uri, mai jos. 

Puncte tari 

 Permite utilizatorului să obțină informații detaliate cu privire la traficul paginii/lor organizației, și cu 
informațiile respective, este posibil, dacă este necesar, să îl actualizeze;  

 Ajungeţi să vă cunoașteți mai bine publicul/audienţa. 

Puncte slabe 

 Unele  instrumentele se plătesc integral sau au anumite funcții contra cost;  

 Concluziile trase prin lecturarea informațiilor disponibile pot fi greu de înțeles pentru cineva care nu 
are experienţă în IT. 

Exemple 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines
https://support.google.com/adwords/answer/6146252?hl=en&utm_medium=et&utm_campaign=en&utm_source=ww-ww-et-b2bfooter_adwords&_ga=2.14246334.886612459.1525865402-2127553964.1525865402
https://support.google.com/adwords/answer/6146252?hl=en&utm_medium=et&utm_campaign=en&utm_source=ww-ww-et-b2bfooter_adwords&_ga=2.14246334.886612459.1525865402-2127553964.1525865402
https://support.google.com/adwords/answer/6146252?hl=en&utm_medium=et&utm_campaign=en&utm_source=ww-ww-et-b2bfooter_adwords&_ga=2.14246334.886612459.1525865402-2127553964.1525865402
https://www.wordstream.com/articles/what-is-google-adwords
https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
https://searchengineland.com/guide/seo
https://blog.kissmetrics.com/seo-guide/
https://www.google.com/analytics/
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Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Centrul de Asistenţă Google Analytics 360 Suite: https://support.google.com/360suite/?visit_id=1-
636615436281680992-2841567378&p=analytics_solutions&rd=2#topic=6292521  

Instrumente de analiză pentru site-uri:  

http://www.razorsocial.com/website-analysis-tools/  

https://www.business2community.com/seo/25-powerful-website-audit-tools-check-01570949  

https://www.inc.com/guides/12/2010/11-best-web-analytics-tools.html   

https://support.google.com/360suite/?visit_id=1-636615436281680992-2841567378&p=analytics_solutions&rd=2#topic=6292521
https://support.google.com/360suite/?visit_id=1-636615436281680992-2841567378&p=analytics_solutions&rd=2#topic=6292521
http://www.razorsocial.com/website-analysis-tools/
https://www.business2community.com/seo/25-powerful-website-audit-tools-check-01570949
https://www.inc.com/guides/12/2010/11-best-web-analytics-tools.html
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6. Instrumente de management al proiectelor 

Managementul proiectelor nu este întotdeauna ușor, deoarece unele proiecte ar putea fi simple (de 
exemplu, elaborarea unui raport) și altele foarte complexe (de exemplu, organizarea unui eveniment 
de 5 zile, pentru 200 de persoane). În funcție de obiectivul și complexitatea proiectului, echipa care-l 
pune în aplicare, resursele disponibile și grupul țintă, diferite instrumente de management de proiect 
pot fi folosite pentru a face dezvoltarea proiectului un proces mai ușor și pentru a ajunge la 
rezultatele scontate. 

Un instrument de management al proiectelor poate fi utilizat în planificarea, organizarea, dezvoltarea 
și gestionarea resurselor, dar și în cadrul managementului unei echipe. În funcție de instrumente, 
funcționalitatea lor poate include estimarea și planificarea, programarea, managementul costurilor, 
alocarea resurselor, software-ul de colaborare, comunicarea, procesul de luare a deciziilor, fluxul de 
lucru, riscurile, calitatea, documentarea și sistemele de administrare. 

6.1. Doriţi să vă gestionaţi proiectele într-un mod mai eficient? 

Generalități 

Instrumentele disponibile pentru managementul proiectelor pot fi foarte utile deoarece acestea vă permit să 
vă asigurați că toate echipa are toate informațiile necesare pentru a face față sarcinilor care sunt esenţiale. Mai 
jos găsiți câteva exemple ale acestor instrumente: 

Trello (www.trello.com) este un instrument digital simplu care prin utilizarea şabloanelor (ca proiect) și a 

cardurilor (mesaje) îl face ușor de folosit pentru schimbul de informații în cadrul unei echipe. 

Asana (https://asana.com/) este un instrument web care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a gestiona cu 

ușurință un proiect prin schimbul de documente, sarcini, termene, responsabilități, repere și rezultate. 

Puncte tari 

 Aceste instrumente permit echipelor să fie mai productive întrucât acestea permit distribuirea  
informațiilor într-un spațiu centralizat;  

 Fiecare membru al echipei va avea acces la toate informațiile. 

Puncte slabe 

 Ar putea dura ceva timp pentru a învăța cum să folosiți în mod corespunzător instrumentele. 

Riscuri 

 Un utilizator poate șterge din greșeală fișiere/ informații disponibile. 

Remedii/Soluții 

 Persoana responsabilă de proiect ar trebui să facă backup-uri periodice ale informațiilor. 

Exemple 

 Contextos utilizează Trello pentru asigurarea managementului proiectelor lor. Prin intermediul funcției 

http://www.trello.com/
https://asana.com/
http://www.contextos.org.pt/
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de integrare a diverselor aplicații, de exemplu, prin utilizarea aplicațiilor Team Gantt și Google Drive, 
membri organizației pot să administreze și să organizeze toate sarcinile, listele de verificare, termenele 
limită, datele, practic toate informațiile curente ale organizației. Pe tabla de lucru a organizației există 5 
liste intitulate astfel: 1) Echipă – unde sunt detaliați pașii necesari de utilizarea aplicației Trello de către 
membri noi; 2) Priorități; 3) Proiecte curente; 4) Proiecte în dezvoltare; și 5) Proiecte finalizate. Scopul 
acestei formule de administrare este de a organiza toată activitatea organizației Contextos, oferind 
astfel o prezentare generală asupra a ceea ce se întâmplă în organizație. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Suport privind modul de utilizare Trello: https://help.trello.com/  

Ghidul privind modul de utilizare Asana: https://asana.com/guide 

6.2. Doriţi să aveţi posibilitatea de a distribui fişiere cu echipa voastră? 

Generalități 

Instrumentele disponibile pentru distribuirea de fișiere pot fi foarte utile pentru partajarea oricărui tip de 
document cu echipa ta. Mai jos găsiți câteva exemple ale acestor instrumente: 

Google Drive (https://www.google.com/drive/), care permite utilizatorilor să creeze/modifice, încarce, 

stocheze și să organizeze fișierele de text, foile de calcul tabelar, prezentările, formularele, imaginile, 
diagramele și hărțile. De asemenea, vă permite partajarea tuturor fișierelor menționate anterior cu echipa 
(oferind posibilitatea ca două sau mai multe persoane să lucreze pe același fișier în mod simultan). Verificați 

versiunea Google pentru organizații non-profit (https://www.google.com/nonprofits/) pentru mai multe 

oportunități și sfaturi.  

Dropbox (https://www.dropbox.com/) permite utilizatorilor să împărtășească cu ușurință, să sincronizeze și 

să găsească documentele care sunt găzduite într-un singur loc central. 

Mega (https://mega.nz/) este un instrument de stocare și oferă servicii de găzduire pentru fişiere, cunoscut 

fiind pentru caracteristicile sale de securitate. 

Puncte tari 

 Puteți partaja cu ușurință fișiere cu oricine doriți; 

 Unele instrumente permit utilizatorilor să creeze/actualizare/opereze simultan în același document. 

Puncte slabe 

 Unele dintre aceste servicii au limitări (de exemplu, dimensiunea fișierelor pe care le puteți încărca) 
sau au funcții disponibile doar contra cost. 

Riscuri 

 Stocarea de informații private/delicate în mediul online ce pot fi accesate de către alte persoane poate 
fi riscant. 

Remedii/Soluții 

 Asigurați-vă că aveți protejate informațiile (de exemplu, prin setarea unei parole pe fișierele 

https://help.trello.com/
https://asana.com/guide
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/nonprofits/
https://www.dropbox.com/
https://mega.nz/
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partajate). 

Exemple 

 Asociația ZURY utilizează MEGA cu scopul de a partaja și a stoca/arhiva materiale din diferite proiecte 
și activități, conținut mai ales vizual, cum ar fi clipuri video și fotografii, fiind ușor accesibile diferiților 
membri – angajati sau voluntari, pe baza unui singur nume de utilizator/adrese de e-mail și a unei 
parole. Utilizarea instrumentului este gratuită pentru până la 50 GB de conținut stocat. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Ghid Google Drive: https://support.google.com/drive/?hl=en#topic=14940   

Pagina web de asistenţă pentru Dropbox: https://www.dropbox.com/help 

6.3. Do you want to keep contact with your team? 

Generalități 

Instrumentele disponibile pentru menținerea contactului pot fi foarte utile pentru a menține echipa la curent 
cu noutățile relevante a fi comunicate. Pe lângă aceste instrumente există unele instrumente care sunt 
agregatoare a unei varietăți de instrumente de comunicare, care permit dispunerea comunicării în același 
instrument, la nivel centralizat. Mai jos găsiți câteva exemple ale acestor instrumente: 

WhatsApp-ul (https://www.whatsapp.com/) este un instrument gratuit care permite utilizatorilor să 

împărtășească/partajeze mesaje, documente, fotografii și clipuri video, fie numai unei singure persoane sau 
unui grup. 

Slack (https://slack.com/) este un instrument de comunicare care permite utilizatorului să primească 

informații de la o varietate de alte instrumente ca de exemplu WhatsApp, Google Drive și Facebook. 

Puncte tari 

 Utilizarea acestor tipuri de instrumente face ca accesul întregii echipe la cele mai recente informaţii să 
fie unul foarte facil. 

Puncte slabe 

 Poate distrage atenția de la executarea activităților zilnice/muncii, dacă aceste instrumente sunt cu 
precădere utilizate pentru a susține conversații/comunicate de tip chat între utilizatori. 

Riscuri 

 Pierderea timpului din orele de lucru, ca urmare a utilizării acestor instrumente. 

Remedii/Soluții 

 Crearea de proceduri pentru utilizarea instrumentelor. 

Exemple 

https://support.google.com/drive/?hl=en#topic=14940
https://www.dropbox.com/help
https://www.whatsapp.com/
https://slack.com/
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 Asociația Educatio (www.asociatiaeducatio.ro) (o asociație românească) a creat o metodă solidă de 

comunicare folosind WhatsApp-ul, care permite utilizatorilor să recunoască cu ușurință că mesajul 
primit a fost trimis de la organizație. Fiecare proiect are o identitate și este structurat astfel: 

o Numele grupului: Titlul proiectului/Educație/An 
o Conţinutul mesajului 
o Numele Evenimentului/Termen/Descriere 
o Numele Evenimentului/Termen/Cerere 
o Denumirea proiectului/Termen/Cerere 
o Denumirea proiectului/Termen/Informații cu privire la sarcină 

Fiecare grup WhatsApp are membrii alocaţi fiecărui proiect. Atunci când un mesaj este trimis grupului 
de WhatsApp, membrii din cadrul acestui grup sunt notificaţi instant. 

 Bee Active este o asociație pentru tineret care utilizează Slack-ul pentru a gestiona proiectele lor 

interne. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Pagina de suport WhatsApp: https://faq.whatsapp.com/  

Ghid privind modul de utilizare Slack: https://get.slack.help/hc/en-us/categories/360000049043-getting-
started 

6.4. Doriţi să creaţi imagini şi prezentări captivante? 

Generalități 

Instrumentele disponibile pentru a crea imagini sau prezentări pot fi foarte utile întrucât acestea vă permit 
realizarea de imagini foarte atractive și prezentări care vă pot ajuta să captivaţi publicul țintă. Mai jos găsiţi  
câteva exemple ale acestor instrumente: 

Prezi (https://prezi.com/) permite utilizatorului să creeze (singur sau într-o echipă), să prezinte și analizeze 

(prin opţiunea instrumentului de analiză) prezentări remarcabile, într-un mod foarte simplu. 

Canva (https://www.canva.com/) pentru organizații non-profit (https://about.canva.com/canva-for-
nonprofits/) oferă acestora accesul gratuit la Canva în vederea utilizării funcțiilor de Business Premium pentru 

până la 10 persoane. Acest software vă oferă posibilitatea de a crea prezentări, grafice social-media, și chiar 
mai mult, pe baza a mii de şabloane frumoase. 

Puncte tari 

 Utilizarea acestor instrumente va uşura activitatea organizațiilor de tineret în ceea ce priveşte 
implicarea publicului țintă și diseminarea informațiilor și a mesajelor. 

Puncte slabe 

 Crearea graficelor/imaginilor poate fi foarte consumatoare de timp, mai ales pentru cineva fără 
cunoștințe anterioare în acest domeniu. 

Riscuri 

 Utilizarea acestor instrumente necesită timp și/sau bani precum și necesită cunoștințe/competențe, 

http://www.asociatiaeducatio.ro/
https://www.facebook.com/Bee-Active-Timisoara-168901659798791/
https://faq.whatsapp.com/
https://get.slack.help/hc/en-us/categories/360000049043-getting-started
https://get.slack.help/hc/en-us/categories/360000049043-getting-started
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
https://about.canva.com/canva-for-nonprofits/
https://about.canva.com/canva-for-nonprofits/
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care ar putea să nu fie deținute de personalul organizației de tineret. 

Remedii/Soluții 

 Utilizarea platformelor gratuite de tip eLearning cum ar fi Coursera (https://www.coursera.org/) 

sau edX (https://www.edx.org/), poate ajuta la dobândirea cunoștințelor/aptitudinilor necesare. 

Exemple 

 Voluntarii internaționali și voluntarii locali ai Asociației ZURY folosesc Prezi ca un material suport 
pentru prezentări de cursuri de limbi străine și ateliere pe care le livrează tinerilor locali, ceea ce face 
prezentarea mai interesantă şi captivante pentru beneficiarii lor. 

 Ofensiva Tinerilor foloseşte Prezi pentru a crea materiale de prezentare interactive cu machete 

creative și grafice, reușind prin acest lucru să capteze atenția publicului și “să-l implice” într-o călătorie 
unică.  

 AT4T este o asociație culturală non-guvernamentală din România care utilizează Canva pentru a crea 

toate materialele necesare pentru comunicare și diseminare, cum ar fi postere, imagini etc. Pentru mai 
multe informații consultați O1. 

Tutoriale/Ghiduri/Link-uri 

Ghidul complet pentru Canva pentru social media ce poate fi util organizațiilor non-profit: 

https://www.canva.com/learn/social-media-for-nonprofits/  
Pagina de suport Prezi: https://prezi.com/support/ 

 

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
http://www.ofensivatinerilor.ro/
http://www.at4t.org/
https://www.canva.com/learn/social-media-for-nonprofits/
https://prezi.com/support/
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7. Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) 

Pasul 1: Domeniul de aplicare al evaluării  

Această Evaluare a Impactului de Confidențialitate (denumit „PIA“ - Privacy Impact Assessment) 
analizează problemele de confidențialitate asociate cu colectarea, utilizarea și schimbul de informații 
cu privire la tineri, în contextul activității de tineret din mediul online. PIA a fost produs de Myrsini 
Glinos la eGovlab, Universitatea din Stockholm pe baza cercetărilor Lianei Colonna3 în cadrul 
proiectului eSkills Match4. PIA a fost aprobat de către ofiţerul însărcinat cu protecţia datelor de la 
Universitatea din Stockholm, Benita Falenius. 

Scopul central al acesteia este de a examina problemele de confidențialitate asociate colectării și 
schimbului de date cu caracter personal referitor la persoane (ex. persoane tinere) pe canale online 
(social media, bloguri, site-uri etc.) gestionate de către organizațiile de și pentru tineret. În special, 
PIA urmărește să identifice impactul asupra vieții private și de a dezvolta o apreciere a acestor 
influențe din perspectiva tinerilor, membri ai unei organizații de tineret. 

Mai mult, urmărește să identifice modalități prin care un impact negativ asupra vieții private poate fi 
evitat, luând în considerare viitorul Regulament General privind Protecția Datelor ( GDPR). În cazul în 
care se constată că un impact negativ asupra vieții private este inevitabil, ar trebui să ne asigurăm că 
justificările pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt cât mai clare și mai transparente. 

Pasul 2: Datele personale 

GDPR se aplică la „date cu caracter personal5“și la „colectorii de date6“. Organizațiile de tineret pot fi 
„colectoare de date“, deoarece acestea pot colecta „date cu caracter personal“, cum ar fi fotografii și 
înregistrări video ale membrilor lor (ex. a tinerilor) în cadrul activităților, evenimentelor, și le 
stochează în format electronic, pe computer sau alte dispozitive. Aceste fotografii sau videoclipuri 
realizate de lucrătorii de tineret pot conține date cu caracter personal cu privire la persoane fizice 
sau înregistrări ale acțiunilor indivizilor. Organizațiile de tineret pot partaja, de asemenea, informații 
sensibile cu privire la convingerile politice sau religioase, date cu caracter personal privind starea de 
sănătate sau viața sexuală a persoanelor fizice. Odată publicate online, aceleași date pot fi date cu 
caracter personal în mâinile unui alt operator de date în funcție de impactul potențial al procesării 
acestora. 
  

                                                           
3Dr. Liane Colonna este un profesor asistent de drept și IT la Universitatea din Stockholm și un membru al Institutului Suedez de Drept și 
Cercetare a Informației (IRI). Ea și-a obținut doctoratul (LLD) în Drept și IT de la Universitatea din Stockholm în mai 2016. 

4 Rezultatelor cercetării și Raportul PIA realizat de către Dr. Liane Colonna pentru proiectul e-Skills Match a fost înaintat către CE ca 
document non-public. 

5 Date cu caracter personal: orice informație referitoare la o persoană identificabilă, care poate fi astfel identificată prin referire la un 
identificator (ex. date despre locație). 

6 Colectorii de date: entitatea ce decidescopul și mijloacele de colectare a datelor. 
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Pasul 3: Evaluarea riscurilor privind confidenţialitatea și recomandări 

 

Descrierea 
principiului de 
confidențialitate 

Evaluarea 
conformităţii/ 
Risc 

Recomandări 

Caracterul legal: Este 
un principiu de bază 
al protecției datelor 
care înseamnă că 
“datele cu caracter 
personal trebuie să 
fie prelucrate în mod 
corect și legal.” În 
esență, legalitatea 
înseamnă că un 
operator de date își 
respectă obligațiile 
legale cu privire la 
prelucrarea datelor 
cu caracter personal.  

În contextul UE, acest 
lucru înseamnă de 
exemplu că 
prelucrarea datelor 
respectă condițiile 
stabilite în GDPR, în 
special articolul 6 
care stabilește 
temeiurile juridice 
pentru prelucrare, 
precum și articolele 7 
și 8 din Carta 
Drepturilor 
Fundamentale a 
Uniunii Europene și 
articolul 8 a CEDO 
(Curții Europene 
pentru Drepturile 
Omului). 

Tinerilor nu le 
sunt oferite 
detalii cu privire 
la 
consimțământul 
asumat. 

 

Asigurați-vă că tinerii sunt înştiinţaţi în mod corespunzător înainte 
de colectarea de informații sau date (inclusiv fotografii) de la ei și 
stocarea lor în orice sistem sau canal social media. În mod specific, 
informați persoanele cu privire la următoarele: 

 Faptul că informațiile sau datele sunt colectate, 

 Scopul colectării 

 Destinatarii, 

 Dacă furnizarea este obligatorie sau voluntară, și 

 Drepturile de acces pentru a le corecta 

 

Elaborați un proces solid privind primirea consimțământului, în 
conformitate cu cerințele GDPR. Acest proces ar trebui să implice, 
printre altele, o notificare de confidențialitate care prezintă orice 
posibilitate de prezentare a informațiilor/datelor și protecția 
confidențialității acordată individului. De asemenea, trebuie să 
implice consimțământul obținut printr-o acțiune pozitivă de către 
individ, mai degrabă decât să fie asumat ca implicit. 
Consimțământul trebuie să fie liber, specific, informat și lipsit de 
ambiguitate (notă: tăcerea sau inactivitatea nu vor constitui 
consimțământ). 

 

Asigurați-vă că acordul se distinge clar, și nu vine „la pachet“ cu 
alte acorduri sau declarații scrise. 

 

Asigurați-vă că aprobări separate sunt obținute pentru operațiuni 
de prelucrare distincte.  

 

Puneţi în aplicare un mecanism pentru a verifica dacă tinerii care 
doresc să devină membri în organizația de tineret îndeplinesc 
condiția consimțământului dat. 

  

Puneţi în aplicare un mecanism pentru a demonstra că acordul a 
fost dat. Cu alte cuvinte, asigurați-vă că există un sistem de 
înregistrare și că există o cale de verificare eficientă. 

 



ICT4YOUTHWORK project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European 
Union (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722). 
This document has been prepared for the European Commission however it reflects 
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

 38 

Asigurați-vă că indivizii sunt capabili să-și retragă consimțământul 
în orice moment. Cu alte cuvinte, ar trebui să existe, de asemenea, 
o opțiune ușor accesibilă pentru a renunța în orice moment. 

 

Furnizați o notificare a subiectului privind faptul că deși aceștia au 
dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, acest 
lucru nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului 
oferit anterior. 

 

Caracterul legal 

Organizațiile de 
tineret nu 
informează 
suficient membrii 
săi (tinerii) despre 
persoanele care îi 
pot găsi online, 
cine poate 
vizualiza ceea ce 
postează online şi 
cine îi urmărește 
pe reţelele de 
socializare. 

Controlul 
inadecvat al 
dezvăluirii de 
informaţii 
sporește 
probabilitatea ca 
acestea să fie 
distribuite în mod 
necorespunzător. 

 

 

Transmiteți o  notificare privată ce evidențiază în mod clar 
modalitățile prin care organizaţia de tineret poate folosi datele 
personale ale unei persoane, cum ar fi:  

  

 să comunice cu el/ea cu privire la activitățile organizației 
de tineret;  

 să comunice cu el/ea cu privire la oportunitățile 
educaționale legate de obiectivele lor de auto-dezvoltare. 

 

Informați tinerii cu privire la politica de 
confidenţialitate/notificarea privată făcută în etapa inițială de 
înregistrare și înainte ca orice informație să fie colectată.   

 

Asigurați-vă că politica de confidențialitate este ușor accesibilă pe 
site-ul vostru.   

   

Asigurați-vă că în etapa fazei de înregistrare, tinerii pot selecta un 
nivel de interacțiune și cât de multă vizibilitatea publică doresc să 
aibă.   

 

Avertizaţi tinerii despre diversele riscuri asociate cu schimbul de 
diferite tipuri de date.  

 

Furnizaţi persoanelor diferite opțiuni privind partajarea și 
eliminarea conținutului acestora și informați-i despre audienţa care 
poate vedea informațiile pe care le distribuie. Aici, o atenție 
deosebită trebuie acordată faptului că este posibil ca angajatorii 
care caută anumiți candidați să vadă postările unui individ, profilul 
etc. Persoanele trebuie să fie înștiințate cu privire la faptul că există 
o opțiune pentru a limita relevarea acestor informații, în cazul în 
care doresc acest lucru, mai ales în cazul fotografiilor. O sugestie 
este de a evita etichetarea persoanelor în fotografii, dându-le 
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posibilitatea de a face acest lucru ei înșiși. 

Caracterul legal 

Există o lipsă în 
avertismente 
oferite tinerilor în 
ceea ce privește 
schimbul de 
probe. Terțe părți 
pot fi în măsură 
să acceseze 
informațiile lor 
personale, fără 
consimțământul 
acestora (de 
exemplu, oamenii 
pot descărca 
„dovezi“, care 
sunt puse la 
dispoziție prin 
profilurile 
publice). 

Pe scurt, tinerii nu 
au cunoștințe 
despre 
consecințele 
încărcării datelor 
în mediul online. 

Transmiteți persoanelor notificări prealabile și avertizări că 
„dovezi“ sau orice alte date încărcate pe site-uri sau canale de 
socializare pot fi afișate și partajate cu terțe părți în cazul în care 
profilul lor este listat ca „public“. Anunțul de avertizare ar trebui să 
fie inclus în Politica de confidențialitate și să specifice de 
asemenea, riscurile. 

 

Caracterul legal 

Nu este clar 
modul în care 
organizațiile de 
tineret vor „fi în 
măsură să 
demonstreze și 
înregistreze“ că 

procesele lor sunt 
în conformitate 
cu principiul 
asumării 
Regulamentului 
General privind 
Protecția Datelor 
(GDPR).  

Publicați informații accesibile și ușor de înțeles, precum și informări 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Mențineți înregistrări ale activităților de prelucrare. 

 

Cooperați cu autoritățile și persoanele în cauză - prin furnizarea 
oricăror informații sau documente solicitate. 

 

Dezvoltați procese pentru a dovedi că măsurile de securitate sunt 
eficiente și conforme Regulamentului General privind Protecția 
Datelor (GDPR). 

 

Concepeți și puneți în practică procese pentru a urmări, controla și 
a putea raporta activitatea conexă utilizării datelor prelucrate (de 
exemplu cu jurnale aplicative / Securitatea Informațiilor și 
Managementul Evenimentelor (Security Information and Event 
Management - SIEM) sau inițiative ca Identitate și Acces 
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Managerial (Identity and Access Management - IAM). 

Limitarea scopului: În 
esență, principiul 
limitării scopului 
necesită ca 
operatorul de date să 
furnizeze un motiv 
specific și legal 
declarat subiectului 
respectiv cu privire la 
motivul pentru care 
culege datele lui/ei. 
Această explicație ar 
trebui să fie făcută 
cât mai explicită, și nu 
mai târziu de 
momentul colectării 
datelor. Principiul 
impune în continuare 
ca operatorul de date 
să utilizeze datele 
numai în scopurile 
care au fost declarate 
persoanei vizate, la 
momentul colectării 
datelor. 

Respectarea 
principiului 
limitării scopului 
este neclar, 
aspect care 
prezintă un risc 
pentru indivizi 
legat de faptul că 
utilizarea datele 
lor personale 
poate depăși 
anumite așteptări 
rezonabile ale 
acestora. 

După cum s-a menționat mai sus, specificați scopul colectării de 
date tinerilor, imediat, în momentul înregistrării (de exemplu, 
înainte de a se colectea orice date cu caracter personal).  

 

Fiți clar cu privire la toate utilizările posibile ale datelor, nu doar 
utilizările la care se așteaptă sau pentru care au furnizat subiecții 
detaliile lor. 

 

Monitorizați și analizați accesul și utilizarea datelor cu caracter 
personal pentru a vă asigura că acestea sunt limitate la scopul 
declarat inițial și că nu există alte căi de acces neautorizate sau 
neconforme care pot să apară.  

 

Stabiliți politici de acces la date cu caracter personal pentru a pune 
în aplicare limitarea scopului.  

 

Asigurați-vă de prelucrarea datelor în funcție de scop, prin audituri 
periodice. 

Calitatea datelor: 
Conform principiului 
calității datelor toate 
datele cu caracter 
personal „trebuie să 
fie exacte și, dacă 
este necesar, 
actualizate.“ Calitatea 
datelor se referă la 
acest aspect evident, 
iar pe de altă parte, la 
calitatea prelucrării 
datelor. Atunci când 
există date false sau 
incomplete 
identificate, acestea 
trebuie să fie șterse 
sau corectate. În plus, 
datele cu caracter 
personal nu pot fi 
păstrate într-o formă 

Organizațiile de 
tineret nu 
evidențiază clar 
nevoia de 
actualizare a  
datelor la zi, pe 
conturile lor de 
social media sau 
în cadrul website-
ului. Acest lucru 
poate aduce un 
risc de a avea 
informații 
învechite, iar 
tinerii să ia decizii 
în baza unor 
astfel de date. 

Informați lucrătorii de tineret care vor fi responsabili de asigurarea 
faptului că informațiile sunt complete, corecte și actualizate atunci 
când vă creați profilul online al organizației de tineret. 
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care să permită  

identificarea 
persoanei vizate 
pentru orice perioadă 
mai lungă decât cea 
necesară scopului 
pentru care datele au 
fost colectate sau 
pentru care acestea 
sunt prelucrate în 
continuare. 

Calitatea datelor 

Măsurile prin care 
se asigură că 
informațiile sunt 
corecte și 
actualizate prin 
validare, sunt 
slabe. Informațiile 
sunt furnizate 
direct de către 
individ, dar 
acestea nu sunt 
verificate în 
niciun fel. 
Lucrătorii de 
tineret nu pot fi în 
măsură să se 
bazeze pe datele 
prezentate de 
către tineri 
online, de 
exemplu în ceea 
ce privește 
aspecte 
importante cum 
ar fi identitatea 
sau vârsta: cum 
poate fi sigur un 
lucrător de 
tineret că se 
poate baza pe 
profilele online, 
care ar putea fi 
supuse unor 
furturi de 
identitate sau 
ceva similar? 

Determinați angajatorii să fie responsabili pentru validarea datelor 
transmise de către tineri. 

 



ICT4YOUTHWORK project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European 
Union (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722). 
This document has been prepared for the European Commission however it reflects 
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

 42 

Minimalismul: 
Principiul 
minimalismului 
impune ca singurele 
date cu caracter 
personal care ar 
trebui să fie colectate 
și stocate să fie cele  
necesare pentru a 
obține anumite 
obiective specificate 
și legitime. Mai mult, 
se consideră că ar fi 
necesar ca datele cu 
caracter personal să 
fie distruse imediat ce 
nu mai sunt relevante 
pentru atingerea 
acestor obiective. 

Există riscul ca 
informațiile să fie 
colectate, 
deoarece este 
posibil/permis să 
se facă acest 
lucru, mai 
degrabă decât 
pentru că este 
nevoie de acele 
informații pentru 
procesele actuale 
ale organizației de 
tineret. 

Strict limitați culegerea de informații în scopul în care această 
abordare susține funcțiile și activitățile organizației de tineret sau 
munca de tineret online. 

 

Asigurați reducerea la minimum a datelor prin intermediul 
politicilor și auditurilor periodice.  

 

Planificați momente specifice de ștergere a datelor. 

 

Asigurați-vă că atunci când fotografiile și alte documente sunt 
încărcate, lucrătorul de tineret scoate aspectele inutile din fiecare 
imagine/document înainte de a fi încărcat, care poate include 

data creării sau locația imaginii. 

Proporționalitatea:  

Principiul 
proporționalității 
impune ca datele 
personale să fie 
„adecvate, pertinente 
și să nu fie excesive în 
raport cu scopurile 
pentru care sunt 
colectate și/sau 
prelucrate în 
continuare“. 
Proporționalitatea 
implică nu doar 
evitarea compilării 
prea multor date, dar 
și faptul că există 
suficiente informații 
ce ar trebui să fie 
obținute pentru a 
atinge scopul 
declarat.  

Nu este clar dacă 
există facilități 
pentru a șterge în 
mod adecvat 
toate datele 
pentru un 
membru (inclusiv 
din backup-uri). 
Informațiile care 
sunt colectate și 
stocate în mod 
inutil sau nu sunt 
gestionate în mod 
corespunzător, 
astfel încât 
înregistrări 
duplicate sunt 
create, prezintă 
un risc de 
securitate mult 
mai mare. În cazul 
în care nu este 
stabilită o 
perioadă de 
păstrare, 
informațiile ar 
putea fi folosite 
mai mult timp 
decât este 

Concepeți/Stabiliți perioade de păstrare, care păstrează doar 
informații atât timp cât este necesar pentru a furniza servicii de 
asistență a lucrătorilor de tineret pentru persoane fizice. 

 

Dezvoltați sisteme și procese pentru a vă asigura de conformitatea 
cu politicile de păstrare a datelor. 
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necesar. 

Securitate: Principiul 
de securitate a 
datelor se referă la 
protecția acestora 
față de utilizarea 
greșită, pierderea și 
accesul neautorizat, 
modificarea sau 
divulgarea lor. Se 
impune ca operatorii 
de date să ia măsuri 
tehnice și 
organizatorice 
adecvate pentru a se 
asigura că datele sunt 
protejate împotriva 
efectelor cu caracter 
negativ. 

 

Nu este clar 
modul în care 
încălcările de 
securitate a 
datelor vor fi 
raportate, cum ar 
fi în cazul în care 
un individ este 
posibil să sufere o 
anumită daună 
(de exemplu, 
furtul de 
identitate sau o 
încălcare a 
dreptului la 
confidențialitate). 

Asigurați-vă că există proceduri pentru a detecta, raporta și 
investiga o încălcare a securității datelor cu caracter personal. 
Acestea ar putea implica proceduri pentru documentarea 
încălcărilor și pentru prevenirea altor încălcări viitoare (de 
exemplu, furtul de identitate sau o încălcare a dreptului la 
confidențialitate).  

 

Elaborați un plan detaliat de răspuns, inclusiv atunci când trebuie 
depusă notificarea de încălcare la autoritățile de reglementare. În 
contextul GDPR (Articolul 33), operatorii de date sunt obligați să 
raporteze o încălcare a securității datelor cu caracter personal 
către autoritatea de supraveghere competentă (Supervisory 
Authority - SA), fără întârzieri nejustificate și, acolo unde este 
posibil, nu mai târziu de 72 de ore după ce a luat cunoștință de 
aceasta, astfel aceasta poate să aibă ca rezultat un risc pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate. În cazul în care o 
notificare este făcută după perioada celor 72 de ore, operatorul 
trebuie să explice motivele întârzierii. Notificarea trebuie să 
cuprindă cel puțin: o descriere a naturii încălcării, inclusiv, acolo 
unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ de persoane 
vizate și înregistrări de date cu caracter personal în cauză; numele 
și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor 
relevante sau punctul de contact; consecințele probabile ale 
încălcării securității datelor; și măsurile luate sau propuse de către 
inspector pentru a soluționa încălcarea și/sau de a reduce efectele 
sale. 

 

În contextul GDPR operatorii de date sunt de asemenea obligați să 
raporteze o încălcare a securității datelor cu caracter personal 
către persoana vizată (Articolul 34) în cazul în care o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal este de natură să conducă 
la un risc ridicat privind drepturile și libertățile acelei persoane 
vizate. Inspectorul trebuie să comunice încălcarea către persoana 
vizată, fără întârzieri nejustificate. Comunicatul trebuie să descrie 
într-un limbaj clar și simplu natura încălcării și cel puțin 
următoarele: numele și datele de contact ale responsabilului 
pentru protecția datelor relevante sau punctul de contact; 
consecințele probabile ale încălcării securității datelor; și măsurile 
luate sau propuse de către inspectorul cu securitatea pentru a 
soluționa încălcarea și/sau de a reduce efectele sale. Cu toate 
acestea, nu există nici o cerință de a face o notificare către 
persoana vizată în cazul în care oricare dintre următoarele condiții 
au fost îndeplinite: măsuri tehnice și organizatorice au fost aplicate 
datelor cu caracter personal, ceea ce îl va face neinteligibil 
persoanelor neautorizate (cum ar fi criptarea); inspectorul a luat 
măsuri pentru a se asigura că riscul inițial ridicat nu mai este 



ICT4YOUTHWORK project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European 
Union (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722). 
This document has been prepared for the European Commission however it reflects 
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

 44 

probabil să se materializeze; sau să notifice  fiecare subiect în parte 
ar reprezenta un efort considerabil, caz în care este utilizat un 
comunicat public sau altă metodă de informare care să informeze 
persoanele afectate în mod similar într-o manieră eficientă. 

 

Nerespectarea cerințelor de raportare a încălcărilor în temeiul 
GDPR va avea rezultate negative nu doar asupra controalelor 
reglementate, ci si de PR sau pot conduce chiar și la pierderea 
afacerii. Există, de asemenea, penalități financiare, foarte reale, pe 
care autoritățile de reglementare le pot aplica pentru erori grave - 
până la 2% din cifra de afaceri la nivel global anual sau 10 milioane 
de Euro, oricare dintre acestea este mai mare. 

 

Luați în considerare “adunarea” de provizii financiare, pentru a 
face față oricărei încălcări a securității datelor precum și asigurarea 
pentru acoperirea încălcărilor referitoare la date personale. 

 

Păstrați evidența oricăror încălcări de date, datele ce au fost 
compromise și modul în care încălcarea a fost tratată, precum și ce 
măsuri au fost luate pentru a se asigura că tipul de încălcare nu 
reapare. Toate încălcările trebuie să fie înregistrate, indiferent cât 
de mici sunt, iar aceste înregistrări trebuie să fie dezvăluite 
autorităților responsabile cu protecția datelor, la cerere. 

Influența subiectului: 
Principiul influenței 
subiectului permite 
persoanei vizate să 
participe și să aibă un 
anumit grad de 
influență asupra 
prelucrării datelor lor 
cu caracter personal 
de către un operator 
de date. Scopul este 
de a permite 
persoanei vizate un 
nivel de participare la 
colectarea și 
prelucrarea datelor 
lui/ei, deoarece 
aceste activități au de 
multe ori consecințe 
pentru subiect. 

 

Nu este clar 
modul în care 
solicitările de 
acțiune de la 
persoane fizice 
(sau cineva care 
acționează în 
numele acestora) 
pentru accesul la  

informațiile lor 
personale vor fi 
tratate de către 
organizația de 
tineret. 

 

 

Dezvoltați politici sau proceduri pe dreptul de acces și corecții ale 
părților afectate.  

 

Puneți la dispoziție un mecanism ce permite indivizilor să acceseze 
toate datele lor personale ce sunt deținute de către organizația de 
tineret și oferiți-le posibilitatea de transmitere a acestora într-o 
format inteligibil.   

 

Puneți la dispoziție o interfață ce permite subiecților să trimită o 
solicitare de informații.  

Asigurați prelucrarea în timp util a solicitarii de informații 
persoanelor vizate. 

 

Verificați că persoana este exact aceea care spun ei că sunt prin 
trimiterea unui e-mail înainte de a confirma o cerere de ștergere.  

 

Furnizați informații exacte și actualizate cu privire la (a) 
confirmarea faptului că datele referitoare la persoana vizată sunt în 
curs de procesare sau nu, (b) scopul prelucrării, (c) categoriile de 
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date în cauză; (d) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora 
le sunt dezvăluite datele, (e) datelor în curs de prelucrare, precum 
și orice informații cu privire la sursa datelor, (f) logica implicată în 
orice prelucrare automată a datelor și a deciziilor automate. 

 

Dacă aveți un site unde membri voștri sunt utilizatori și au un profil 
în care încarcă informații: 

 

 Luați în considerare adăugarea unui instrument de auto-
service pentru persoane fizice pentru a solicita datele care 
sunt colectate despre ei. Informațiile vor fi disponibile 
într-un fișier descărcabil. Persoanele fizice pot solicita 
datele printr-un link din portalul cu setări și vor primi 
datele prin e-mail.  

 Luați în considerare crearea unui ghid pas cu pas pentru 
tineri, cu privire la modul în care aceștia pot avea acces la 
datele lor, cum ar fi istoricul lor de conectare, istoricul 
adreselor de e-mail, și fotografiile/documentele pe care 
le-au încărcat.   

Influența subiectului 

Nu este clar 
modul în care 
dreptul la 
portabilitatea 
datelor 
prezentate în 
GDPR vor fi 
tratate de către 
organizațiile de 
tineret. 

Dacă aveți un site unde membri voștri sunt utilizatori și au un profil 
în care încarcă informații: 

 

 Adoptați proceduri pentru a permite persoanelor să 
primească datele lor cu caracter personal, într-un format 
structurat, utilizat în mod obișnuit și ce poate fi citit 
automat.  
 

 Puneți în aplicare funcționalitatea de export. Cu alte 
cuvinte, adoptați proceduri în scopul de a transmite 
aceste date către un alt operator fără obstacole.  
 

 Luați în considerare crearea unui buton intitulat „dă-mi 
toate datele mele“, care oferă utilizatorului toate datele 
lui/ei. 

Influența subiectului 

Nu este clar cum 
va fi tratat dreptul 
de ștergere 
prevăzut în GDPR 
de către 
organizația de 
tineret. 

Asigurați-vă că organizația de tineret va șterge datele personale 
fără întârzieri nejustificate atunci când:  

 Datele nu mai sunt necesare în ceea ce privește scopurile 
pentru care au fost colectate sau prelucrate 

 Persoana vizată își retrage consimțământul sau obiectează 
la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Datele au fost prelucrate în mod ilegal  

 Datele trebuie să fie șterse în vederea respectării unei 
obligații legale. 
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Influența subiectului 

Nu este clar cum 
va fi tratat dreptul 
de a fi uitat 
stabilit în GDPR 
de către 
organizația de 
tineret. 

În cazul în care există informații postate pe canalul unei organizații 
de tineret la care o persoana obiectează și nu o poate corecta pe 
cont propriu, organizația de tineret ar trebui să creeze un formular 
pe care o persoană afectată (sau reprezentantul autorizat al 
acesteia) să o poată utiliza pentru a solicita eliminarea datelor 
protejate de GDPR.  

 Individul trebuie să asigure organizația de tineret cu o 
copie a unui document care să-i confirme identitatea 
pentru a se verifica dacă ștergerea este solicitată de către 
o persoană autorizată.  

 Solicitantul ar trebui să fie, de asemenea, obligat să 
furnizeze un motiv pentru care datele ar trebui să fie 
eliminate, cum ar fi lipsa de relevanță, informații depășite 
sau controversate. 

 Informarea solicitanților cu privire la posibilitatea trimiterii 
cererii nu înseamnă eliminarea automată a datelor. Mai 
degrabă o astfel de decizie va fi luată de la caz la caz. 
 

Numiți un individ pentru a lua decizii cu privire la ștergere. 

 

Elaborați un proces de informare a părților terțe cu care s-au 
împărtășit  informațiile cu privire la solicitarea de ștergere a datele. 

Securitate 

Există riscul ca 
organizația de 
tineret să nu 
securizeze toate 
datele colectate și 
ca informațiile 
personale să fie 
utilizate în mod 
greșit. O 
preocupare 
specială este 
faptul că nu există 
măsuri de 
securitate în jurul 
documentelor 
încărcate care 
prezintă un risc 
deosebit de mare 
de furt de 
identitate în cazul 
în care sunt 
furate. 

Continuați să monitorizati și să controlati accesul și utilizarea 
datelor cu caracter personal pentru a vă asigura că acestea rămân 
confidențiale și protejate. Continuați să limitați accesul pe baza 
principiului nevoii de cunoaștere. 

 

Luați în considerare măsuri specifice de securitate pentru a proteja 
documentele încărcate. Cel puțin, utilizați filigranul pe 
documentele. 

 

Luați în considerare punerea în aplicare a măsurilor tehnice și 
organizatorice în conformitate cu ISO 27001, standardul 
internațional de bune practici pentru managementul securității 
informațiilor. 

 

Trimiteți documentația de audit a utilizării datelor.  

 

Asigurați-vă că angajații beneficiază de cursuri de formare cu 
privire la politica de securitate cibernetică și că știu când să 
raporteze incidente pe plan intern. 
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Securitate 

Nu există un 
proces prin care 
să se asigure 
faptul că angajații 
care folosesc 
rețelele de 
socializare nu pot 
accesa conturi 
private. 

Asigurați-vă că personalul este instruit în mod corespunzător și că 
sunt conștienți de potențialele riscuri de confidențialitate. 

Sensibilitatea: 

Principiile sensibilității 
impun o protecție 
specială acordată 
datelor sensibile care 
sunt date care ar 
putea de exemplu 
dezvălui originea 
rasială sau etnică, 
opiniile politice, 
convingerile 
religioase sau 
filozofice, 
apartenența sindicală. 

Când este vorba 
de schimbul de 
„date sensibile“ 
platformele 
utilizate nu oferă 
un mecanism 
pentru ca tinerii 
să-și ofere 
acordul lor 
explicit și 
informat. 

În primul rând, în cazul în care este posibil, organizația de tineret ar 
trebui să decidă să nu colecteze sau stocheze anumite tipuri de 
informații sensibile. 

 

În al doilea rând, tinerilor trebuie să le fie prevăzută o modalitate 
de a furniza ei înșiși, în mod liber, și în mod explicit consimțământul 
în cunoștință de cauză (a se vedea discuția de mai sus cu privire la 
consimțământ).  

 

În al treilea rând, ar trebui luate măsuri de securitate adecvate 
pentru a proteja datele sensibile deținute în cadrul sistemului (a se 
vedea discuția de mai sus cu privire la securitate). 
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8. Concluzii 

Utilizarea și aplicarea instrumentelor prezentate în acest Ghid de instrumente digitale și exemple 
practice de utilizare a acestora în viața de zi cu zi a unei organizații și în activitatea de tineret online 
(sau a altor instrumente similare) crează posibilitatea organizațiilor de tineret să fie mai bine 
pregătite pentru era digitală reală și să își atingă obiectivele lor, spre exemplu să îi ajute pe tineri în 
obținerea unui loc de muncă, rezolvarea problemelor lor, practicarea sportului, informarea acestora, 
implementarea de proiecte etc. 

Prin utilizarea instrumentelor pentru a crea o prezență virtuală și crearea de rețele, aceste entități 
vor fi în măsură să găsească, să se conecteze, să interacționeze (în sistem unu-la-unu sau într-un 
grup), să ajute, să împărtășească, să solicite/primească informații de la tineri, să fie găsite de către 
grupurile lor țintă, precum și să creeze rețele, să dezvolte protocoale și parteneriate cu alte entități, 
fie la nivel local, național sau internațional, prin care pot împărtăși experiențele lor sau pot de 
exemplu, să lucreze împreună. 

Instrumentele de management al proiectelor pot avea o mare importanță deoarece acestea ar putea 
ajuta organizațiile de tineret să-și organizeze mai bine activitățile lor, fie în cazul în care este o 
activitate zilnică obișnuită cum ar fi partajarea de fișiere sau contacte, organizarea unui eveniment 
mare sau elaborarea unui raport. Acest lucru va face posibil ca activitatea să fie de o calitate mai 
bună, deoarece poate fi mai bine structurată, partajată, gestionată și organizată îmbunătățind 
eficiența muncii personalului, permițând reducerea timpului necesar pentru punerea în aplicare a 
activităților, facilitând astfel mai mult timp pentru punerea în aplicare a altor activități. 

Acest lucru înseamnă că prin utilizarea acestor tipuri de instrumente, organizațiile de tineret vor fi 
capabile să lucreze mai bine cu publicul lor țintă și să ofere un răspuns mai bun la nevoile lor, datorită 
capacității de a furniza informații mai multe și mai bine, să aibă o acoperire mai mare (ceea ce face 
posibilă ajutarea mai multor persoane), să fie mai bine organizate, mai competente sau capabile să 
se conecteze cu alte entități naționale sau internaționale similare. 

Aceste instrumente vor ajuta de asemenea organizațiile în sine, întrucat acestea pot deveni mai bine 
organizate (lucru ce ar putea duce la o mai bună gestionare a timpului) și cu mai multe instrumente 
pentru a efectua diferite sarcini zilnice necesare (crescând calitatea muncii lor), mai cunoscute și cu o 
mai mare arie de acoperire a grupului lor țintă făcând posibilă o diseminare mai mare a activităților 
lor, cu mai mulți parteneri și contacte (care poate duce la mai multă muncă) și având resursele lor 
umane mai bine pregătite și echipate pentru a îndeplini sarcinile de lucru necesare (datorită 
îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor acestora) și prin urmare, să fie mai motivate și 
mulțumite de activitatea desfășurată. 
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10. Anexele 

Anexă I - Glossary of social media terms 

 

Terms Description 

AI 
Artificial intelligence refers to intelligence exhibited by machines, i.e., cognitive functions 
that we associate with human minds. 

AMA Ask Me Anything 

API 

An API (a techie term for application programming interface) allows users to get a data 
feed directly into their own sites, providing continually updated, streaming data — text, 
images, video — for display. For example, Flickr‘s API might allow you to display photos 
from the site on your blog. When sites like Twitter and Facebook “open up” their APIs, it 
means that developers can build applications that build new functionality on top of the 
underlying service. 

App 

Popularized in the general lexicon by the iPhone, an app is simply an application that 
performs a specific function on your computer or handheld device. Apps run the gamut 
from Web browsers and games to specialized programs like digital recorders, online chat 
or music players. 

applications 

A piece of software that's used to perform a basic task or function. Microsoft Word is an 
example of an application. Also app, when used in reference to software for a 
smartphone. Synonymous with Add-on and Plug-in. Example: Join My Mailing List 
Facebook App. 

Archive Most often an index page, often organizing posts or entries by either category or date. 

astroturfing 

Astroturfing is a fake grassroots campaign that seeks to create the impression of 
legitimate buzz or interest in a product, service or idea. Often this movement is motivated 
by a payment or gift to the writer of a post or comment or may be written under a 
pseudonym. 

Average Response 
Time  

How long it takes a brand or individual to reply to a customer’s message - either positive 
or negative. 

B Corp 
A B corporation is a designation for a socially responsible company that takes not just 
profits into account but also employees, communities and the environment. 

b/c Because 

Blog 
A blog is an online journal that’s updated on a regular basis with entries that appear in 
reverse chronological order. Blogs can be about any subject. They typically contain 
comments by other readers, links to other sites and permalinks. 
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Brand advocate  A person or customer who talks positively about your brand or product. 

campaign 
An online campaign is a set of coordinated marketing messages, delivered at intervals, 
with a specific goal, such as raising funds for a cause or candidate or increasing sales of a 
product. 

cause marketing 
Cause marketing is a business relationship in which a for-profit and a nonprofit form a 
partnership that results in increased business for the for-profit and a financial return for 
the nonprofit. 

civic media 
Civic media is any form of communication that strengthens the social bonds within a 
community or creates a strong sense of civic engagement among its residents. 

clicks 
The number of times your post was clicked on by a reader to "read more" or get to 
additional content. 

cloud computing 
Cloud computing (also called “the cloud”) refers to the growing phenomenon of users 
who can access their data from anywhere rather than being tied to a particular machine. 

Command Center  
Social room/war room is a data intelligence hub where teams from all over your company 
can visually monitor your brand, engage customers, and pull out business insights. 

conversion  
A positive action taken on a website by a visitor from social media, demonstrating that 
they’re converting into a customer. Sales aren’t the only type of conversion; it could be a 
newsletter sign up, a downloaded report, or a form filled in. 

copyleft 
A play on the word copyright, copyleft is the practice of using copyright law to remove 
restrictions on distributing copies and modified versions of a work for others and 
requiring that the same freedoms be preserved in modified versions. 

Creative 
Commons 

Creative Commons is a not-for-profit organization and licensing system that offers 
creators the ability to fine-tune their copyright, spelling out the ways in which others may 
use their works. 

crowdfunding 
Crowdfunding refers to the act of soliciting donations or investments from online users 
outside your organization who collectively raise money to support a cause or to 
underwrite a project. 

crowdsourcing 
Crowdsourcing refers to the act of soliciting content, ideas or skills from online users 
outside your organization who collectively help you solve a problem. 

CSR 
CSR is short for corporate social responsibility, a concept whereby businesses and 
organizations perform a social good or take responsibility for the impact of their activities. 

dark social  
The invisible shares that happen through channels like messengers, email, and text 
messages. For example, the sending of a URL to a friend via email - dark social. They won’t 
know where you found the article. It means that dark social is referral traffic that’s hard 
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to track. 

Dig 

Digg is a popular social news site that lets people discover and share content from 
anywhere on the Web. Users submit links and stories and the community votes them up 
or down and comments on them. Users can “digg” stories they like or “bury” others they 
don’t. 

digital inclusion 
Digital inclusion, or e-inclusion, is an effort to help people who are not online gain access 
with affordable hardware, software, tech support/information and broadband Internet 
service, so they can begin to use this technology to improve their lives. 

digital story 

A digital story is a short personal nonfiction narrative that is composed on a computer, 
often for publishing online or publishing to a DVD. They are told from the narrator’s point 
of view and the subject is generally about something the maker experienced personally. 
Digital stories typically range from 2-5 minutes in length (though there are no strict rules) 
and can include music, art, photos, voiceover and video clips. They are also typically 
created by one person with little technical training, rather than by a team of 
professionals. 

double bottom 
line 

The double bottom line refers to a business’s attention to both conventional profit and 
loss as well as to the social good. An increasing number of companies and organizations 
now seek a second bottom line look to measure their performance. 

Drupal 
Drupal is a free, open-source platform and content management system written in php. It 
is often used as a “back end” system that powers community features on many different 
types of sites, ranging from personal blogs to large corporate and political sites. 

Ebooks 

An ebook (or e-book) is an electronic version of a traditional printed book that can be 
downloaded from the Internet and read on your computer or handheld device. 
Something as simple as a PDF document can be considered an ebook — and anyone can 
create one. 

embedding 
The act of adding code to a website so that a video or photo can be displayed while it’s 
being hosed at another site. Many users now watch embedded YouTube videos or see 
Flickr photos on blogs rather than on the original site. 

employee 
advocacy 

Employees using their own social presence to increase the reach of the company and its 
content. 

engagement Users interacting with a brand by liking, commenting, sharing posts, images, etc. 

F2F Face to Face or P2P - Person to Person. 

Facebook 
A social networking website where users can add friends and send them messages, and 
update their personal profiles to notify friends about themselves. Users can also join 
networks organized by workplace, school, or college. 
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fair trade 

Fair trade is an organized social movement and market-based approach that aims to help 
producers in developing countries obtain better trading conditions and promote 
sustainability. The movement advocates the payment of a higher price to producers and 
adherence to social, labor and environmental standards. 

fair use 
Fair use is a doctrine in U.S. law that permits limited use of copyrighted material without 
obtaining the permission of the copyright holder, such as use for scholarship or review. 
Fair use is delineated in Section 107 of the U.S. Copyright Code. 

favorite To mark a post on Instagram that you like, approve of, or support. 

feed 

A Web feed or RSS feed is a format that provides users with frequently updated content. 
Content distributors syndicate a Web feed, enabling users to subscribe to a site’s latest 
content. By using a news reader to subscribe to a feed, you can read the latest posts or 
watch the newest videos on your computer or portable device on your own schedule. 

flash mob 
A flash mob is a group of individuals who gather and disperse with little notice for a 
specific purpose through text messages, social media or viral emails. It’s now generally 
considered a somewhat dated term (already!) 

Flickr 

A social media platform for picture storage. You can choose to share your pictures with 
the public, create a group to share with, or keep everything to yourself. You can use Flikr 
to automatically upload pictures to the cloud from your smartphone or your computer, 
and share photos on Flickr by using the URL Flickr gives your images.  

follow A term used on Twitter and Instagram when receiving another user's post in your feed. 

FOMO Fear Of Missing Out 

friend The term used when adding someone on Facebook to your network. 

Google
+
 

Social networking service from Google that integrates all of Google's services. It will use 
existing Google Profiles for members and lets you create Circles (personalized social 
groups), Hangouts (video chat and instant messaging), Huddle (group SMS or texting), and 
uses a photo uploader and location check-ins. 

geotagging 
Geotagging is the process of adding location-based metadata to media such as photos, 
video or online maps. Geotagging can help users find a wide variety of businesses and 
services based on location.  

government 2.0 
Government 2.0 is the term for attempts to apply the social networking and integration 
advantages of Web 2.0 to the practice of government. 

GPL 
GPL is short for GNU General Public License, often used with the release of open source 
software. An example of a copyleft license, it requires derived works to be made available 
under the same license. 
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GPS 
GPS is shorthand for Global Positioning System, a global navigation satellite system. GPS-
enabled devices — most commonly mobile handhelds or a car’s navigation system — 
enable precise pinpointing of the location of people, buildings and objects. 

Hashtag 

 The # symbol, called a hashtag, is used to mark keywords or topics when posting on 
social media. It was created organically by Twitter users as a way to categorize messages, 
but all social medias now use hashtags to group subjects. Anyone searching the 
hashtagged subject will be able to see your post if you use a hashtag. 

Hits 
How many people have visited your web page or blog. Monitoring the quantity of hits 
you receive could indicate how well your material is resonating with viewers or 
customers. 

Hootsuite  
A dashboard that helps you manage all of your social media marketing accounts, from a 
single place. 

Hosting 

A blog, video or podcast needs a hosting service before it can appear online. Companies 
sometimes host their blogs on their own servers, but a better choice for video or audio is 
to use a host such as YouTube or Magnify.net for video and a host such as Libsyn for 
podcasts. 

Hyperlink A clickable image or text that brings you to another web page or document. 

Icons Images used as symbols for an action on a button. 

ICYMI In Case You Missed It 

image recognition  
Image Recognition Or visual listening is technology that can recognise logos, objects, and 
scenery so brands can find actionable consumer insights, anticipate a crisis, and measure 
brand awareness. 

influencer  
A social media user who has the potential to reach a relevant audience - large or small - 
and create awareness about a trend, topic, brand, or product. 

Instagram 
A social media platform to take photos and share them as posts. Instagram offers many 
fun filters to apply to your photos before posting. 

internet 
newsroom 

An Internet newsroom (sometimes called Internet pressroom or online media center) is 
an area of a corporate website that communicates corporate messages and makes 
content available to the news media and the public. Rather than just feature little-read 
press releases, a true Internet newsroom incorporates features such as videos, podcasts, 
high-resolution image galleries, surveys, forums, blogs and other online marketing 
communications materials. 

lifecasting 
Lifecasting is an around-the-clock broadcast of events in a person’s life through digital 
media. Typically, lifecasting is transmitted over the Internet and can involve wearable 
technology. 
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lifestreaming 

Lifestreaming is the practice of collecting an online user’s disjointed online presence in 
one central location or site. Lifestreaming services bring photos, videos, bookmarks, 
microblog posts and blog posts from a single user into one place using RSS. Friendfeed 
and Tumblr are examples of lifestreaming services. 

like 

A term used on Facebook to give positive feedback or connect with things you care about. 
You can "Like" content that your friends post or Pages that you want to connect with on 
Facebook. When you post to your business page, monitor how many Likes your post 
receives - this is how you can connect directly with your customers. As a business, you can 
also Like another business or friend's post to throw support their way. 

link Clickable text or image that will bring you to another web page or document. 

LinkedIn 
A social networking site designed specifically for the business community. Connect with 
people you know professionally, create a business profile to let other LinkedIn users know 
who you are and what you do.  

mashup 

Mashups (or mash-ups) have several meanings. A music mashup is a combination of two 
or more songs, generally the vocals of one song overlaid on top of the melody of another. 
A video mashup is the result of combining two or more pieces of video, such as news 
footage with original commentary. A Web mashup result when a programmer overlays 
information from a database or another source on top of an existing website, such as 
homes for sale taken from Craigslist plotted on a Google Map. 

metadata 

Metadata refers to information — including titles, descriptions, tags and captions — that 
describes a media item such as a video, photo or blog post. Some kinds of metadata — for 
example, camera settings such as exposure, aperture, focal length and ISO speed — can 
be captured automatically from the device without needing a human to enter the data. 

microblogging 

Microblogging is the act of broadcasting short messages to other subscribers of a Web 
service. On Twitter, entries are limited to 140 characters, and applications like Plurk and 
Jaiku take a similar approach with sharing bite-size media. Probably a more apt term for 
this activity is “microsharing.”  

moblog 
A moblog is a blog published directly to the Web from a phone or other mobile device. 
Mobloggers may update their sites more frequently than other bloggers because they 
don’t need to be at their computers to post. 

MySpace 
An online social network similar to Facebook. MySpace caters to artists and bands, who 
enjoy the flexibility of creating an individual “look” for their page. As with Facebook, 
MySpace allows users to “friend” each other and create groups. 

net neutrality 

Net neutrality is the principle requiring Internet providers to act as common carriers and 
not discriminate among content or users — for example, by providing degraded service to 
rich-media sites, by throttling file-sharing services, by penalizing customers who watch or 
download a lot of videos or by blocking Internet applications and content from 
competitors. 
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news reader 

A news reader (sometimes called a feed reader, RSS reader or news aggregator) gathers 
the news from multiple blogs or news sites via RSS feeds selected by the user, allowing 
her to access all her news from a single site or program. Popular examples include Google 
Reader, Netvibes and Bloglines (all accessed through a Web browser) and FeedDemon or 
NetNewsWire (applications that runs on one machine). For a directory of news readers, 
see NewsReaders.com. 

newsjacking  
The practice of benefiting from the huge popularity of a current news story to amplify 
your sales and marketing success. 

Nptech 
nptech is shorthand for nonprofit technology. nptech encompasses a wide range of 
technologies that support the goals of nonprofit, NGO, grassroots and other cause 
organizations. 

open media 

In its most common usage, open media refers to video, audio, text and other media that 
can be freely shared, often by using Creative Commons or GPL licenses. More narrowly, 
open media refers to content that is both shareable and created with a free format, such 
as Theora (video), Vorbis (audio, lossy), FLAC (audio, lossless), Speex (audio, voice), XSPF 
(playlists), SVG (vector image), PNG (raster image, lossless), OpenDocument (office), SMIL 
(media presentations) and others. 

open platform 
Open platform refers to a software system that permits any device or application to 
connect to and operate on its network. 

open source 

In its strict sense, open source refers to software code that is free to build upon. But open 
source has taken on a broader meaning — such as open source journalism and open 
source politics — to refer to the practice of collaboration and free sharing of media and 
information to advance the public good. Well-known open-source projects include the 
Linux operating system, the Apache Web server and the Firefox browser. 

open video 
Open video refers to the movement to promote free expression and innovation in online 
video. With the release of HTML5, publishers will be able to publish video that can be 
viewed directly in Web browsers rather than through a proprietary player. 

OpenID 
OpenID is a single sign-on system that allows Internet users to log on to many different 
sites using a single digital identity, eliminating the need for a different user name and 
password for each site. 

paid search 
marketing 

Paid search marketing is the placement of paid ads for a business or service on a search 
engine results page. An advertiser pays the search engine if the visitor clicks on the ad 
(pay-per-click or PPC). 

Periscope A social video app that allows users to broadcast live video from wherever they are. 

permalink 
A permalink is the direct link to a blog entry. A blog contains multiple posts, and if you cite 
an entry you’ll want to link directly to that post. 
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personal media 
Personal media — user-created material — refers to grassroots works such as video, 
audio and text. When the works are shared in a social space, the works are more 
commonly referred to as social media. 

Pinterest 

A social platform where members share and categorize images. "Pinning" an image or 
video to a "board" allows you to keep track of items you like. Create boards to collect 
items by subject or areas of interest. Boards can be public, and other Pinterest members 
can see your items, or private, and you decide who sees your board. 

platform 

A platform is the framework or content management system that runs software and 
presents content. WordPress, for example, is a service that serves as a platform for a 
community of blogs. In a larger context, the Internet is becoming a platform for 
applications and capabilities, using cloud computing. See open platform. 

plug-in 
A hardware or software module that adds a specific feature or service to a larger system. 
The idea is that the new component simply plugs in to the existing system. 

podcast 

A podcast is a digital file (usually audio but sometimes video) made available for 
download to a portable device or personal computer for later playback. A podcast also 
refers to the show that comprises several episodes. A podcast uses a feed that lets you 
subscribe to it so that when a new audio clip is published online, it arrives on your digital 
doorstep right away. 

podsafe 
Podsafe is a term created in the podcasting community to refer to any work that allows 
the legal use of the work in podcasting, regardless of restrictions the same work might 
have in other realms, such as radio or television use. 

PPC 

Pay per click ads are for marketers and advertisers who want to show ads on various 
websites or search engines, and pay when a user clicks through. Bid-based PPC uses an 
auction where advertisers compete with other advertisers by setting a maximum bid for 
each click. When a user clicks the ad, the auction process pans out to choose which ad will 
be displayed. 

profile picture 
A picture uploaded to your social media profile to indicate who you are. Sometimes your 
profile picture is used without your name to show you posted a comment. Depending on 
the social media platform, you'll decide what kind of image to use for your Profile Picture. 

public domain 
A work enters the public domain when it is donated by its creator or when its copyright 
expires. A work in the public domain can be freely used in any way, including commercial 
uses. 

public media 

Public media refers to any form of media that increase civic engagement and enhance the 
public good. The term often brings to mind public broadcasting such as PBS and NPR, but 
many initiatives and organizations that receive no public funding fall within the scope of 
public media. 

Remix A remix is any work that takes elements from two or more media files and mashes them 
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together to create a new piece of media. Often, these are called mashups. 

Retweet 
To repost another user's message on the social networking site Twitter, usually 
abbreviated as RT. 

RSS 

RSS (Really Simple Syndication) — sometimes called web feeds — is a Web standard for 
the delivery of content — blog entries, news stories, headlines, images, video — enabling 
readers to stay current with favorite publications or producers without having to browse 
from site to site. blogs and news content using a news reader. All blogs, podcasts and 
videoblogs contain an RSS feed, which lets users subscribe to content automatically and 
read or listen to the material on a computer or a portable device. Most people use an RSS 
reader, or news aggregator, to monitor updates. Socialbrite founder JD Lasica coined the 
term “news that comes to you” to refer to RSS. 

screencast 

A screencast is a video that captures what takes place on a computer screen, usually 
accompanied by audio narration. A screencast is often created to explain how a website 
or piece of software works, but it can be any piece of explanatory video that strings 
together images or visual elements. 

search engine 
marketing 

Search engine marketing (SEM) is a series of online tactics that, when combined with SEO, 
helps to attract customers, generate brand awareness and build trust. SEM (sometimes 
called search marketing) seeks to increase websites’ visibility chiefly through the purchase 
of pay-per-click ads and paid inclusion. 

search engine 
optimization 

Search engine optimization (SEO) is the process of arranging your website to give it the 
best chance of appearing near the top of search engine rankings. As an Internet marketing 
strategy, SEO considers how search engines work and what people search for. Optimizing 
a website primarily involves editing its content, identifying high-traffic keywords and 
improving the site’s layout and design. 

sentiment 
analysis 

Application of natural language processing (NLP), computational linguistics, and text 
analytics to identify and pull out subjective information from content. Its goal is to 
understand the attitude of a person. 

Share 
This is what your goal is when you’re using social media - to spread your message, 
products, brand awareness, thoughts, and company voice with users. 

share of eye  
Measuring your brand presence with regard to images. To find these - no text - brand 
mentions, image recognition technology is used. This tech can recognise logos, objects, 
and scenery, enabling brands to quantify brand value and measure the ROI of campaigns. 

share of voice 
Share of Voice (SOV) is the percentage of social media posts in a given category. Brands 
use SOV to find out how their popularity ranks against their competitors. 

short code 
A short code is a mobile shortcut — a telephone number consisting of four to six digits 
that makes it easier for subscribers to vote, subscribe to a service, order ringtones and 
the like via SMS (eg., text HAITI to 90999 in order to contribute to the Red Cross’s relief 
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efforts). 

smart phone 
A smart phone (or “smartphone”) is a handheld device capable of advanced tasks beyond 
those of a standard mobile phone. Capabilities might include email, chat, taking photos or 
video or hundreds of other tasks. 

SMS 
SMS stands for Short Message Service, a system that allows the exchange of short text-
based messages between mobile devices. 

Snapchat 
A social app allowing users to send and receive time-sensitive photos. The images are 
hidden once the time limit ends. You can add text and drawings to your snaps and decide 
who you send to. 

social 
bookmarking 

Social bookmarking is a method by which users locate, store, organize, share and manage 
bookmarks of Web pages without being tied to a particular machine. Users store lists of 
personally interesting Internet resources and usually make these lists publicly accessible. 
Delicious is the best-known social bookmark site. 

social capital 
Social capital is a concept used in business, nonprofits and other arenas that refers to the 
good will and positive reputation that flows to a person through his or her relationships 
with others in social networks. 

social enterprise 
A social enterprise is a social mission driven organization that trades in goods or services 
for a social purpose. See Wikipedia entry. 

social 
entrepreneurship 

Social entrepreneurship is the practice of simultaneously pursuing both a financial and a 
social return on investment (the “double bottom line”). A social entrepreneur is someone 
who runs a social enterprise (sometimes called a social purpose business venture), 
pursuing both a financial and social return on investment. Often, social entrepreneurs 
offer system-changing solutions for the world’s most urgent social problems. 

social media 

Social media are works of user-created video, audio, text or multimedia that are 
published and shared in a social environment, such as a blog, podcast, forum, wiki or 
video hosting site. More broadly, social media refers to any online technology that lets 
people publish, converse and share content online. 

social media 
analytics 

Scraping online conversations to find actionable insights that will give a clear picture of 
brand awareness, your online reputation, successes and failure of your online marketing 
strategies. You’ll find new opportunities and insights that can remain hidden in the noisy 
ad boisterous world of social media. 

social media 
listening 

Finding and tracking online conversations, around keywords, phrases, events, about your 
brand, your business, your industry, your product, and your competitors. By listening to 
these conversations you’ll find patterns and trends that will warn of a crisis, feed your 
product development, improve customer service, and help you understand your 
audience.  
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social media 
monitoring 

Listening and looking at your social media channels and responding to mentions related 
to your brand and products. 

social media 
optimization 

Social Media Optimization (SMO) is a set of practices for generating publicity through 
social media, online communities and social networks. The focus is on driving traffic from 
sources other than search engines, though improved search ranking is also a benefit of 
successful SMO. 

social networking 
Social networking is the act of socializing in an online community. A typical social network 
such as Facebook, LinkedIn, MySpace or Bebo allows you to create a profile, add friends, 
communicate with other members and add your own media. 

social news 

Sometimes called social sites, social news sites encourage users to submit and vote on 
news stories or other links, thus determining which links are showcased. Social news was 
pioneered by community sites like Slashdot, Metafilter, Fark and Kuro5hin.org. It became 
more popular with the advent of Digg and similar sites such as Reddit, Newsvine and 
NewsTrust. 

social return on 
investment 

A social return on investment (SROI) refers to the non-financial returns sought by a social 
entrepreneur. 

social tools 
Social tools (sometimes called social software) are software and platforms that enable 
participatory culture — for example, blogs, podcasts, forums, wikis and shared videos and 
presentations. 

Splogs 
Splogs is short for spam blogs — blogs not providing their own or real content. 
Unscrupulous publishers use automated tools to create fake blogs full of links or scraped 
content from other sites in order to boost search engine results. 

streaming media 

Unlike downloadable podcasts or video, streaming media refers to video or audio that can 
be watched or listened to online but not stored permanently. Streamed audio is often 
called Webcasting. Traditional media companies like to stream their programs so that 
they can’t be distributed freely onto file-sharing networks. 

sustainability 
In the nonprofit sector, sustainability is the ability is to fund the future of a nonprofit 
through a combination of earned income, charitable contributions and public sector 
subsidies. 

Tag 

Using keywords, hashtags, or social media names to let a person, subject, or idea know 
that you're talking about them, with them, or to them. If you want your post to show up 
on another user's feed, you write their social media name with an @ symbol ahead of it 
so they become "tagged". If you're using hashtags, incorporate the hashtag in your post. 
Also called Labels. 

tag cloud 
A tag cloud is a stylized way of visually representing occurrences of words used to 
describe tags. The most popular topics are normally highlighted in a larger, bolder font. 
Visitors to a blog or site using a tag cloud are able to easily see the most popular tags 
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within the page - making it easy to discern the topics covered in one quick look.  

tag locations 

In a social post, mark where you are by using a button or other tool in the social media 
platform. This will show people who are reading your post where you were when you 
made the post. Timeline - On Facebook, where all posts, images, and tagged posts are 
kept in reverse chronological order, organized by year. Users can search through timelines 
to find previous posts.  

technology 
steward 

A technology steward is someone who can facilitate community and network 
development. Nancy White offers the definition: “Technology stewards are people with 
enough experience of the workings of a community to understand its technology needs, 
and enough experience with technology to take leadership in addressing those needs. 
Stewardship typically includes selecting and configuring technology, as well as supporting 
its use in the practice of the community.” 

terms of service 
Terms of service (TOS) are the legal basis upon which you agree to use a website, video 
hosting site or other place for creating or sharing content. Check before agreeing to 
concede the rights the site owners may claim over your content. 

thread Beginning with an original post, the conversation and comments that follow. 

trending topic  The most talked about topics and hashtags on social media. 

trendjacking  
When you leap onto a big social trend, exploiting the buzz to get users to engage with 
your brand. 

triple bottom line 

The triple bottom line (sometimes abbreviated as “TBL” or “3BL”) is rapidly gaining 
recognition as a framework for measuring business performance. It captures the values 
that some organizations embrace: people, planet, profit — that is, social, environmental 
and economic factors. 

troll 

In Internet slang, a troll is someone who posts controversial, inflammatory, irrelevant or 
off-topic messages in an online community, such as an online discussion forum or chat 
room, with the primary intent of provoking other users into an emotional response or to 
generally disrupt normal on-topic discussion.  

tweet 

A post on Twitter, a real-time social messaging system. While all agree on usage of tweet 
as a noun, people disagree on whether you “tweet” or “twitter” as a verb. RT stands for 
retweet: Users add RT in a tweet if they are reposting something from another person’s 
tweet. 

tweetup 
An organized or impromptu gathering of people who use Twitter. Users often include a 
hashtag, such as #tweetup or #sftweetup, when publicizing a local tweetup. 

Twitter 
Twitter is a popular social network, unveiled to the public in July 2006, that lets members 
post updates of no more than 140 characters. People have begun using Twitter in 
interesting ways to point to news stories, to raise funds for charity, and other unexpected 
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Terms Description 

uses. 

twitterverse 
Akin to blogs and the blogosphere, the twitterverse is simply the universe of people who 
use Twitter and the conversations taking place within that sphere. 

UGC 
UGC stands for user-generated content, an industry term that refers to all forms of user-
created materials such as blog posts, reviews, podcasts, videos, comments and more. 

unconference 
An unconference is collaborative learning event organized and created for its participants 
by its participants. BarCamp is an example of a well-known unconference.  

URL 
Uniform Resource Locator is the address of a resource, or site, on the internet. Also called 
a web address. You can find the URL of a web page at the top of your browser. 

User-Generated 
Content  

Content that is shared by people online. Marketers should track, collect, and use UGC - 
it's excellent free marketing. 

Videoblog 
A videoblog, or vlog, is simply a blog that contains video entries. Some people call it video 
podcasting, vodcasting or vlogging. (See Wikipedia entry.) 

Viral 
When a piece of content achieves noteworthy awareness and goes crazy all over the 
Internet. 

virtual world 

A virtual world is an online computer-simulated space like Second Life that mixex aspects 
of real life with fantasy elements. Typically, you can create a representation of yourself 
(an avatar) and socialize with other residents for free, though you can also buy currency 
(using real money) to purchase land and trade with other residents. Second Life is being 
used by some nonprofits and businesses to run discussions, virtual events and 
fundraising.  

Web 2.0 

Web 2.0 refers to the second generation of the Web, which enables people with no 
specialized technical knowledge to create their own websites to self-publish, create and 
upload audio and video files, share photos and information and complete a variety of 
other tasks. In this new world, the Internet becomes a platform for self-expression, 
education and advocacy that “regular people” can use on their own without having to go 
to an expert to do it for them in contrast to the less interactive publishing sites of Web 
1.0. Some of the best-known Web 2.0 websites include Wikipedia, MySpace, Digg, Flickr 
and YouTube.  

web analytics 
Web analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of Internet data for 
the purpose of understanding who your visitors are and optimizing your website. 

web conferencing 

Web conferencing is used to conduct live meetings or presentations over the Internet. In 
a web conference, each participant sits at his or her own computer and is connected to 
other participants via the Internet. This can be either a downloaded application on each 
of the attendee’s computers or a web-based application where the attendees will simply 
enter a URL (website address) to enter the conference. 
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Terms Description 

webcasting 

Webcasting refers to the ability to use the Web to deliver live or delayed versions of audio 
or video broadcasts. The chief distinctions between webcasting and traditional radio 
broadcasting include the following: Listeners can tune into webcasts from anywhere in 
the world, whereas radio broadcasting is generally local; webcasts may be “interactive” 
(for example, users may rewind the show) whereas radio broadcasting generally is not; 
listeners may receive textual or visual data (artist and song titles, ads, album artwork, 
etc.) during a webcast; if music is included, a “copy” is stored in the memory of the 
listener’s computer and thus webcasters are required to obtain a license from and make 
payments to a licensing agency such as BMI, ASCAP or SESAC.  

webinar 

Short for Web-based seminar, a webinar is a presentation, lecture, workshop or seminar 
that is transmitted over the Web. In general, participants register in advance and access 
the presentation in real time over the Internet and listen to the presenter either through 
computer speakers or a telephone connection. Webinars are generally one-way and can 
involve chat or polls. There are a large number of companies that offer webinar services.  

widget 

A widget, sometimes called a gadget, badge or applet, is a small block of content, typically 
displayed in a small box, with a specific purpose, such as providing weather forecasts or 
news, that is constantly updating itself (typically via RSS). Widgets make it easy to add 
dynamic content to your site or blog. 

wi-fi 
Wi-fi (or wifi) stands for wireless fidelity, a simple system allowing enabled devices to 
connect to the Internet within short range of any access point without cables or adaptors. 
A more powerful wireless technology, WiMAX, is not yet deployed as widely as wi-fi.  

wiki 
A wiki is a collaborative website that can be directly edited by anyone with access to it. 
Small teams often find that they can accomplish a task easier by creating a collaborative 
online workspace using wiki software such as pbworks, Socialtext or mediawiki. 

Wikipedia 
Wikipedia is a Web-based, multi-language, free-content encyclopedia written 
collaboratively by volunteers. Sponsored by the nonprofit Wikimedia Foundation, it has 
editions in about 200 different languages. 

word cloud 
A way to graphically show the popularity of word usage in a document - the more a word 
is used the bigger the word appears in the graphic. Blogs or websites can use word clouds 
for a fun way to see the most popular words. See this free word cloud generator.  

word-of-mouth 
marketing 

Word-of-mouth marketing, sometimes called grassroots marketing or conversational 
marketing, is an umbrella term for dozens of techniques that can be used to engage and 
energize customers. By building relationships with influencers through WOM, marketers 
can get people to become so enthusiastic about a cause, product or service that they 
drive sales through conversations. 

WordPress WordPress is a popular open source blog publishing application.  

Yelp  A social media site where businesses are reviewed by people (called Yelpers) and rated on 
a 1-5 star system. Users can upload images to Yelp to add to their review. You can search 
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Terms Description 

for a business, restaurant, or see what's getting reviewed close to where you are. 

YOLO You Only Live Once 

YouTube 
A social media platform for sharing video content. You can create a "channel" to share 
your videos publicly or privately. You can also create an account to track the videos you 
watch and "subscribe" other YouTube members who post content. 
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Anexă II - Database of tools 

 

 

Name: acast 
Link: https://www.acast.com  
Provider: Acast AB 
Date of creation: April 2014 

Description:  
acast is a Swedish startup company that markets paywalled content and dynamic ad space on a 
podcast hosting platform which can target advertising based on location, time, and any personal data 
they have, on any listening device. acast is a curated platform for podcasts that connects listeners, 
podcast creators, and advertisers in a fully integrated, one-stop shop. 

 

 

Name: Asana 
Link: https://asana.com  
Provider: Asana Inc. 
Date of creation: 2008 

Description: Asana is a web and mobile application designed to help teams track their work. Asana is 
web-based software-as-a-service (SaaS) designed to improve team collaboration. It focuses on 
allowing users to manage projects and tasks online without the use of email. 
Each team can create a workspace. Workspaces contain projects, and projects contain tasks. In each 
task, users can add notes, comments, attachments, and tags. Users can follow projects and tasks and, 
when the state of a project or task changes, followers get updates about the changes in their 
inboxes. 

 

 

Name: Blogger 
Link: https://www.blogger.com/  
Provider: Google LLC 
Date of creation: August 1999 

Description: Blogger is a blog-publishing service that allows multi-user blogs with time-stamped 
entries. It was developed by Pyra Labs, which was bought by Google in 2003. Generally, the blogs are 
hosted by Google at a subdomain of blogspot.com. Blogs can also be hosted in the registered custom 
domain of the blogger (like www.example.com) A user can have up to 100 blogs per account. Up 
until May 1, 2010, Blogger allowed users to publish blogs on other hosts, via FTP. All such blogs had 
(or still have) to be moved to Google's own servers, with domains other than blogspot.com allowed 
via custom URLs. Blogger allows its users to use their own domain free of charge. 

 

 

Name: Canva 
Link: https://www.canva.com  
Provider: Canva, Pty Ltd 
Date of creation: 2012 

Description: Canva is a free graphic-design tool website, founded in 2012. It uses a drag-and-drop 
format and provides access to over a million photographs, graphics, and fonts. It is used by non-
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designers as well as professionals. The tools can be used for both web and print media design and 
graphics. The company was founded 1 January 2012 in Australia by Melanie Perkins, who had 
previously founded Fusion Books, Australia's largest yearbook publisher. Canva rapidly became 
popular, with more than 750,000 users in its first year. Social-media and technology expert Guy 
Kawasaki joined the company as chief evangelist in April 2014. 
As of 2018, the company employs 200 people and has offices both in Australia and San Francisco. The 
firm has not yet made a profit. For the 2016-17 financial year, revenue increased from $AU 6.8m to 
$AU 23.5m, with losses of $3.3m. In January 2018 founder Melanie Perkins announced that during 
the most recent round of investor funding the company was valued at $US 1bn. 

 

 

Name: Coursera 
Link: https://www.coursera.org  
Provider: Coursera, Inc. 
Date of creation: April 2012 

Description: Coursera is a venture-backed, education-focused technology company founded by 
Stanford professors Andrew Ng and Daphne Koller that offers online courses- It works with 
universities and other organizations to offer online courses, specializations, and degrees in a variety 
of subjects, such as engineering, humanities, medicine, biology, social sciences, mathematics, 
business, computer science, digital marketing, data science, and others. 
As of October 2017, Coursera had more than 28 million registered users and more than 2,000 
courses. 

 

 

Name: Daycause 
Link: https://www.daycause.com  
Provider: HLKE 
Date of creation: 2014  

Description: Daycause is a crowdspeaking platform that lets individuals and companies rally people 
together to spread a message at the same time on social networks. With Daycause, you create 
powerful campaigns, recruit supporters, and get your content spread on Social Media. It helps you 
raise awareness among individuals, journalists, politicians, companies, etc.  Among other features, 
it does not have a supporter goal, your campaign is instantly approved, enables you to post 
updates. 

 

 

Name: Dropbox 
Link: https://www.dropbox.com  
Provider: Dropbox Inc. 
Date of creation: June 2007 

Description: Dropbox is a multi-platform file hosting service operated by American company 
Dropbox, Inc., headquartered in San Francisco, California, that offers cloud storage, file 
synchronization, personal cloud, and client software. Dropbox was founded in 2007, by MIT 
students Drew Houston and Arash Ferdowsi, as a startup company, with initial funding from seed 
accelerator Y Combinator. 
Dropbox can create a special folder on the user's computer, the contents of which are then 
synchronized to Dropbox's servers and to other computers and devices that the user has installed 

https://www.coursera.org/
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Dropbox on, keeping the same files up-to-date on all devices. 

 

 

Name: edX 
Link: https://www.edx.org  
Provider: edX, Inc. 
Date of creation: May 2012 

Description: edX is a massive open online course (MOOC) provider. It hosts online university-level 
courses in a wide range of disciplines to a worldwide student body, including some courses at no 
charge. It also conducts research into learning based on how people use its platform. EdX is a non-
profit organization and runs on the free Open edX open-source software platform. 
The Massachusetts Institute of Technology and Harvard University created edX in May 2012. More 
than 70 schools, non-profit organizations, and corporations offer or plan to offer courses on the 
edX website. As of 29 December 2017, edX has around 14 million students taking more than 1,800 
courses online. 

 

 

Name: Facebook 
Link: www.facebook.com  
Provider: Facebook Inc 
Date of creation: 2004 

Description: Facebook is an American online social media and social networking service company 
based in Menlo Park, California. The Facebook name comes from the face book directories often 
given to United States university students.  
After registering to use the site, users can create a customized profile indicating their name, 
occupation, schools attended and so on. Users can add other users as "friends", exchange 
messages, post status updates, share photos, videos and links, use various software applications 
("apps"), and receive notifications of activity. Additionally, users may join common-interest user 
groups organized by workplace, school, hobbies or other topics, and categorize their friends into 
lists such as "People From Work" or "Close Friends". Additionally, users can complain about or 
block unpleasant people. 
Facebook has more than 2 billion monthly active users as of June 2017. Its popularity has led to 
prominent media coverage for the company, including significant scrutiny over privacy and the 
psychological effects it has on users.  

 

 

Name: Garmin Connect 
Link: https://connect.garmin.com  
Provider: Garmin 
Date of creation:  

Description: Garmin Connect is an online training tool to store, analyse and share all your fitness 
activities. It has millions of users who run, bike, swim and hike. Garmin Connect works seamlessly 
with a Garmin device and supports all the user fitness goals. For example it can display a map, 
temperature, lap splits, a variety of graphs and the user notes for every activity, depending on the 
device, accessories and location. 
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Name: Google Adwords 
Link: https://adwords.google.com/home/   
Provider: Google LLC 
Date of creation: October 2000 

Description: Google AdWords is an online advertising service developed by Google, where 
advertisers pay to display brief advertising copy, product listings, and video content within the 
Google ad network to web users. Google AdWords' system is based partly on cookies and partly on 
keywords determined by advertisers. Google uses these characteristics to place advertising copy 
on pages where they think it might be relevant. Advertisers pay when users divert their browsing 
to click on the advertising copy. Partner websites receive a portion of the generated income.  
AdWords has evolved into Google's main source of revenue, contributing to Google's total 
advertising revenues of USD $43.7 billion in 2012. AdWords offers services such as pay-per-click 
(PPC) advertising and cost-per-acquisition (CPA) advertising.  

 

 

Name: Google Analytics 
Link: https://www.google.com/analytics  
Provider: Google LLC 
Date of creation: November 2005 

Description: Google Analytics is a freemium web analytics service offered by Google that tracks 
and reports website traffic. Google launched the service in November 2005 after acquiring Urchin. 
Google Analytics is now the most widely used web analytics service on the Internet. Google 
Analytics is offered also in two additional versions: the subscription-based Google Analytics 360, 
previously Google Analytics Premium, targeted at enterprise users, and Google Analytics for 
Mobile Apps, an SDK that allows gathering usage data from iOS and Android Apps. 
Integrated with AdWords, users can now review online campaigns by tracking landing page quality 
and conversions (goals). Goals might include sales, lead generation, viewing a specific page, or 
downloading a particular file. Google Analytics' approach is to show high-level, dashboard-type 
data for the casual user, and more in-depth data further into the report set. Google Analytics 
analysis can identify poorly performing pages with techniques such as funnel visualization, where 
visitors came from (referrers), how long they stayed on the website and their geographical 
position. It also provides more advanced features, including custom visitor segmentation. Google 
Analytics e-commerce reporting can track sales activity and performance. The e-commerce reports 
show a site's transactions, revenue, and many other commerce-related metrics. 
On September 29, 2011, Google Analytics launched Real Time analytics, enabling a user to have 
insight about visitors currently on the site. A user can have 100 site profiles. Each profile generally 
corresponds to one website. It is limited to sites which have a traffic of fewer than 5 million 
pageviews per month (roughly 2 pageviews per second) unless the site is linked to an AdWords 
campaign. Google Analytics includes Google Website Optimizer, rebranded as Google Analytics 
Content Experiments. Google Analytics' Cohort analysis feature helps understand the behaviour of 
component groups of users apart from your user population. It is beneficial to marketers and 
analysts for successful implementation of a marketing strategy. 
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Name: Google Drive 
Link: https://www.google.com/drive  
Provider: Google LLC 
Date of creation: April 2012 

Description: Google Drive is a file storage and synchronization service developed by Google that 
allows users to store files on their servers, synchronize files across devices, and share files.  
Google Drive encompasses Google Docs, Sheets and Slides, an office suite that permits 
collaborative editing of documents, spreadsheets, presentations, drawings, forms, and more. Files 
created and edited through the office suite are saved in Google Drive. 
Google Drive offers users 15 gigabytes of free storage, with optional paid plans.  
Users can change privacy settings for individual files and folders, including enabling sharing with 
other users or making content public.  

 

 

Name: Instagram 
Link: https://www.instagram.com  
Provider: Facebook Inc. 
Date of creation: October 2010 

Description: Instagram is a photo and video-sharing social networking service owned by Facebook, 
Inc. The app allows users to upload photos and videos to the service, which can be edited with 
various filters, and organized with tags and location information. An account's posts can be shared 
publicly or with pre-approved followers. Users can browse other users' content by tags and 
locations, and view trending content. Users can "like" photos and follow other users to add their 
content to a feed. 
After its launch in 2010, Instagram rapidly gained popularity, with one million registered users in 
two months, 10 million in a year, and ultimately 800 million as of September 2017. In April 2012, 
Facebook acquired the service for approximately US$1 billion in cash and stock. As of October 
2015, over 40 billion photos have been uploaded to the service.  

 

 

Name: iTunes 
Link: https://www.apple.com/itunes/  
Provider: Apple Inc. 
Date of creation: January 2001 

Description: iTunes is a media player, media library, Internet radio broadcaster, and mobile device 
management application developed by Apple Inc. It was announced on January 9, 2001. It is used 
to play, download, and organize digital multimedia files, including music and video, on personal 
computers running the macOS and Windows operating systems. Content must be purchased 
through the iTunes Store, whereas iTunes is the software letting users manage their purchases. 
The original and main focus of iTunes is music, with a library offering organization, collection, and 
storage of users' music collections. It can be used to rip songs from CDs, as well as play content 
with the use of dynamic, smart playlists. Options for sound optimizations exist, as well as ways to 
wirelessly share the iTunes library. In 2005, Apple expanded on the core features with video 
support, later also adding podcasts, e-books, and a section for managing mobile apps for Apple's 
iOS operating system, the last of which it discontinued in 2017. 
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Name: LinkedIn 
Link: https://www.linkedin.com  
Provider: Microsoft 
Date of creation:  December 2002 

Description: LinkedIn is a business- and employment-oriented service that operates via websites 
and mobile apps. it is mainly used for professional networking, including employers posting jobs 
and job seekers posting their CVs. LinkedIn allows members (both workers and employers) to 
create profiles and "connections" to each other in an online social network which may represent 
real-world professional relationships. Members can invite anyone (whether an existing member or 
not) to become a connection. The "gated-access approach" (where contact with any professional 
requires either an existing relationship or an introduction through a contact of theirs) is intended 
to build trust among the service's members.  
Based in the United States, the tool, is available in more than 20 languages. 

 

 

Name: MailChimp 
Link: https://mailchimp.com  
Provider: The Rocket Science Group 
Date of creation: 2001 

Description: MailChimp is a marketing automation platform and an email marketing service that 
gives the user users the possibility to create and send email marketing campaigns, connect with the clients 

and see their performance (trough automatic reports)., created by Rocket Science Group, an American 
company founded in 2001. MailChimp began as a paid service and added a freemium option in 
2009. Within a year its user base had grown from 85,000 to 450,000. By June 2014, it was sending 
over 10 billion emails per month on behalf of its users. 

 

 

Name: Mega 
Link: https://mega.nz/  
Provider: Mega Ltd. 
Date of creation: January 2013 

Description: Mega provides user-encrypted cloud file storage, including file and folder sharing for 
easy online collaboration together with fully encrypted text/voice/video chat. 
With MEGA data is encrypted and decrypted transparently in the browser, on the fly. High-speed 
parallel batch uploading and downloading with resume capability are integral parts of the Mega 
service. The user-controlled encryption, initially only available through web access, is now 
supported by apps on iOS, Android and Windows Phone, in addition to plugins for Firefox and 
Google Chrome. The MEGA desktop app provides automatic file syncing, streaming and transfer 
management and is available for Windows, macOS and all major Linux distributions. 
Mega apps are available in 48 languages and serve users in more than 245 countries/territories. 

 

 

Name: Polar Flow 
Link: https://flow.polar.com/  
Provider: Polar Electro Oy 
Date of creation: 2015 

https://www.linkedin.com/
https://mailchimp.com/
https://mega.nz/
https://flow.polar.com/


ICT4YOUTHWORK project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European 
Union (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722). 
This document has been prepared for the European Commission however it reflects 
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

 72 

Description: Polar Flow an online window into training, daily activity and sleep. (There’s that 
definition again!). It’s the place where you can see, analyse and understand the data that you’re 
tracking with your Polar product. Polar Flow is a powerful tool that you can use in a variety of ways 
depending on what you want to do. For example: Gauge your current fitness level; plan your 
training and see how you progress. 

 

 

Name: Prezi 
Link: https://prezi.com  
Provider: Prezi Inc. 
Date of creation: April 2009 

Description: Prezi is the presentation platform that helps you connect more powerfully with your 
audience and customers. Unlike slides, Prezi’s single, interactive canvas encourages conversation 
and collaboration, making your overall presentation more engaging, persuasive, and memorable. 
Prezi’s latest offering, Prezi Next, is a full-lifecycle presentation platform so everyone can easily 
create visually stunning presentations, deliver them in a more natural and conversational way, and 
analyse their effectiveness. Founded in 2009, and with offices in San Francisco, Budapest, and 
Mexico City, Prezi now fosters a community of over 85 million users and over 325 million Prezi 
presentations around the world. Its investors include Accel Partners, Spectrum Equity, and TED 
conferences. 

 

 

Name: Relive 
Link: https://www.relive.cc  
Provider: Relive 
Date of creation: April 2016 

Description: Relive is a free app, which turns runs and rides into 3D videos for free.  Users get to 
share the highlights, stunning views and best moments of their adventures in a new way. They can 
find the nicest roads and trails, track their activity, and take some pictures. 

 

 

Name: SendBlaster 
Link: http://www.sendblaster.com/    
Provider: eDisplay srl 
Date of creation: 2009  

Description: SendBlaster is a bulk email software to manage your mailing lists and set up email 
marketing campaigns in few easy steps. SendBlaster combines into one product the practicality of 
a mass email software with the flexibility of a bulk email web service. On the one hand you create 
newsletters and manage lists directly on your desktop: on the other you get a cloud email tracking 
service to handle reporting and improve your email campaigns. 

 

 

Name: Slack 
Link: https://slack.com/  
Provider: Slack Technologies 
Date of creation: August 2013 

Description: Slack is a cloud-based set of proprietary team collaboration tools and services, 
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founded by Stewart Butterfield. Slack began as an internal tool used by their company, Tiny Speck, 
in the development of Glitch, a now defunct online game. The name is an acronym for "Searchable 
Log of All Conversation and Knowledge". 
Slack teams allow communities, groups, or teams to join through a specific URL or invitation sent 
by a team admin or owner. Although Slack was meant for organizational communication, it has 
been slowly turning into a community platform, a function for which users had previously used 
message boards or social media such as Facebook or LinkedIn groups. Many of these communities 
are categorized by topics which a group of people may be interested in discussing. 
Public channels allow team members to communicate without the use of email or group SMS 
(texting). They are open to everyone in the chat provided they have first been invited to join the 
client. Private channels allow for private conversation between smaller sects of the overall group. 
These can be used to break up large teams into their own respective projects. Direct messages 
allow users to send private messages to a specific user rather than a group of people. Direct 
messages can include up to nine people (the originator plus eight people). Once started this direct 
message group can be converted to a private channel. 

 

 

Name: Snapchat 
Link: https://www.snapchat.com    
Provider: Snap. Inc 
Date of creation: September 2011 

Description: Snapchat is a multimedia messaging app popular in North America and Europe. 
One of the principal concepts of Snapchat is that pictures and messages are only available for a 
short time before they become inaccessible. The app has evolved from originally focusing on 
person-to-person photo sharing to presently featuring "Stories" of 24-hour chronological content, 
along with "Discover" to let brands show ad-supported short-form entertainment. As of February 
2018, Snapchat has 187 million daily active users. 

 

 

Name: SoundCloud 
Link: https://soundcloud.com/  
Provider: SoundCloud Limited 
Date of creation: October 2008 

Description: SoundCloud is an online audio distribution platform based in Berlin, Germany that 
enables its users to upload, record, promote and share their originally-created sounds. 
SoundCloud lets people discover and enjoy the greatest selection of music from the most diverse 
creator community on earth. Since launching in 2008, the platform has become renowned for its 
unique content and features, including the ability to share music and connect directly with artists, 
as well as unearth breakthrough tracks, raw demos, podcasts and more. This is made possible by 
an open platform that directly connects creators and their fans across the globe. Music and audio 
creators use SoundCloud to both share and monetise their content with a global audience, as well 
as receive detailed stats and feedback from the SoundCloud community. 
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Name: Strava 
Link: https://www.strava.com  
Provider: Strava, Inc. 
Date of creation: 2009 

Description: Strava is a website and mobile app used to track athletic activity via satellite 
navigation and then upload and share such activities. Styled as a "Social Network for Athletes", it 
can be used for a number of sporting activities however the most popular activities tracked using 
the software are cycling and running. Users upload their routes and are provided with their times 
across distances and community-created "segments". Free to use for many, it reserves some 
premium features for fee-paying users. Users can also participate in challenges and view enhanced 
statistical analysis of their activities and combine the activities with additional data such as heart 
rate or power. 
First founded in 2009, it is now used in several countries across the world. Its headquarters are 
located in San Francisco, California. As of March 2015, there were an estimated one million active 
users and around 200,000 premium users. 

 

 

Name: Thunderclap 
Link: https://www.thunderclap.it  
Provider: Thunderclap, Inc. 
Date of creation: May 2012 

Description: Thunderclap is a platform that lets individuals and companies rally people together to 
spread a message. The site uses a model similar to crowdfunding sites such as Kickstarter, in that if 
the campaign does not meet its desired number of supporters in the given time frame, the 
organizer receives none of the donations. This is referred to as "crowdspeaking". Backers are 
required to copy the original message in tweets or social media posts. 

 

Name: Trello 
Link: https://trello.com  
Provider: Atlassian 
Date of creation: September 2011 

Description: Trello is a web-based project management application originally made by Fog Creek 
Software in 2011, that was spun out to form the basis of a separate company in 2014 and later sold 
to Atlassian in January 2017. Trello has a variety of work and personal uses including real estate 
management, software project management, school bulletin boards, lesson planning, accounting, 
web design, gaming and law office case management. A rich API as well as email-in capability 
enables integration with enterprise systems, or with cloud-based integration services like IFTTT 
and Zapier. 

 

 

Name: Tumblr 
Link: https://www.tumblr.com/  
Provider: Yahoo 
Date of creation: February 2007 

Description: Tumblr is a microblogging and social networking website founded by David Karp in 
2007, and owned by Oath Inc. The service allows users to post multimedia and other content to a 
short-form blog. Users can follow other users' blogs. Bloggers can also make their blogs private. 
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For bloggers many of the website's features are accessed from a "dashboard" interface. 
As of April 8, 2018, Tumblr hosts over 406.9 million blogs. As of January 2016, the website had 555 
million monthly visitors. 

 

 

Name: Twitter 
Link: https://twitter.com  
Provider: Twitter, Inc. 
Date of creation: March 2006 

Description: Twitter is an online news and social networking service on which users post and 
interact with messages known as "tweets". Tweets were originally restricted to 140 characters, but 
on November 7, 2017, this limit was doubled for all languages except Japanese, Korean, and 
Chinese. Registered users can post tweets, but those who are unregistered can only read them. 
Users access Twitter through its website interface, through Short Message Service (SMS) or 
mobile-device application software ("app").  

 

 

Name: WhatsApp Messenger 
Link: www.whatsapp.com  
Provider: WhatsApp Inc. 
Date of creation: 2009 

Description: WhatsApp Messenger is a freeware and cross-platform instant messaging and Voice 
over IP (VoIP) service. The application allows the sending of text messages and voice calls, as well 
as video calls, images and other media, documents, and user location. The application runs from a 
mobile device though it is also accessible from desktop computers; the service uses standard 
cellular mobile numbers.  
By February 2018, WhatsApp had a user base of over one and a half billion, making it the most 
popular messaging application at the time. WhatsApp has grown in multiple countries, including 
Brazil, India, and large parts of Europe. 

 

 

Name: Wordpress 
Link: https://wordpress.org/  
Provider: WordPress Foundation 
Date of creation: May 2003 

Description: WordPress is a free and open-source content management system (CMS) based on 
PHP and MySQL. To function, WordPress has to be installed on a web server, which would either 
be part of an Internet hosting service or a network host in its own right. An example of the first 
scenario may be a service like WordPress.com, and the second case could be a computer running 
the software package WordPress.org. A local computer may be used for single-user testing and 
learning purposes. Features include a plugin architecture and a template system. WordPress is 
used by 30.6% of the top 10 million websites as of April 2018. As such, WordPress is the most 
popular website management or blogging system in use on the Web, supporting more than 60 
million websites. WordPress has also been used for other application domains such as pervasive 
display systems (PDS). 
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Name: YouTube 
Link: https://www.youtube.com/  
Provider: YouTube, LLC 
Date of creation: February 2005 

Description: YouTube is an American video-sharing website that allows users to upload, view, rate, 
share, add to favourites, report, comment on videos, and subscribe to other users. It offers a wide 
variety of user-generated and corporate media videos. Available content includes video clips, TV 
show clips, music videos, short and documentary films, audio recordings, movie trailers, live 
streams, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. 
Most of the content on YouTube is uploaded by individuals, but media corporations including CBS, 
the BBC, Vevo, and Hulu offer some of their material via YouTube as part of the YouTube 
partnership program. Unregistered users can only watch videos on the site, while registered users 
are permitted to upload an unlimited number of videos and add comments to videos. 
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Anexă III - Websites/Tools/Applications Referenced in the document 

 

Nome da 
entidade/aplicação/ 

site/ferramenta 
URL 

acast https://www.acast.com/  

Asana https://asana.com/ 

AT4T http://www.at4t.org/ 

Astronomisk Ungdom https://www.astronomiskungdom.se/ 

Bee Active https://www.facebook.com/Bee-Active-Timisoara-168901659798791/ 

Canva https://www.canva.com/  

Contextos http://www.contextos.org.pt/ 

Coursera https://www.coursera.org/ 

Daycause https://www.daycause.com/  

Dropbox https://www.dropbox.com/ 

Educatio Association www.asociatiaeducatio.ro 

edX https://www.edx.org/ 

Facebook https://www.facebook.com/  

Facebook Groups https://www.facebook.com/groups/  

Freethem http://www.freethem.no/ 

G.A.C. Holargos https://www.gas-holargos.gr/ 

Garmin Connect https://connect.garmin.com/en-US/  

Google Adwords https://adwords.google.com/home/ 

Google Analytics https://www.google.com/analytics/  

Google Drive https://www.google.com/drive/ 
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Nome da 
entidade/aplicação/ 

site/ferramenta 
URL 

Grön Ungdom https://gronungdom.se/  

HiMOTIV https://www.himotiv.com/  

ICT4YOUTHWORK http://www.ict4youthwork.eu/ 

Instagram https://www.instagram.com/ 

iTunes https://www.apple.com/itunes/  

Jagvillhabostad.nu http://jagvillhabostad.nu/ 

LinkedIn https://www.linkedin.com/ 

LinkedIn Groups https://www.linkedin.com/groups/  

Mailchimp https://mailchimp.com/  

MEGA https://mega.nz/ 

Ofensiva Tinerilor http://www.ofensivatinerilor.ro/ 

Polar Flow https://flow.polar.com/  

Prezi https://prezi.com/  

RELIVE https://www.relive.cc/  

SendBlaster http://www.sendblaster.com/  

Slack https://slack.com/ 

Snapchat https://www.snapchat.com/  

SoundCloud https://soundcloud.com/  

Svenska Kyrkans Unga https://svenskakyrkansunga.se/ 

Sverok https://sverok.se/ 

Team Surrey Triathlon Club https://activity.ussu.co.uk/triathlon 
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Nome da 
entidade/aplicação/ 

site/ferramenta 
URL 

Thunderclap https://www.thunderclap.it/  

Trello www.trello.com 

Twitter https://twitter.com/ 

UF Stockholm https://www.facebook.com/UFStockholm/  

Unga Aktiesparare https://www.ungaaktiesparare.se/ 

Ungdomar https://ungdomar.se/ 

University of Porto  www.uporto.pt 

WhatsApp https://www.whatsapp.com/ 

YouTube https://www.youtube.com/  

Zury Association https://zury.org/ 
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