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Adoptä Un Vot

Grupul "Adoptä un vot" organizeazä cea de-a 111-a edi�ie a Offline-ului la Chi�inäu, pe
data de 18 august 2018. Tema acestei edi�ii este
«lmplicarea civica a diasporei în campania electorala pentru Alegerile Parlamentare din

2078».

În urma rezultatelor ob\inute la Offlin-urile anteriore care au avut loc în martie �i august
2017, reprezentan\ii din diaspora împreuna cu conceta\enii de acasa, s-au mobilizat pentru
organizarea celei de-a treia edi\ii care va avea loc la Chi�inau, pe 18 august în incinta
localului Generator HUB.
Offline-ui este un eveniment civic �i împarta�e�te viziunea comunita\ii "Adopta un vot" de
a contribui prin aqiuni concrete în vederea dezvoltarii �i democratizarii societa\ii din
Moldova. Participan\ii vor putea sa se implice direct în proiectele �i aqiunile care au fost
ini\iate la edi\iile anterioare dar �i sa vina cu idei �i propuneri noi pentru îmbunata\irea
situa\iei actuale din \ara.
Aceasta edi\ie se va axa în principal pe alegerile parlamentare din acest an. Subiectele care
vor fi abordate \in în special de provocarile pe care Ie aduce campania electorala �i de
organizarea urmatoarelor alegeri parlamentare.
Deasemenea, dupa cum �ti\i, diaspora împreuna cu membrii "Adopta un vot" au realizat în
luna iunie curent o conferin\a de presa unde ace�tia au cerut CEC-ului sa asigure dreptul
la vot �i au formulat o serie de recomandari în vederea unei mai bune organizarii a
alegerilor din acest an. Din pacate, CEC-ul a respins majoritatea recomandarilor. Din acest
motiv, organizatorii evenimentului �i participan\ii vor face �i un protest în weekend-ui
Offline-ului, data exacta va fi comunicata ulterior, dupa înregistrarea participan\ilor.
Toate personele interesate de acasa �i din diaspora sunt invitate sa participe la acest
Offline.
Acesta este un eveniment autofinan\at, fiecare participant fiind responsabil de achitarea
taxei de participare, care va fi anun\ata pana pe data de 15 august iar achitarea se va putea
efectua direct la eveniment.
Pentru a participa la acest eveniment este necesar sa va înscrie\i accesînd link-ui de mai
jos: https://form.adoptaunvot.com.
Nu uita\i data limita de aplicare este : 15 August 2018!
Mai muite detalii afla\i pe site-ui www.adoptaunvot.com sau pe grupul de facebook:
Adopta un vot!
Alatura\i-va evenimentului! Doar împreuna putem contribui la procesul de democratizare
�i dezvoltare a Republicii Moldova!

w: www.adoptaunvot.com

e: info@adoptaunvot.com

