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De la nimic la protest și de la protest mai departe 

În 2011 am făcut o mică cercetare calitativă despre activism. Două dintre concluzii erau: 

✦ “Deși puterea și instituțiile sale nu se obosesc să-i asculte pe cetățeni, foarte rar apar acțiuni colective care să răspundă 
acestei atitudini.”  

✦ „O particularitate importantă, în același timp slăbiciune majoră, a activismului în România este aceea că activismul 
este “practicat” cel mai adesea de ONGuri și nu de cetățeni. Sunt foarte puține cazurile în care cetățenii acționează din 
proprie inițiativă, organizându-se și angajându-se în acțiuni civice. Organizațiile neguvernamentale sunt cel mai 
puternic actor în domeniul participării publice” 

Din 2011 și până acum, faptele pe scurt 

Surprinzător pentru toată lumea, la începutul lui 2012, timp de mai bine de o lună au avut loc proteste majore în România. Au 
pornit de la faptul că președintele României a jignit un apreciat tehnocrat dar, pe fondul unor nemulțumiri generalizate, au 
evoluat în multiple direcții. În zile geroase de ianuarie și februarie, zeci de mii de cetățeni în au protestat peste tot în România. 

În 2013 protestele au izbucnit cu forță înzecită. Motivul central a fost Roșia Montana, dar, ca și în 2012, protestele au fost 
expresia nemulțumirii generale față de modul de guvernare. Zeci de mii de oameni, deveniți Uniți Salvăm!, au mărșăluit timp 
de mai multe luni pe străzile celor mai importante orașe din România. 

În 2014 au avut loc alegeri prezidențiale în România. Prezența la vot a fost cu mult mai mare decât la alegerile anterioare iar 
românii s-au revoltat și mobilizat atunci când au considerat că dreptul la vot al diasporei este îngrădit. Mobilizarea s-a văzut pe 
stradă, dar și în rezultatul alegerilor. Partidul considerat vinovat a fost semnificativ taxat prin vot.  

Fără a fi aparent legate între ele, cu siguranță între cele trei momente menționate mai  sus există o relație de cauzalitate. La 
începutul lui 2012 bulgărele a început să se rostogolească. 

Cum arată lucrurile acum 

Dacă în 2011 spuneam că activistul era cel mai adesea ongist, niciunul dintre aceste trei momente nu a fost dominat de 
ONGuri. Actorul principal a fost cetățeanul. 

Chiar dacă numărul celor implicați direct în evenimentele menționate mai sus nu a fost semnificativ în raport cu populația 
României sau în comparație cu mișcări similare din alte țări, totuși aceste evenimente au reușit să sădească în mințile multor 
români faptul că indignarea din fața televizorului sau bombăneala din fotoliu se pot transforma în revoltă activă și putere 
reală. Cumva ideea de protest și de responsabilizare a autorităților au devenit “mainstream”. Sigur că protestul nu este ceea ce 
ar trebui să domine activismul și participarea publică, dar pare că protestul este forța care a reușit să schimbe, poate 
deocamdată doar milimetric, status qvo-ul.

http://www.ce-re.ro/upload/research_report_activism2011.pdf
http://www.ce-re.ro/upload/research_report_activism2011.pdf


Nu avem cifre care să arate că peisajul din 2011 s-a schimbat semnificativ, însă experiența directă a organizației la care lucrez – 
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică - arată o creștere a interesului oamenilor pentru participare: din ce în ce 
mai mulţi cetățeni încep să reacţioneze atunci când sunt nemulţumiţi de ceea ce face (sau nu face) administraţia publică, din 
ce în ce mai mulți oameni încep să se organizeze împotriva a ceea ce consideră că e nedrept. În cadrul unuia dintre 
programele noastre oferim asistență pentru advocacy: sprijinim grupuri de cetățeni să convingă administrația să rezolve 
problemele care îi deranjează. Ultimii doi ani au adus la CeRe din ce în ce mai mulți oameni care cereau sprijin pentru 
problemele cu care se confruntau : blocuri construite pe spaţiul verde, lucrări edilitare dezvoltate fără grijă pentru  confortul 
locuitorilor, teii din Iaşi defrişaţi de un primar care nu ţine cont de   istoria oraşului şi de glasul locuitorilor săi etc (Iașul iubește 
teii, Luptă pentru strada ta, Lăsați copacii în pace etc.).  

În online, dar mai ales în offline, au apărut grupuri organizate pe sectoare - Cetățean Sector 6 ,  Cetățean Sector 3 – sau pe 
cartiere – Prietenii Parcului IOR (Titan) sau Iniţiativa Prelungirea Ghencea. Toți aceștia sunt oameni nemulțumiți de felul în care 
administrația (nu) răspunde problemelor comunităților lor. Sunt oameni care au înțeles că dacă vor o schimbare trebuie să 
acționeze. Și acționează. Toți aceștia sunt aceiași cetățeni despre care în 2011 spuneam că rareori se organizează și iau 
atitudine.  

Dacă schimbările la nivelul societăți civile (organizată sau nu) devin încet, încet vizibile, așteptarea este ca, la presiunea 
cetățenilor, să apară schimbări și la nivelul guvernării și clasei politice.  

Din păcate sunt foarte timide, dar totuși sunt. De exemplu, imediat după alegerile prezidențiale primarul sectorului 3, Robert 
Negoiță anunța că renunță la proiectul de construcție a unei săli polivalente în Parul IOR (proiect puternic contestat de 
cetățeni). Apar semne de deschidere și către organizații neguvernamentale. Politică fără Bariere – un grup de organizații care 
militează pentru schimbarea legii partidelor politice – a pus pe agenda candidaților la alegerile prezidențiale Legea partidelor 
politice. În perioada electorală aceasta a adresat o serie de întrebări candidaților la funcția de Președinte al României legate de 
schimbarea legii partidelor politice. Așa cum niciodată nu s-a întâmplat în trecut, toți candidații principali la alegeri au răspuns 
întrebărilor adresate.  

Ce ar putea urma 

O societate în care există comunicare constantă și constructivă între cetățeni și clasa politică și în care politicile servesc 
societății și nu intereselor private, este normalitatea dezirabilă. Avem deja o tendință de creștere a interesului cetățenilor 
pentru comunicare. E rândul clasei politice să răspundă. De-aici înainte sunt posibile mai multe scenarii: 

✦ Clasa politică înțelege că e nevoie să se reformeze și să-și reconsidere modul în care se raportează la cetățeni. 
Se schimbă felul de a guverna, se deschide scena politică. 

✦ Clasa politică nu înțelege că e nevoie să se reformeze, rămâne încremenită în practicile curente. Oamenii sunt 
nemulțumiți și reacționează puternic. 

✦ Clasa politică nu înțelege că e nevoie să se reformeze, rămâne încremenită în practicile curente. Oamenii sunt 
dezamăgiți, dar se resemnează și ne întoarcem în 2011. 

Chiar dacă mingea pare a fi la guvernanți, e rolul nostru să ajutăm bulgărele de zăpadă să continue să se rostogolească. Dacă 
ne vom regăsi în cel de-al treilea scenariu, înseamnă că vom fi pierdut o oportunitate importantă pe care nu o vom putea re-
crea cu ușurință. 

Oana Preda 
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică 

(text publicat în Dilema Veche) 

http://www.ce-re.ro/pas
https://www.facebook.com/groups/501864549955510/
https://www.facebook.com/groups/4221
https://www.facebook.com/PoliticafaraBari
http://www.ce-re.ro/pas
https://www.facebook.com/groups/501864549955510/
https://www.facebook.com/groups/4221
https://www.facebook.com/PoliticafaraBari
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Dezvoltarea capacității grupurilor de cetățeni din București  
și a organizațiilor grass root de a lupta pentru cauzele lor  

Programul de organizare comunitară 

Prin programul său de organizare comunitară, CeRe ajută cetățeni neorganizați să se organizeze și să conducă 
campanii de advocacy în jurul probelemelor comunităților lor. Metodologia pe care o urmărim presupune:  

✦ Bătutul la ușă și întâlniri unu la unu cu locuitorii, cu scopul de a atrage cât mai mulți oameni în acțiune 
civică 

✦ Construirea de grupuri de cetățeni și consolidarea membershipului acestora.  
✦ Acțiune colectivă/ campanii de advocacy. 

În afară de lucrul individual cu fiecare grup de cetățeni, programul oferă și oportunități de formare și schimb de 
experiență între grupuri de cetățeni din București și din alte țări.  

În 2014, CeRe a continuat Programul de Organizare Comunitară în patru cartiere din București: Favorit (Drumul 
Taberei); Callatis (Drumul Taberei); Lacul Tei și Pantelimon. În afară de munca cu membrii grupurilor, CeRe a avut în 
vedere și comunitatea în ansamblu. O altă evoluție a programului în 2014 a constat în facilitarea comunicării între 
grupuri (cele susținute de CeRe și alte grupuri existente în București), pentru a crea premisele unei acțiuni colective 
la nivelul Bucureștiului.  

Până la sfârșitul anului 2014, programul de Organizare Comunitară a dus la: 
Toate cele 4 grupuri (Favorit, Callatis, Lacul Tei și Pantelimon) au condus campanii de advocacy, două dintre 
ele au deja rezultate concrete: grupul din Lacul Tei a reușit să convingă autoritățile publice să ducă la bun 
sfârșit un studiu tehnic pentru a determina de ce lacul din parcul lor seacă. Grupul din Calatis a reușit să 
convingă autoritățile locale să aprobe construire unei alei pietonale pentru copii în drumul lor spre școală 
(urmează a fi construită în septembrie 2015).  
Mai mult de 700 de cetățeni au fost implicați în acțiuni colective (evenimente de cartier, întâlniri cu oficialii 
publici, acțiuni la ședințele lunare ale consiliului local și așa mai departe).  
În afară de tacticile obișnuite de advocacy (petiții, întâlniri cu oficialii, evenimente publice etc) grupul din 
cartierul Lacul Tei a dat în judecată ALPAB (Administrația Lacuri,  Parcuri și Agrement din București) pentru 
refuzul de a furniza informații de interes public (bugetul instituției, cheltuielile pentru ultimii ani etc). 
Toate grupurile au organizat evenimente cu scopul de a-și consulta vecinii lor cu privire la problemele 
comunității și pentru a recruta noi membri. Peste de 500 de oameni au fost implicați și mai mult de 20 de 
personae s-au alăturat grupurilor. 
Membrii a două dintre grupuri (Callatis și Favorit) s-au mobilizat pentru a monitoriza permanent activitățile 
administrației publice locale:  au participat în mod regulat la ședințele consiliului local și au fost atenți la 
bugetul local. 
37 de membri ai celor 4 grupuri au primit constant îndrumare și instruire din partea organizatorilor 
comunitari, învățând despre: comunicare, negociere, recrutare și dezvoltare organizațională. 
Trei dintre grupuri au câștigat vizibilitate datorită aparițiilor media și întâlnirilor din cartier. Fiind deja 
cunoscuți, au început să primească întrebări și solicitări de asistență din partea altor cetățeni care se 
confruntă cu probleme similare. 



CeRe a făcut progrese în direcția formării unei 
rețele de grupuri civice, la nivelul 
Bucureștiului. Un prim eveniment a fost 
târgul de inițiative civice - reunind 14 grupuri 
informale de cetățeni din București. 



Unul din grupuri (Lacul Tei) a realizat primul său proiect, independent de CeRe - Istoria și tradițiile din Lacul 
Tei - cu scopul de a crește coeziunea comunității și legătura emoțională cu cartierul, trecutul său și locuitorii 
săi.   
Două dintre grupuri a continuat să strângă bani pentru cheltuielile lor folosindu-se de  facilitatea fiscală de 
2%.  
Două dintre grupuri (Lacul Tei și Callatis), au fost premiate la Gala Premiilor Societății Civile pentru 
campaniile desfășurate în 2013 și rezultatele obținute. 
CeRe a făcut progrese în direcția formării unei rețele de grupuri civice, la nivelul Bucureștiului. Un prim 
eveniment a fost târgul de inițiative civice - reunind 14 grupuri informale de cetățeni din București. 
Pentru a promova mai larg și mai interesant ideea de participare la procesul decizional, CeRe a dezvoltat o 
piesă de teatru: "4 metri pătrați” inspirată din viața grupurilor de cetățeni.  

Programul de Asistență în Advocacy (PAS) 
  
Acest serviciu sprijină campanii de advocacy inițiate de grupuri civice sau ONG-uri. Scopul nostru este de a construi 
capacitatea ONG-urilor și grupurilor pentru a rezolva problemele din comunitățile lor, prin responsabilizarea 
autorităților.  

Programul are două direcții principale: una de răspuns rapid și flexibil la apelurile de asistență (persoane care sunt 
afectate de o problemă și doresc să ia măsuri pentru a convinge administrația publică să o rezolve), precum și o 
component mai structurată care constă în formare, asistență, resurse materiale pentru campanii de advocacy în 
diferite domenii (mediu, justiție socială etc.) 

Prin acest program, CeRe promovează activismul ca metodă de a regla balanța de putere în favoarea celor care au o 
voce slabă în societate. De asemenea, programul urmărește să construiască dialog între societatea civilă și autoritățile 
publice. Noi credem că, cu fiecare acțiune de advocacy condusă de societatea civilă, autoritățile publice capătă 
obișnuința de a implica toate părțile interesate atunci când se ia o decizie publică. 
  
În 2014 PAS a asistat 24 de campanii de advocacy (10 conduse de ONG-uri și 14 conduse de grupuri de cetățeni) 
peste tot în România. Câteva exemple de subiecte pe care au luptat beneficiarii CeRe: salvarea parcurilor de la a fi 
transformate în zone de construcții, clădiri ilegale, acces la programe de after-school pentru copiii săraci, mediu mai 
bun, piste pentru biciclete, locuințe sociale, prevenirea evacuărilor, servicii de reducere a riscurilor asociate 
consumului de droguri. 

Până la sfârșitul anului 2014, PAS a avut următoarele rezultate:  
Au fost susținute 24 de campanii: 8 dintre ele deja câștigate, sau parțial câștigate, trei eșuate și restul încă 
în desfășurare. Beneficiarii PAS au avut reușite precum: 

✦ închiderea unui șantier ilegal, 
✦ îmbunătățiri pentru un parc (noi pubele, o hartă incorectă a parcului a fost dată jos, 

reabilitarea sistemului de irigare, curățarea lacului), 
✦ salvarea a 500 de copaci care erau amenințați să fie tăiați de Primăria din Iași, 
✦ Primăria Cluj-Napoca a promis să înființeze cel mai mare parc din Cluj, "Parcul dintre Lacuri”, 
✦ promisiunea că primăria capitalei va preveni evacuarea câtorva sute de oameni, 
✦ pietruirea a 9 străzi dintr-un cartier sărac din Mizil. 



Iașul iubește teii este un grup de inițiativă civică din 
Iaşi, creat spontan în februarie 2013 în urma deciziei 
primăriei de a tăia teii de pe bulevardul central din 
oraș. În 2014 grupul a intervenit peste decizia ilegală 
a Primăriei Iași de a tăia peste 500 de copaci din 
Copou și a reușit să-i oprească la timp.



24 ONG-uri și grupuri de cetățeni (și partenerii lor) sunt acum mai buni la advocacy. Pentru cei mai mulți 
dintre ei a fost prima lor astfel de experiență, o experiență practică, dar și o bună oportunitate de învățare.  
Zeci de autoritățile publice locale și naționale au fost trase la răspundere de către ONG-uri și grupuri. 
Aproximativ 20 000 de cetățeni și membrii ai ONG-urilor au fost implicați în acțiuni colective.  

Câteva gânduri despre programul de asistență advocacy:  
✦ protestele care au avut loc în ultimii ani în România au determinat unele schimbări interesante în 

atitudinile și comportamentele oamenilor. Cetățenii sunt puțin mai exigenți, mai angajați și mai interesați 
să responsabilizeze autoritățile. 2013 și 2014 au adus la CeRe multe grupuri de cetățeni nemulțumiți cu 
privire la diferite probleme și solicitând asistență pentru advocacy. Această situație a condus la unele evoluții 
ale programului. Una este încercarea de a oferi oportunități pentru grupurile de cetățeni din București de a 
se întâlni și reflecta la  posibilitatea de a acționa împreună. Noi credem că schimbarea durabilă în relația 
dintre cetățeni și guvernare poate fi realizată în cazul în care este creată o masă critică de activism și ceea ce 
intenționăm să facem în viitorul apropiat este să conectăm aceste nuclee de activism.  

✦ după ce CeRe a sprijinit mai multe campanii axate pe problemele legate de spațiul public (parcuri, clădiri, 
mediu), în 2014 am încercat să includem mai multe subiecte de justiția socială  pe agenda noastră. S-a 
dovedit a fi o provocare, dar merită să continuăm. Pe de o parte, campanile de advocacy axate pe problem 
sociale pot să resolve problem extreme de relevante pentru societate. Pe de altă parte, lucrând cu cel mai 
neputincioși, construiești putere exact acolo unde este cea mai mare nevoie.  

Dezvoltarea de rețele și coaliții suficient de puternice  
pentru a acționa ca parteneri de dialog  
pe probleme de politică publică 

Coaliția ONG-uri pentru fonduri structurale 

În 2006 CeRe a participat la construirea Coaliției ONG-uri pentru Fonduri Structurale - un grup informal de ONG-uri 
preocupate de planificarea și utilizarea fondurilor structurale și de accesul ONG-urilor la aceste resurse. Coaliția 
acționează ca watch-dog pentru buna gestionare a fondurilor structurale. 

Principalele activități și rezultatele obținute în 2014:  
Membrii coaliției au monitorizat continuu instituțiile publice relevante și au lansat o mulțime de declarații 
publice. Coaliția a propus, de asemenea, recomandări și a participat la grupuri de lucru cu autoritățile de 
management. Ca urmare, unele probleme au fost ameliorate, dar multe altele rămân un obstacol pentru 
utilizarea eficientă a fondurilor europene.  
La începutul anului 2014, a fost lansat un raport care analizează greșelile sistemului și recomandă soluții 
pentru următoarea perioadă de programare. 

http://www.ce-re.ro/upload/studiu_FS_romana.pdf


Cum 2014 a fost anul în care Autoritățile de Management au pregătit programele operaționale care urmeau 
a fi prezentate Comisiei Europene, coaliția a contribuit pe larg la aceste documente.  
Un alt efort special al Coaliției a fost orientat către a asigura o mai bună reprezentare a societății civile în 
viitoarele Comitetele de Monitorizare ale programelor operaționale.  

Politică fără bariere 

După ce multe dintre vocile vizibile în timpul protestelor care au avut loc în România, au adus în discuție nevoia unei 
noi clase politice, CeRe a participat la formarea unei noi rețele de activiști: Platforma Politică fără Bariere (PfB). PfB își 
propune să lupte pentru o legislație mai bună, care să permită accesul unor noi actori pe scena politică. Legea 
partidelor politice, legile alegerilor, finanțarea partidelor politice sunt unele dintre legile care au nevoie de 
îmbunătățiri. 

Până la sfârșitul anului 2014 PfB,  
avea deja 15 membri 
avea o poziție clară și agreată cu privire la modificările legislative necesare  
a avut discuții cu toți candidații la președinție și a obținut răspunsuri afirmative la întrebările legate de 
legislația relevantă 
după alegerile prezidențiale, a avut discuții cu reprezentanți ai tuturor partidelor politice majore în ceea ce 
privește propunerile Platformei. 

Programul de organizare de consultări publice 

Pentru a contribui la deschiderea procesului decizional, CeRe organizează periodic consultări pe teme de interes 
public. Încercăm să utilizăm metode deliberative (cum ar fi Forumul deliberativ sau Juriul cetățenesc), cu participarea 
părților interesate relevante (experți, sindicate, companii) și a cetățenilor larg cu privire la subiecte care sunt relevante 
pentru societate. 

În 2013, CeRe a inițiat un astfel de demers în parteneriat cu Centrul Român de Politici Europene (CRPE). Scopul 
proiectului a fost de a implica partenerii sociali (experți, autorităților, politicieni, mediul de afaceri, sindicate, 
cetățenii și societatea civilă), într-un proces deliberativ de elaborare a politicilor privind sistemul de pensii din 
România. 

Pe baza unui document de politică publică elaborate de CRPE Au avut loc discuții aplicate cu instituții publice, 
companii, sindicate și ONGuri.  



Același document a fost supus atenției cetățenilor, în cadrul unui Forum deliberativ la care au participat 60 de 
persoane. După ce au fost prezentate diferite scenarii de reformă și informații relevante, timp de două zile, cetățenii 
au deliberat asupra celor mai potrivite soluții pentru un sistem care să fie atât sustenabil cât și echitabil.  

Concluziile acesor deliberări au fost puse în atenția factorilor de decizie.  

Watch-dog și advocacy  
pentru o mai bună participare a publicului la luarea deciziei  

Nu Aștepta SuperEroi 

În vara anului 2012 CeRe a pornit campania Nu Aștepta SuperEroi, ca un răspuns la decizia primarului general al 
capitalei de a interzice accesul cetățenilor la ședințele consiliului general al capitalei.  

La capitolul transparența primăriei capitalei, anul 2014 a fost plin de provocări. În primele luni, cele mai multe 
dintre ședințele Consiliului au fost organizate în procedură de urgență ceea ce nu a permis niciunfel de 
predictibilitate. Ședințele de consiliu au fost dominate de o mulțime de lupte între partide, multe schimbări în 
componență (au intrat în consiliu noi consilieri, doar pentru a fi excluși în următoarea reuniune, vice-primarul 
schimbat de mai multe ori, etc.). În acest context, ne-am concentrat mai mult pe construirea unor resurse și 
instrumente în loc de a lucra pe temele de pe agenda Consiliului Local. 
  
Împreună cu Active Watch și Funky Citizens am realizat un infografic care explică oricui nu are timp să citească câteva 
sute de pagini modul în care se ia o decizie la nivelul Consiliului. În plus, am început o cercetare pentru a analiza în 
ce măsură sunt respectate cerințele legislative privind legea transparenței decizionale.  

Tot în direcția transparenție decizionale, am ajuns și ininstanță, de data aceasta cu primăria sectorului 5. Motivul: 
bugetul public nu este public.  

http://nuasteptasupereroi.ro/harta-junglei-legislative/


A cincea ediție a Galei a fost organizată în martie 
2014. Aproximativ 250 de participanți (cetățeni, 
reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-uri, 
politicieni, diplomați, mass-media), au aplaudat cele 
10 grupuri de cetățeni și ONG-uri premiate la Gală.



Promovarea participării publice și a activismului  

Gala Premiilor Participării Publice 

Gala Premiilor Participării Publice - G3P este un eveniment anual, organizat de CeRe, care premiază inițiativa 
cetățenilor, curajul ONG-urilor și deschiderea autorităților. În fiecare an, prin poveștile și oamenii premiați la Gală 
oferim o imagine a participării publice și a beneficiilor sale. 
  
A cincea ediție a Galei (http://www.ce-re.ro/g3p/g3p-editia-V) a fost organizată în martie 2014. Aproximativ 250 de 
participanți (cetățeni, reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-uri, politicieni, diplomați, mass-media), au 
aplaudat cele 10 grupuri de cetățeni și ONG-uri premiate la Gală. Toți cei 10 câștigători sunt oameni și organizații 
care au comunicat cu succes cu administrația publică și au convins factorii de decizie să rezolve diverse probleme. O 
varietate de campanii și o varietate de grupuri au fost aduse sub lumina reflectoarelor: de la o femeie simplă într-un 
sat, care și-a mobilizat vecinii și, împreună, l-au convins pe primar să asflteze strada pe care locuiesc, la Asociația 
Națională a Transplantaților care a convins Ministerul Sănătății să aloce bani pentru a subvenționa medicamente 
importante pentru receptoarii de transplant. Toate premiile au fost menite să demonstreze că participarea la luarea 
deciziei este posibilă și poate aduce îmbunătățiri concrete pentru viața noastră de zi cu zi.  

Pe lângă cele 10 premii stabilite de juriu, CeRe a oferit două premii speciale: unul pentru "personajul colectiv" - 
Uniți Salvăm! și unul lui Petre Florin Manole, tânăr politician și funcționar public care s-a dovedit a fi foarte deschis la 
propuneri și inițiative provenind de la ONG-uri. 
  
Juriul care a evaluat 56 de propuneri prezentate de Gală a fost format din profesioniști respectați  din mass-media, 
sectorul ONG, afaceri, mediul academic. 

Despre câștigătorii ediției din 2014 a Galei, puteți citi aici. 

Promovarea organizării comunitare,  
ca metodă de dezvoltare a activismului grass root 

Pe lângă propriul program de organizare comunitară, CeRe promovează această metodologie spre a fi preluată și de 
alte organizații.  

Programul de Internship în SUA 

Este un program de schimb de experiență dezvoltat de Great Lakes Consortium, prin care potențiali organizatori 
comunitari beneficiază de stagii de internship de șase săptămâni în cadrul unor organizații comunitare din SUA. În 
același timp, organizatorii comunitari din SUA vin în țările din Estul Europei pentru a oferi mai mult din experiența 
lor organizatorilor comunitari locali. 

http://www.ce-re.ro/g3p/g3p-editia-V
http://www.ce-re.ro/upload/Catalog_g3p5_web.pdf


  
Pe parcursul lui 2014, CeRe 

a selectat și pregătit o nouă echipă de zece viitori organizatori comunitari care să participe la stagiu în SUA în 
2015. 
a organizat traininguri locale pentru potențialii organizatori comunitari, având ca formatori organizatori 
americani. 
a facilitat întâlniri între organizatori și jurnaliști. 
a continuat să susțină pe unii dintre absolvenții programului în propriile activități de organizare comunitară. 

Schimb de experiență cu organizații din Rusia 
  

Pentru că CeRe a devenit recunoscută pentru programul său de organizare comunitară, nu numai în România, ci în 
regiune, ni s-a cerut să împărtășim din experiența noastră cu 5 ONG-uri locale din Rusia. Reprezentanții acestora au 
vizitat programul nostru și, cu sprijin din partea echipei noastre de organizatori comunitari, au început activități 
similare în orașele lor din Rusia.  

Participarea CeRe în Rețeaua Europeană de Organizare Comunitară 

CeRe a fost implicată în evenimentele organizate de Rețeaua Europeană de Organizare comunitară (ECON) - 
econnet.eu - și a beneficiat de expertiza organizatorilor comunitari și a trainerilor din SUA. CeRe sprijină dezvoltarea 
organizațională a ECON și oferă o umbrelă pentru eforturile de colectare de fonduri ale rețelei.  

Dezbatere și reflecție despre activism și participare publică 

Dialogul piețelor 

Mișcările din Europa ultimilor doi ani, ne-au oferit un prilej bun de discuție despre activism. Ce-i motivează pe 
activiști, care sunt resorturile, cum ții un protest viu, ce faci după protest? Cum construiești? Câteva zeci de activiști 
din România, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Turcia, Grecia și Spania s-au întâlnit de două ori la 
București, pentru a încerca să răspundă la aceste întrebări. Mai multe despre Dialogul Piețelor: aici și aici. 

http://econnet.eu/
http://www.ce-re.ro/blog/dialogul-pietelor/
http://www.ce-re.ro/blog/dialogul-pietelor-2/




Cei fără de care 2014 nu ar fi fost posibil 
  

Echipa CeRe în 2014 

Oana Preda - Director 
Sinziana Dobre  - Director de programe 
Silvia Boeriu - Coordonator Relatii Publice  
Flavia Preda - Coordonator Coaliția ONGuri pentru Fonduri Strucutrale & Fundraising 
Lavinia Chiburțe - Coordonator PAS 
Nicoleta Chiriță - Coordonator Organizare Comunitară 
Florina Presadă - Coordonator Proiecte Politici publice și activism 
Georgiana Motfolea - Office Manager 
Cătălina Cantea – Manager Financiar 
Vera Turcanu - Coordonator  
Ionuț Ruscea - Organizator Comunitar  
Vlad Cătună - Organizator Comunitar  
Iustina Neagu - Organizator Comunitar  
Ioana Popa - Storyteller 

Consiliul Director: Mircea Toma, Sorina Bunescu, Vintila Mihailescu 

Finanțatorii CeRe în 2014 

Mulți și generoși donatori individuali. 

Black Sea Trust for Regional Cooperation 
Comisia Europeana, prin programul Grundvig 
C.S. Mott Foundation 
Mecanismul Financiar al SEE - Fondul pentru ONG 
Programul de Cooperare Elvețiano-Român 
SUA State Department, în cadrul parteneriatului cu Great Lake Consortium 
UNICEF 



Surse de venit în 2014 

Programul Fondul ONG - Granturile SEE 2009 - 2014 - 157,000.00 €
Black Sea Trust for Regional Cooperation - 62,778.00 €
Programul de Cooperare Elvețiano-Român - 75,300.00 €
CS Mott Foundation - 37,600.00 €
Donatori individuali și sponsori - 11,708.56 €
Activități generatoare de venit - 10,499.55 €
UNICEF - 7,500.00 €
Grundtvig – Life Long Learning Programme - 3150 €



Cheltuieli în 2014

Consultări publice și policy brief - 90,000.00 €
Activități de organizare comunitară - 60,000.00 €
Programul de Asistență pentru Advocacy - 53,050.00 €
Schimburi de experiență și proiecte internaționale - 41,850.00 €
Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale - 37,500.00 €
Promovarea participării publice și a activismului - 30,000.00 €
Alte activități - 15,000.00 €
Dezvoltare organizațională - 9,000.00 €
Cercetare și reflecție despre activism - 6,000.00 €



www.ce-re.ro | facebook.com/participare


