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Ce am făcut în 2015

Din ce fonduri?

Anul 2 0 1 5

pentru echipa

2015 a fost un an rodnic pentru CeRe. Am profitat de șansa noului val de
entuziasm privind activismul și participarea civică și neam întețit eforturile
de a susține grupuri de cetățeni și ONGuri în campaniile lor. Continuând
să lucrăm individual cu beneficiarii noștri, am reușit să facem pași
importanți în punerea pe picioare a unei rețele de grupuri de cetățeni care
să acționeze la nivel de oraș.
Chiar dacă majoritatea grupurilor cărora leam oferit sprijinul erau
preocupate de spațiul public, iar campaniile lor priveau chestiuni ce țin de
urbanism, am reușit să lucrăm și cu grupuri și organizații preocupate de
probleme sociale, cum ar fi locuințele și educația pentru copiii din zone
defavorizate.
O altă abordare importantă a CeRe în 2015 a fost formarea de coaliții. Am
continuat să susținem ONGul Coaliția pentru utilizarea cinstită a
Fondurilor Structurale, precum și platforma mai tânără, dar încununată de
succes Politică fără Bariere.
Având în vedere că creșterea capacității de acțiune a societății civile este
doar una dintre fațete, facem eforturi considerabile de a promova
transparența și incluziunea instituțiilor statului (în special Primăria
Municipiului București).
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Toate aceste experiențe au fost compilate întrun nou set de resurse disponibile
practicanților: un nou Manual de Advocacy, broșuri „Cum să ...”, plus o serie de studii de
caz și povești de succes.
În campania noastră de a promova activismul și de a distribui experiența obținută, neam
continuat programul de schimb de experiență privind organizarea comunitară și am oferit
mai multe sesiuni de instruire privind teme ca advocacy, organizare comunitară sau
formarea de coaliții.
Printre instrumentele de promovare a activismului și a participării civice sau numărat și a
6a ediție a Galei Premiilor Participării Publice, încununată de succes, precum și o
campanie promovare a participării publice.
Toate cele menționate mai sus au fost posibile mulțumită donatorilor individuali și
instituționali, câtorva voluntari și membri coordonatori, multor susținători și în special unei
echipe dedicate de 14 membri.
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Organizare comunitară

Asistență în advocacy

În 2015 am colaborat cu 35 de grupuri sau persoane individuale: 16 grupuri de cetățeni, 7
persoane individuale și 12 organizații. Am susținut campaniile lor de advocacy și dezvoltarea
lor ca grupuri comunitare prin:
– asistență pentru mărirea bazei de membri și pentru comunicarea cu comunitățile lor,
– instruirea grupurilor cu privire la structurarea lor
– consiliere privind strategiile și planurile viitoarelor campanii,
– instruirea grupurilor cu privire la comunicarea cu instituțiile statului sau cu presa pentru
campaniile lor de advocacy.
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La sfârștiul anului 2015, multe dintre grupurile consiliate de
CeRe au câștigat bătăliile în care erau implicate. Câteva
exemple:
După o campanie de peste doi ani, Primăria Municipiului Iași a revenit
asupra deciziei de a tăia 142 de tei din centru orașului, iar în noiembrie
2015, după o lună de consultări publice (primele din oraș), sau replantat
peste 100 de tei pe bulevardul principal al orașului. Organizația Iașiul
iubește teii a reușit nu doar să schimbe o decizie publică importantă, dar
și să creeze în oraș un spirit civic cu spectru mai larg și să mărească
nivelul de transparență și colaborare al autorităților locale.

Organizația civică Luptăm pentru Aleea Lungulețu a reușit să constrângă autoritățile locale să oprească
construcția unei clădiri de 8 etaje în Sectorul 2 și a devenit un exemplu demn de urmat pentru cei care luptă
împotriva construcțiilor ilegale. De atunci, primim foarte multe cereri de consiliere pe această temă.
Grupul Favorit, după o campanie de 5 ani, a reușit să pună presiune pe autoritățile centrale să transfere
clădirea abandonată a unui vechi cinematograf către autoritățile locale, pentru a face posibilă o investiție
întrun viitor centru cultural.
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• Organizația ERomnja și un grup de femei din Mizil au reușit să convingă primăria să
investească în infrastructura unui cartier sărac de romi. Acțiunea a fost și un exemplu
puternic privind schimbarea pe care o pot aduce femeile în comunitățile lor.

Grupul civic Lacul Tei a câștigat 11 ha înapoi pentru parcul din zonă. Grupul
a convins Primăria Generală să anuleze o decizie a Consiliului din 2011
conform căreia 11 ha din Parcul Circului treceau din posesia administrației
locale în cea a circului. Oamenii se temeau că era doar un pas către
începerea construcțiilor în parc. Acum, cei 11 000m2 au revenit în posesia
Parcului Circului, înapoi la cetățenii din cartierul Lacul Tei.

Grupul Floreasca a câștigat un proces împotriva unui investitor care a construit un bloc pe spațiu verde, fără
să respecte legislația privind urbanismul și construcțiile (cazul Ghiță Pădureanu). În toamna anului 2015,
construcția altei clădiri a fost amânate în urma presiunii aceluiași grup asupra Primăriei Sectorului 2 și a
argumentelor oferite de cetățenii direct afectați.

Grupul ÎnCotroceni a reușit să convingă compania de electricitate ENEL să nu instaleze panouri
electrice pe gardurile fiecărei case, luând în considerarea statutul de zonă protejată a
Cotroceniului și neaducând atingere patrimoniului arhitectural al cartierului.
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Asistență în advocacy
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Grupul Prelungirea Ghencea a avut o serie de victorii parțiale în 2015. În
primul rând, grupul a negociat cu Primăria Generală felul în care se va
dezvolta infrastructura cartierului. A reușit să convingă autoritățile să
schimbe proiectul, să adauge piste de biciclete, trotuare mai largi și doar 4
benzi de circulație, în loc de cele 6 prevăzute inițial în proiectul de lărgire a
Bulevardului Prelungirea Ghencea. De asemenea, grupul a reușit să
stopeze temporar construcția unui bloc ce se construia foarte aproape de o
benzinărie, punând în pericol viața celor din zonă și nerespectând normele
de siguranță.
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Pe lângă asistența directă acordată fiecărui grup sau
organizație, CeRe a oferit, de asemenea, șanse de învățare
și schimb de experiență cu 17 grupuri și organizații civice cu
privire la o gamă variată de teme:
Advocacy

Strângere de fonduri

Dezvoltare
organizațională

� Grupul civic Lacul Tei (martie 2015) – 16 membri au luat parte la întrunire. Medierea și
dezbaterile au reușit să rezolve un conflict intern, pentru ca grupul să își reia activitatea.
� Grupul civic Prelungirea Ghencea (noiembrie 2015) – a beneficiat de experiența lui Dave
Beckwith și a reușit să își ducă la bun sfârșit intenția de a se înregistra oficial ca ONG și să
stabilească roluri și responsabilități în cadrul grupului.
� Rețeaua Civică București (iunie, iulie și noiembrie 2015) – în timpul Târgului de Inițiative
Cetățenești sa organizat un eveniment secundar, la care au participat aproximativ 30 de membri ai
grupurilor civice care au discutat ideea de a face front comun și de a forma o rețea la nivel de oraș.
Luna următoare, 24 de lideri ai 12 grupuri civice au stabilit misiunea, viziunea, valorile și obiectivele
viitoarei Rețele Civice București. În noiembrie, cu ajutorul lui David Beckwith, au continuat.
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Pe lângă asistența directă acordată fiecărui grup sau
organizație, CeRe a oferit, de asemenea, șanse de învățare
și schimb de experiență cu 17 grupuri și organizații civice cu
privire la o gamă variată de teme:
Advocacy

Dezvoltare
organizațională

Strângere de
fonduri

17 lideri din 7 grupuri civice au luat parte la 2 seminarii de strângere de fonduri care
să le dea grupurilor curajul și cunoștințele necesare ca să înceapă să strângă fonduri
în comunitatea lor.

15 membri din 5 grupuri de cetățeni și ONGuri au luat
parte la sesiuni de instruire de 3 zile care să le ofere
cunoștințe de bază pe probleme de advocacy, dar și
spațiul necesar să redacteze strategia și planul propriilor
campanii.
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Am încheiat anul 2015 cu 35 grupuri susținute, peste 300 de oameni
implicați în conducerea de campanii de advocacy, peste 50 de autorități
publice vizate de acțiunile cetățenilor, peste 6000 de persoane implicate
în activități de advocacy, peste 280.000 de cetățeni și membri ai ONG
urilor informați de către campaniile noastre de advocacy prin intermediul
paginii noastre de internet, de Facebook și în peste 100 de articole din
media.
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Rețeaua

Civică

București

În 2015, neam întețit eforturile de a aduce laolaltă grupuri civice din
București pentru a pune bazele unei rețele civice care să acționeze la nivel
de oraș. Pentru a crea mai bune legături între grupuri, am organizat mai
multe evenimente și ateliere, printre care putem menționa:
• Patru grupuri civice au colaborat în 2015 pentru a redacta un ziar al
cetățenilor – Cetățeneștete – care promovează implicarea civică și povești
de succes în ceea ce privește participarea cetățenească.
• Grupul Luptăm pentru Aleea Lungulețu a pus bazele unei Coaliții Civice
împotriva construcțiilor ilegale împreună cu alte 3 grupuri civice din Sectorul
2 pentru a combate mai eficient corupția din acest domeniu.
• Cu ocazia celei dea doua ediții a Târgului de Inițiative Cetățenești,
organizate în iunie 2015, sau adunat 14 grupuri civice informale și 9
organizații nonprofit interesate în dezvoltarea orașului. Evenimentul a fost
deschis publicului larg și a adunat în jur de 300 de vizitatori, inclusiv oficiali
publici locali. Târgul a fost ocazia perfectă să aducem tema participării
civice în agenda publică și să prezentăm exemple de succes și demne de
urmat unui public mai larg.
• Un atelier de 2 zile la Predeal, în iulie 2015, cu scopul să discute
posibilitatea formării unei coaliții sau a unei rețele de grupuri civice la nivel
de oraș. Adunarea a fost un succes, cu 24 de lideri din 12 grupuri civice
care au participat și care au decis forma de colaborare: ei au înființat o
rețea de sprijin reciproc și au redactat misiunea, viziunea, valorile și
obiectivele rețelei și câțiva pași esențiali pentru următoarele luni.
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București

Pentru grupul nostru, participarea la Târgul
din acest an a presupus muncă în echipă,
sarcini și responsabilități asumate și duse la
bun sfârșit, plus un sentiment că ne putem
baza unul pe altul. La târg colegii noștri de
la alte grupuri civice neau oferit inspirația,
energia și resursele necesare să continuăm

Delia Mihalache, Inițiativa Prelungirea Ghencea
(foto dreapta), despre participarea la Târgul de Inițiative Cetățenești
Sursa foto: romaniacurata.ro
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Platforma

Activist 24/7

În 2015 am început proiectarea unei platforme web care să pună în legătură
organizațiile și activiștii de rând. Platforma, Activist 24/7, are două componente:
va fi o bază de date activă, în creștere, a persoanelor care se înregistrează pe
platformă și își completează profilul de activist, alegând domeniul de interes,
ONGurile preferate, acțiunile preferate, cum să fie contactați, când să fie
contactați etc. Al doilea component este un avizier de anunțuri privind campanii
de advocacy și acțiuni inițiate de ONGuri și grupuri cetățenești care au nevoie de
susținerea comunității.
Am cerut și primit păreri din partea unor bloggeri, jurnaliști sau programatori,
despre cum să îmbunătățim platforma și ne pregătim să o lansăm la începutul lui
2016, când dorim să pornim o dezbatere legată de ce presupune activismul și să
mărim gradul de implicare în ceea ce privește cauzele comunităților.
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Coaliția ONG

pentru

Fonduri Structurale

Coordonarea coaliției pentru fonduri structurale reprezintă un efort susținut al CeRe, cu scopul de a
responsabiliza guvernul privind utilizarea fondurilor structurale și de a promova societatea civilă ca un
actor important în evoluție.
În 2015 coaliția a continuat să monitorizeze gestionarea fondurilor structurale și să militeze pentru
includerea ONGurilor în proces. Au avut loc întâlniri regulate între membrii coaliției și ai autorităților,
pentru a discuta problemele întâmpinate de beneficiarii fondurilor și să găsească soluții. Membrii
coaliției șiau exprimat opinia cu părere la toate documentele relevante (strategii, propuneri, reguli de
implementare etc.) și șiau exprimat avizul pozitiv pentru mai multe recomandări. Pe deasupra,
reprezentanții coaliției sunt membri în toate comitetele relevante de monitorizare.
Am acordat ceva timp și acumulării de cunoștințe noi și am avut și vizite de schimburi de experiență
cu o rețea asemănătoare în Slovenia și una în Bruxelles.
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Politică

fără Bariere

Legea partidelor făcea aproape imposibil ca noi actori să intre pe scena politică, iar acest caracter
restrictiv a fost o temă (re)pusă pe ordinea de zi de către activiști și ONGuri în timpul protestelor ce
au avut loc în România în perioada 2012 – 2013. Un grup restrâns de activiști și membri ai ONG
urilor au început o colaborare de pledare pentru îmbunătățiri ale partidelor, sub numele Politică fără
Bariere.
În 2015 grupul sa consolidat atât pe plan extern cât și intern. Șia mărit vizibilitatea, credibilitatea și
este un actor recunoscut în materii electorale, atât de către factorii de decizie cât și pentru mass
media. Cel mai important succes, din punctul de vedere al CeRe, este că încă este un grup
funcțional, în multe privințe. PfB are întâlniri săptămânale la care participă majoritatea membrilor.
Reprezentantul CeRe intermediază aceste întâlniri, dar membrii organizează întâlnirile și urmează
agendele interne prin rotație. Majoritatea membrilor participă la redactarea documentelor, metoda de
lucru fiind colaborativă. Luarea deciziilor în cadrul grupului urmează reguli adoptate de grup în urma
experienței de la începutul lui 2015.

Ce am făcut în 2015

Platforma
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fără Bariere

În ianuarie 2015, PfB ia convins pe liderii partidelor să ia în considerare schimbarea domeniului de lucru al
comisiei electorale a Parlamentului pentru a include legea partidelor și legea finanțării partidelor.

În mai 2015, 4 legi noi care conțin propuneri ale PfB și ale altor actori în societatea civilă au fost adoptate
în Parlament: formarea partidelor, finanțarea partidelor, legea alegerilor locale, legea alegerilor
parlamentare, respectând calendarul constituțional și promisiunile făcute actorilor societății civile (ca noile
legi să poată fi puse în aplicare începând cu 2016).

În urma mai multor presiuni, la sfârșitul lui octombrie 2015, Parlamentul a adoptat o nouă lege privind votul
prin corespondență pentru alegerile parlamentare.
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Gala Premiilor

Participării Publice

ediția a VIa

În 2015 am organizat a 6a ediție: 300 de participanți și 150 de spectatori online iau sărbătorit pe cei 10
câștigători întro atmosferă foarte entuziastă. Printre cei premiați se numără: un grup de oameni dintrun
sat, care lau convins pe primar să paveze un drum și să repare un pod, un grup care a constrâns
Ministerul Sănătății să aloce fonduri și să cumpere medicamente importante pentru tratarea cancerului sau
două grupuri de cetățeni care șiau salvat parcurile.
Pentru prima oară, am înmânat și un premiu special pentru un jurnalist implicat în promovarea poveștilor de
participare publică. Toate poveștile premiate au fost documentate de către jurnaliști și au fost incluse în
suplimentul publicației prestigioase „Decât o Revistă”.
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Campania

Cere schimbarea.

Implicăte.

În 2015 CeRe a pornit prima campanie de conștientizare profesională, cu sloganul: „Cere schimbarea.
Implicăte, vocea ta contează”. Principalul obiectiv al campaniei a fost să transpună conceptul și exemplele
de participare publică întrun limbaj accesibil pentru publicul general. Campania sa folosit de diferite
canale: o campanie online (Facebook, canalul de Youtube, Reclame Google), abordarea Media Relations,
4 filme dedicate promovate online, o pagină de internet dedicată campaniei, fluturași, panouri electronice
media, un concurs de desenat. Campania online a ajuns, estimativ, la 295.000 de oameni, iar cea offline la
43.600.
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Teatru civic

Piesa „4m pătrați”

Alt mod de crește gradul de conștientizare privind participarea utilizat în anul 2015 a fost o piesă de teatru.
Autorii piesei de teatru sau inspirat din experiența grupurilor civice, atât cu autoritățile publice cât și cu
comunitățile pe care le reprezintă.
Piesa de teatru 4m2 a fost pusă în scenă de 7 ori în 2015 (în unele dintre cartierele în care activăm și pe
scena Teatrului Mignon) și a fost o ocazie să promovăm grupurile de inițiativă unui public mai larg, dar și să
pornim o dezbatere privind participarea cetățenilor.
Reprezentațiile au adunat în jur de 500 de spectatori, iar aproximativ 10.000 de oameni au aflat de ele prin
intermediul presei și canalelor online.
Îndrăznesc să spun că această piesă, al cărei rol
pricipal este promovarea implicării civice, are în
egală măsură capacitatea să atragă publicul larg
înspre teatru. Din momentul în care autorii piesei
mau intervievat până în momentul în care am
văzut piesa pusă în scenă, recunosc că nu mă
așteptam la o reprezentație atât de reușită în
„4m2”
(Ionuț Adrian Dinu, Grupul de Inițiativă Calattis)
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Organizare comunitară

în SUA

În cadrul unui parteneriat cu Consorțiul Great Lakes pentru Instruire și Dezvoltare Internațională, CeRe
recrutează și consiliază potențiali organizatori comunitari și le oferă stagii de 6 săptămâni la ONGuri din
SUA. Organizatorii comunitari din SUA efectuează și ei vizite scurte în România pentru a instrui și consilia
grupurile locale sau pe reprezentanți ai ONGurilor.
În 2015, 10 tineri profesioniști români, implicați activ în programe privind participarea cetățenilor, acțiuni de
advocacy, educație civică sau organizație comunitară, au luat parte la programul de schimb de experiență
„Susținerea Participării Civice în comunitățile minoritare”. Ei au fost timp de o lună și jumătate în Statele
Unite, unde șiau însușit cunoștințe privind practicile din SUA legate de participarea civică și acțiuni de
advocacy, implicarea minorităților și a populațiilor marginalizate în societatea civică și în politică,
colaborarea cu liderii comunităților pentru a da informații privind schimbările în legislația care ar afecta
comunitățile minoritare (inclusiv persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost,
imigranți, persoane de altă orientare sexuală) și unde au ajutat la punerea bazelor democrației la nivel de
comunitate.
Pe lângă stagiul din SUA, CeRe a organizat, cu ajutorul mentorilor veniți din SUA, 4
ateliere pentru aproximativ 100 de oameni interesați de organizare și militarea pentru
schimbarea balanței puterii în comunitățile lor.

Alte acțiuni
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 Sesiune de instruire organizatorică de bază pentru Youth Cancer Europe
 Sesiune de instruire pe probleme de advocacy și trasarea unei strategii pentru Fundația Noi Orizonturi,
care militează pentru punerea educației nonformale pe agenda publică.
 Ateliere de campanii de advocacy cu peste 15 grupuri de tineret din toată țara. Grupurile de tineret
adunate sub numele Club IMPACT sunt organizate de Fundația Noi Orizonturi.
 sesiune de instruire pe probleme de advocacy pentru Rețeaua de Incluziune Socială a persoanelor de
etnie Rromă
 Atelier privind formarea de coaliții pentru Coaliția Copiilor suferinzi de Cancer
 Sesiune de instruire pe probleme de advocacy pentru ONGurile ce se ocupă de situația persoanelor de
etnie romă și integrarea lor în școli.
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Alte acțiuni
În 2015, CeRe a continuat să se implice în evenimentele organizate de Rețeaua Europeană de Organizare
Comunitară (ECON) și a beneficiat de experiența organizatorilor comunitari și a antrenorilor din SUA.
Organizatorii comunitari ai CeRe și liderii a 3 grupuri civice (Favorit, Callatis și Lacul Tei) au beneficiat de
instruire și schimb de experiență la Întrunirea Anuală a ECON de la Berlin (mai 2015). În noiembrie 2015,
membrii CeRe și rețeaua de grupuri civice au beneficiat de experiența lui David Beckwith, fost lider al
Fundației Needmor din SUA, cu privire la teme legate de dezvoltare pe plan organizațional și felul în care
CeRe ar trebui/ar putea să se implice în evenimentele de după tragedia din Colectiv.
* CeRe susține dezvoltarea pe plan organizațional a ECON și o sprijină în strângerea de fonduri

În perioada septembrie – noiembrie 2015, CeRe a format o echipă de 8 evaluatori și de moderatori
comunitari, care au demarat un proces de evaluare și consultare în 11 cartiere. Procesul a presupus 21 de
consultări, la care au participat în jur de 250 de locuitori și 12 Grupuri de Inițiativă Cetățenească.
Majoritatea grupurilor de inițiativă au contribuit la organizarea procesului de consultare și iau încurajat pe
membrii comunităților să ia parte la întruniri. Pe baza acestui proces de consultare am întocmit un raport
complet cu o serie de recomandări pentru ARCUB, pentru a (re)activa aspectele culturale și civice ale
cartierelor periferice bucureștene.
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Strategie

La începutul lui 2015 sa încheiat procesul de planificare strategică. Direcțiile strategice ale
CeRe au fost reglate pentru a corespunde atât evoluțiilor interne, cât și provocărilor interne.
A urmat o sesiune de „Fitness Creativ”, care nea dat energie și nea închegat ca echipă.
CeRe a încheiat anul 2015 cu o echipă de 14 oameni cu viziuni, misiuni și valori comune.

Din ce fonduri?

Venituri 2015

Din ce fonduri?

Cheltuieli 2015

Ați urmărit
CeRe în

2015

