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Cuvânt înainte
În 2009 ne-a frământat gândul că trebuie să ne străduim să aducem în
România metode de consultare și participare mai eficiente și mai atractive.
Așadar, am adus metoda photovoice și juriul cetățenesc.
În același timp, ne-am confruntat și cu problema lipsei de responsabilitate a
administrației publice locale, în special a consiliilor locale, față de cetățeni.
Așadar, am monitorizat consiliile locale din cinci comunități și am pus
consilierii față în față cu cetățenii.
Tot în anul 2009, am stat alături de zece organizații și le-am ajutat să lupte
pentru cauza lor. Prin campaniile lor de advocacy, au transformat un loc de
depozitare a gunoiului într-un loc de joacă, au transformat șoferi în pietoni,
au înfrumusețat comune, au schimbat ceva în comunitatea lor.
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Cine este CeRe

Centrul de Resurse pentru
participare publică - CeRe
CeRe s-a născut din convingerea că hotărârile despre bunul mers ale unei comunităţi, fie ea
oraş, comună sau chiar ţară, trebuie luate de cei care guvernează împreună cu cei care
locuiesc acolo. Atunci când primarul cheamă la discuţii cetăţenii urbei să afle unde este
mai bine să amenajeze piaţa, iar un grup de oameni strânge semnături pentru ca primăria
să asfalteze un drum mărginaş, când un minister organizează dezbateri pe un proiect de
ordonanţă cu firmele care vor avea de plătit noua taxă, iar parlamentarii sunt urmărit de la
etaj de membrii organizaţiilor de mediu care susţin proiectul de lege, atunci putem vorbi
de participare publică.
CeRe crede că participarea publică nu este doua un moft, ci o nevoie, pentru că nimeni nu
are monopolul soluţiilor bune şi nimeni nu este atoatecunoscător. Şi credem că participarea
este un obicei care se învaţă – atât de cei care iau decizii cât şi de cei care sunt afectaţi de
ele.

Misiunea noastră este de a acţiona pentru ca deciziile publice să
răspundă nevoilor şi dorinţelor actorilor sociali.

Pe unde am umblat

Afumați, județul Dolj

Mediaş , județul Sibiu

Alba-Iulia, județul Alba

Merişani, județul Argeş

Aninoasa, județul Hunedoara

Ştefăneşti, județul Argeş

Arcani, județul Gorj

Mizil, județul Prahova

Bacău, județul Bacău

Nădlac, județul Arad

Brăila, județul Brăila

Nehoiu, județul Buzău

Braşov, județul Braşov

Odessa (Ucraina)

Bruxelles (Belgia)

Pecica, județul Arad

Bucureşti

Pucioasa, județul Dâmbovița

Costeşti, județul Argeş

Raslavice (Slovacia)

Craiova, județul Dolj

Sânnicolau Mare, județul Timiş

Horezu, județul Vâlcea

Sighişoara, județul Mureş

Isaccea, județul Tulcea

Slatina, județul Olt

Malul Vânăt, județul Argeş

Târgu Neamț, județul Neamț

Proiectele CeRe
sau ce-am făcut

Buturuga mică răstoarnă carul mare

Buturuga mică răstoarnă
carul mare
În decembrie 2008, CeRe a luat de mână 10 organizații cu mai puțină experiență în
advocacy și a pornit împreună cu ele pe drumul influențării deciziilor publice.
Aceste organizaţii au fost asistate în aşa fel încât au pus „presiunea necesară” asupra
autorităţilor publice locale în efortul de a lupta pentru cauzele lor şi ale beneficiarilor
lor. Cele 10 ONG-uri şi-au format şi consolidat capacitatea de a influenţa deciziile luate
de instituţii publice.
1) Au fost selectate 10 organizaţii neguvernamentale care au devenit beneficiari ai
proiectului.
S-au înscris în selecţie 33 de organizaţii neguvernamentale din întreaga ţară. Criteriile
de selecție au fost: fără experienţă sau cu puţină experienţă de advocacy; vizibile în
comunitate; număr de membri şi voluntari (peste 10); obişnuinţa de lucru cu voluntari;
misiune clară, legată de apărarea drepturilor omului, grupuri vulnerabile, dezvoltare
locală sau mediu.

2) Au fost organizate trei seminarii de instruire la care au participat câte doi
reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiare.
Temele seminariilor au fost:
advocacy;
managementul voluntarilor, mobilizarea comunităţii şi formarea de coaliţii;
relaţii publice şi relaţii cu mass media
Cu ocazia primului seminar, fiecare organizaţie a elaborat câte un plan al unei
campanii locale de advocacy pe care l-au îmbunătăţit pe parcursul celorlate două
seminarii.
3) 8 organizaţii au desfăşurat campanii locale de advocacy.
CeRe a acordat asistenţă şi consultanţă organizaţiilor beneficiare pe tot parcursul
desfăşurării campaniilor.
4) A fost oganizat seminarul „lecţii învăţate”.
O sesiune de o zi în cadrul căreia organizaţiile beneficiare, împreună cu membri ai
comunităţilor lor, au reflectat la experienţa dobandită pe parcursul campaniilor de
advocacy.

Organizațiile beneficiare și scopurile campaniilor lor

✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Partida Romilor „Pro-Europa" - Sucursala Brăila, Brăila: Transformarea unui spaţiu de depozitare a gunoaielor din cartierul
Lacu Dulce într-un parc pentru copii.
Asociația SM SPEROMAX ALBA - Alba-Iulia, Alba: Combaterea discriminării persoanelor cu nevoi speciale bazată pe
accesibilitatea redusă sau inexistentă în spaţiile publice din Alba Iulia.
Asociaţia pentru Iniţiative de Dezvoltare a Comunităţilor din Oltenia de Nord (IDCON) - Arcani, Gorj: Înfrumuseţarea
localităţii prin întreţinerea corespunzătoare a spaţiului verde pe domeniul public.
Asociaţia Hercules - Costeşti, Argeş: Preluarea de către Consiliul Local a costurilor serviciilor sociale oferite de Centrul
Intergeneraţional Hercules.
Asociaţia Transfrontalieră Pro Dezvoltare - Sânnicolau Mare, Timiş: Transformarea diriginţilor în factor activ de implicare
a tinerilor în rezolvarea problemelor comunităţii din Sânnicolau Mare.
Asociaţia A.B.C. Afumaţi - Afumaţi, Dolj: Crearea a trei spaţii de joacă pentru copii la nivelul fiecărui sat.
Rain Care – Fundaţia Pentru îngrijiri Integrate din România - Slatina, Olt: Continuarea activității Centrului Regional de
Expertiză în domeniul Îngrijirilor Paliative (Centrul C.R.E.I.P.) după încheierea proiectului Repacaro, prin obținerea finanțării
cheltuielilor de funcționare din partea Consiliului Local al Municipiului Slatina.
Asociaţia „Iubim Natura" - Bacău, Bacău: Interzicerea traficului rutier în centrul oraşului Bacău sâmbăta şi duminica.

Două dintre cele 10 organizații selectate ca beneficiari nu au desfășurat campaniile de advocacy până la încheierea proiectului
“Buturuga mică răstoarnă carul mare”:
✦ Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (AEPADO) din Bucureşti a hotărât să-și înceapă campania în
luna octomrbie 2009, pentru a o asocia ca perioadă de implementare cu anul școlar. Scopul campaniei lor este: Modificarea
"cadrului de reglementare" de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru obligativitatea, în sarcina
conducerii liceelor, de a asigura resursele materiale necesare iniţierii şi derulării de activităţi şi proiecte extraşcolare şi
înfiinţarea de “cabinete extra-şcolare” în liceele bucureştene.
✦ Asociaţia de Sprijn a Copiilor Handicapaţi Fizic - România (ASCHFR) din Bucureşti nu a mai desfășurat o campanie de
advocacy pentru că scopul lor a fost îndeplinit pe o altă cale. ASCHFR și-a propus Creşterea indemnizaţiei persoanei adulte
cu handicap prin modificarea Art. 58 alin. 4 din Legea 448/2006 și a planificat o campanie de advocacy în acest sens. Înainte
să desfășoare campania au aflat însă că exista deja un proiect legislativ pentru modificarea Legii 448/2006. Cu sprijin din
partea CeRe, au intrat în contact direct cu doamna deputat care inițiase proiectul de lege și au convins-o ca printre articolele
propuse spre modificare să introducă și articolul 58 aliniatul 4. Proiectul de lege se află în prezent la comisiile parlamentare
pentru avize.

Consiliul la rampă!

Consiliul la rampă
Pentru că administraţia locală dă adeseori dovadă de lipsă de responsabilitate faţă de
interesele cetăţenilor şi deoarece consilierii locali nu sunt „văzuţi” de către cetăţeni, am decis
să acţionăm pentru a schimba acest lucru.
Aşa că…
Împreună cu: Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului Comitetul Helsinki (APADOR
CH) şi cu partenerii locali:
✦ Asociaţia Partener pentru Tine (APT),
✦ Asociaţia pentru Educaţie şi Cultură pentru Oameni (AECO),
✦ Centrul pentru Dezvoltare Socială (CEDES)
✦ Asociaţia de Formare şi Consiliere Nădlac (AFC)
✦ Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu (ADCN),
am pus în „lumina reflectoarelor” consiliile locale din 5 localităţi.
Am mers în Merişani şi Ştefaneşti (Argeş), Sighişoara (Mureş), Nădlac (Arad) şi Nehoiu
(Buzău) şi am monitorizat şi analizat activitatea fiecărui consiliu pe o perioadă de 6 luni.

Ce am făcut?
Am participat la şedinţele consiliului local şi am solicitat informaţii de interes public pentru a afla
date despre activitatea consilierilor locali - proiecte de hotărâri iniţiate, prezenţa la şedinţe, modul în
care consilierii votează diferite proiecte de hotărâre, audienţele pe care le ţin consilierii locali etc. Am
realizat rapoarte asupra activităţii consilierilor locali şi le-am distribuit locuitorilor.
Am informat cetăţenii asupra şedinţelor consiliului local şi i-am încurajat să participe la aceste
şedinţe.
Am organizat dezbateri publice pe teme de interes local şi întâlniri între cetăţeni şi consilierii locali.
Şi nu în ultimul rând am promovat îndemnul: ” În localitatea ta şi tu eşti responsabil de modul în care
sunt rezolvate problemele comunităţii! Există legi care îţi dau dreptul să fii informat şi consultat (legea
544/2001 și legea 52/2003)!”
Ce am realizat?
După primele 3 luni de monitorizare a consiliilor locale, am scris pentru fiecare comunitate un raport
ce cuprindea informaţii asupra consilierilor locali şi asupra activităţilor acestora. Acelaşi lucru l-am
făcut după încă 3 luni de monitorizare. Astfel că, la sfârşitul a 6 luni, fiecare localitate în care am
mers avea 2 rapoarte cu informaţii asupra administraţiei locale şi asupra consilierilor locali.

CeRe Altfel!

CeRe Altfel!
Ce și-a propus proiectul
Să dezvolte capacitatea CeRe de a promova și oferi asistență pentru folosirea a două metode de participare publică
inovatoare pentru România: Juriul cetățenesc și Photovoice.
Photovoice-ul este o metodă prin care publicul implicat în procesul de consultare folosește aparatul de fotografiat
pentru a surprinde imagini care să ilustreze problema supusă dezbaterii. Fiecare fotografie este însoțită de o
poveste, care îi dă sensul pe care autorul l-a vazut în ea. Photovoice-ul poate fi folosit cu grupuri cărora nu le este
la îndemână să se exprime în public, în scris, să susțină argumente în întâlniri publice - cu abilități de prezentare și
de comunicare reduse sau cu un nivel de educație redus, fără acces la tehnologiile moderne - sau care au nevoie
de confidențialitate, cum ar fi persoanele cu dizabilități, persoanele afectate de HIV/SIDA, copiii și oameni ai
străzii, romii, victimele violenței domestice sau ale traficului, delicvenții juvenili, șomeri de lungă durată etc..
Photovoice-ul are un impact puternic asupra publicului și factorilor interesați prin combinarea imaginii cu
mesajul scris.
Juriul cetățenesc, asemănător proceselor cu jurați din țările care folosesc acest sistem, reprezintă un grup de
cetățeni care devin „jurați" în procesul decizional cu privire la o problemă publică. Dupa ce audiază martori (părți
interesate), pune întrebări și deliberează, juriul propune administrației un "verdict" cu privire la modul în care
problema respectivă trebuie rezolvată.U n asemenea proces umanizează ideea de participare și valorizează
cetățeanul. Juriul cetățenesc reprezintă o soluție pentru problemele delicate care au nevoie, nu de o soluție de
expert, ci de o soluție care fără suportul cetățenilor nu este decât o hârtie prăfuită într-un sertar. De exemplu,
rezolvarea problemei câinilor vagabonzi.

Proiectul pe scurt
CeRe a lucrat cu doi parteneri din Marea Britanie pentru a se instrui cu privire la cele două metode: despre
juriul cetățenesc am învățat de la Office for Public Management, despre photovoice am învățat de la
PhotoVoice.
În România, CeRe și-a ales doi parteneri cu care să aplice metodele:
Primaria Municipiului Mediaș a fost gazda primului juriu cetățenesc din România în perioada 17-20 iunie
2009. Tema: cum să punem în valoare centrul istoric al orașului?
Asociația de Servicii Sociale SCUT din Brașov a organizat alături de CeRe un proces photovoice cu
participarea beneficiarilor săi - persoane diagnosticate cu schizofrenie. Cele 29 de ateliere au avut loc pe
durata mai multor luni, între martie și august 2009. Photovoice-ul a arătat care sunt problemele cu care
aceștia se confruntă și ce și-ar dori din partea comunității sau factorilor de decizie ca sprijin.
La sfârșitul proiectului, CeRe a organizat un eveniment de prezentare a rezultatelor în București.

Rezultatele proiectului
1. Photovoice și juriul cetățenesc sunt introduse ca metode de advocacy și consultare între metodele de
participare publică din România.
2. Echipa CeRe este instruită și are experiență în organizarea de jurii cetățenești și photovoice, într-un
format adaptat pentru România. CeRe are capacitatea de a furniza asistență pentru alte procese și de a
instrui în aplicarea metodei, dispunând de un manual propriu.
3. Alături de ea, echipele de la Primăria Municipiului Mediaș și de la Asociația de Servicii Sociale SCUT
au organizat primul juriu cetățenesc din România, respectiv un proces de photovoice.
4. Cele două metode au fost mediatizate în România. CeRe dispune de materiale de prezentare și de
filmulețe documentare cu experiența românească.

Participarea publică - de la poveste la realitate

Participarea publică - de
la poveste la realitate
De ce?
Acest proiect a pleacat de la constatările Studiului “Participarea Publică între legislație și eficiență”, editat
de CeRe în 2008 și și-a propus să ajute 6 primării să îmbunătățească participarea oamenilor la luarea
deciziilor publice.
Pentru a transforma participarea publică din poveste în realitate CeRe a lucrat cu Primăriile din Boldești
Scăieni (Prahova), Mioveni și Corbi (Arges), Conțești (Dâmbovița), Andrășești și Căzănești (Ialomița).
Cum?
CeRe a lucrat în cele șase localități pentru a crește nivelul de participare publică. Astfel:
✤ CeRe a elaborat un set de recomandări de îmbunătățire a comunicării dintre administrație și

✤
✤
✤
✤

locuitori, pe baza evaluării modului în care cetățenii sunt implicați în luarea hotărârilor pentru
comunitate.
A urmat un curs pentru reprezentanți ai administrației din cele 6 localități pe tema „Participarea
cetățenilor la decizia publică"
În fiecare dintre cele 6 localități s-au organizat de evenimente prin care cetățenii și-au exprimat
opiniile despre decizii pe care primăriile urmau să le ia.
CeRe a organizat un seminar de „lecții învățate" pentru a facilita un schimb de experiență între cei
implicați în acest proiect.
În fiecare localitate a fost organizat câte un seminar public pentru cetatățenii care doresc să
urmărească activitatea administrației și să lupte pentru interesele comunității.

Participarea tinerilor prin imagini

Participarea tinerilor
prin imagini
Proiectul „Participarea tinerilor prin imagini” aduce în atenţie o nouă metodă de dezvoltare a participării publice,
metoda Photovoice. Aceasta presupune exprimarea nevoilor şi problemelor pe care le au oamenii dintr-o comunitate
prin intermediul imaginilor.
De ce?
Pentru că există grupuri defavorizate de indivizi, ce nu îşi pot exprima nevoile şi nu pot comunica prin mijloacele
obişnuite cu autorităţile publice. Scopul proiectului îl reprezintă construirea unui alt canal de exprimare, care să
permită acestor grupuri să se facă „auzite”.
Împreună cu Asociaţia Partener pentru Tine (APT) din România, Život je šanca (Viaţa e o şansă), Modrý motýľ
(Fluturele albastru) din Slovacia şi Moloda Gromada (Comunitatea tânără) din Odessa, Ucraina, timp de 6 luni, am
aplicat metoda photovoice cu 48 de tineri de etnie romă din cele trei ţări.
Mai întâi am învăţat de la cei cu experienţa, organizaţia PhotoVoice din Marea Britanie, care ne-au instruit timp de
câteva zile asupra metodelor de aplicare a photovoice-ului.
Apoi cu cei din ţară, dar şi de peste graniţă…
Am mers în Slovacia şi în Ucraina, iar partenerii au venit în România pentru ca cele trei comunităţi în care am lucrat să
îşi împărtăşească uni altora experienţa photovoice.

Fiecare organizaţie a lucrat cu un grup de tineri din comunitatea aleasă, dornici să participe în proiect, i-a învăţat
tehnici de fotografie, apoi le-a dat aparate de fotografiat şi i-a îndemnat să caute imagini. Pe o perioada de 6 luni
tinerii participanţi au realizat fotografii prin care au dorit să arate problemele comunităţii din care fac parte, dar şi „să
se arate pe ei”.
La sfârşit, în fiecare ţară a fost organizată o expoziţie cu fotografiile şi mesajele tinerilor către autorităţile publice, iar în
România au fost organizate două expoziţii, una la Piteşti şi o a doua la Bucureşti.
Rezultate
Unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului a fost creşterea vizibilităţii comunităţilor participante şi a
problemelor cu care acestea se confruntă. De asemenea, s-a creat o îmbunătățire asupra percepției de sine a tinerilor
participanţi, care în urma proiectului au văzut că pot să îşi exprime nevoile şi că există mijloace prin care se pot adresa
autorităţilor publice.
Apoi, în luna mai 2009, Consiliul Local Merişani a inclus în hotărârile sale probleme surprinse de către tinerii
participanţi în proiect. Despre proiectul depus pe măsura 322 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
pentru construcţia unui sistem centralizat de canalizare şi alimentare cu apă, putem spune că, iniţial, în faza studiului de
pre-fezabilitate, satul Malul Vânăt nu era prins în proiect („deoarece satul se află pe un deal, iar investiţia pentru lucrările
menţionate ar fi fost cu mult ridicată!” a spus un oficial din primărie). La câteva luni după demararea proiectului
„Participarea Tinerilor prin Imagini”, situaţia se schimbă! În prezent proiectul se află la autoritatea responsabilă în etapa
de evaluare. Cât despre construcţia unei biserici în sat, în curând va fi demarată campania de strângere de fonduri,
terenul fiind deja la dispoziţia parohiei din Malul Vânăt!
Din martie 2010, copiii rudari şi români învaţă în aceleaşi clase în şcoala de la Merişani, ei nu mai sunt separaţi în clase
diferite. În urma unei cărţi poştale trimise la Ministerul Educaţiei care semnala segregarea din această şcoală, Ministerul
a demarat o anchetă şi a dispus remedierea situaţiei.
În Raslavice, primarul a intensificat discuţiile cu comunitatea romă privind priorităţile legislativului local în ceea ce îi
priveşte: „Am ajuns la concluzia că trebuie să ne concentrăm eforturile pe înscrierea la grădiniţă a pre-şcolarilor romi!”

112 pentru fonduri structurale

112 pentru
fonduri structurale
Proiectul "112 pentru Fonduri Structurale" a însemnat relansarea activităților de monitorizare a instituțiilor responsabile
de implementarea programelor finanțate prin instrumentele structurale, prin Fondul European pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit și a accesului ONG-urilor la aceste programe.
După ce a avut o puternică implicare în etapa de programare a Fondurilor Structurale, Coaliția pentru Fonduri
Structurale a constatat că în multe cazuri, faza de implementare se confruntă cu probleme serioase de management și
mai ales de absorbție a fondurilor alocate.
Astfel că, prin "112 pentru Fonduri Structurale" ne-am propus câteva obiective extrem de importante în viziunea
noastră:
✤ Evaluarea transparenței instituțiilor responsabile cu implementarea programelor finanțate prin instrumentele
structurale, prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit și
a accesului ONG-urilor la aceste programe la 2 ani și jumătate de la integrare. Evaluarea a vizat 4 dintre Programele
Operationale - PO DCA (Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative), POS DRU (Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), POS Mediu (Programul Operațional Sectorial Mediu) și
POR (Programul Operațional Regional), PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală) și POP (Programul
operațional Pescuit) și a inclus Autoritățile de Management și 32 dintre Organismele Intermediare.
✤ Construirea unui sistem de avertizare care să permită colectarea dificultăților întâlnite de ONG-uri și alti beneficiari
în fazele de aplicare, evaluare, contractare și implementare a proiectelor finanțate din fonduri structurale și din
celelalte două programe, FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) și FEP (Fondul European
pentru Pescuit).
✤ Întărirea capacității de acțiune colectivă a ONG-urilor în ceea ce privește implementarea proiectelor finanțate din
fonduri structurale.

Rezultate:

✤
✤

✤
✤
✤
✤

În cadrul proicectului s-a format o rețea de jurnaliști de investigație pe teme legate de deficiențe în
derularea unor programe cu finanțare nerambursabilă.
Am elaborat un raport de evaluare a transparenței instituțiilor și a accesului ONG-urilor la programele
finanțate prin instrumentele structurale și prin PNDR și FEP pentru prima perioadă de implementare.
Raportul conține evaluări individuale pentru fiecare dintre programele vizate și prezintă informații
despre:
✦ gradul de accesibilitate asigurat pentru ONG-uri;
✦ campaniile/activitățile de informare referitoare la instrumentele financiare disponibile după
aderare;
✦ asistența oferită beneficiarilor de către Autoritățile de Management și de Organismele
Intermediare;
✦ coerența documentației care reglementează accesul la finanțările post-aderare;
✦ eficiența și transparența propunerilor de proiecte etc.
Am creat un sistem de avertizare rapidă - Early Warning System prin care beneficiarii fondurilor
europene pot semnala dificultățile pe care le întâmpină în accesarea și implementarea acestor fonduri.
Am elaborat si lansat raportul "100 de sesizari", bazat pe ceea ce a fost semnalat prin intermediul
sistemului de avertizare rapidă.
Am organizat problemele semnalate de beneficiari pe categorii si am identificat masuri necesare pentru
rezolvarea lor.
Am trimis o scrisoare deschisa premierului si ministrilor de resort, semnata de mai bine de 120 de
organizatii neguvernamentale si sindicate, in care am cerut luarea de masuri urgente de deblocare a
situatiei de la POS DRU.
Proiectul continuă și în anul 2010.

Metoda deschisă de coordonare

Metoda deschisă
de coordonare
Despre proiect
Acest proiect caută să crească nivelul de conştientizare al cetăţenilor europeni asupra procesului Metodei Deschise de
Coordonare şi a modului în care se armonizează politicile UE şi politicile naţionale în materie de protecţie şi
incluziune socială.
Proiectul are două dimensiuni: o dimensiune transnaţională, care presupune întâlniri şi conferinţe între organizaţiile
din ţările partenere, dezbateri pe tema procesului MCD şi prezentarea de bune practici; o dimensiune naţională care
implică derularea de campanii de creştere a nivelului de conştientizare pe tema incluziunii sociale şi a incluziunii
active în Belgia, Bulgaria şi România. Situaţiile sunt diferite de la ţară la ţară, de aceea activităţile se vor baza pe
abordări specifice.
În România, proiectul îşi propune să creeze un grup de lucru la nivel naţional, format din ONG-uri ce se vor afla întrun permanent dialog cu diverse agenţii ale Guvernului României însărcinate cu implementarea Programului Naţional
de Reforme sau a Planului de Acţiune Naţional pe probleme de incluziune.Grupul de lucru va propune
reprezentanţilor guvernului să lucreze împreună şi îşi va oferi expertiză acumulată prin lucru direct cu grupuri
defavorizate şi cu oameni afectaţi de sărăcie.
Parteneri
Belgia: Think Tank "Pour la Solidarité", Fundatia Roi Baudouin, Serviciul de Lupta impotriva Saraciei, Insecuritatii si
Excluziunii Sociale, Consiliul National al Muncii, DIESIS
Romania: Fundatia PACT, CeRe, CRONO (Centrul de Resurse pentru Organizatii Neguvernamentale din Oltenia)
Bulgaria: Confederatia Sindicala "Podkrepa", Confederatia Patronatelor si Industriilor din Bulgaria (CEIBG), Uniunea
Nationala a Muncitorilor, Producatorilor si Cooperativelor (NUWPC)

Rezultate

✤

În cadrul proiectului a fost elaborată o cercetare cu privire la modul în care Guvernul României a aplicat
Metoda Deschisă de Coordonare în procesul de elaborare a Rapoartelor Naţionale Strategice (RNS) şi a
măsurilor active de implementare a acestora. În cadrul cercetării au fost intervievate 12 persoane,
reprezentanţi ai autoritatilor publice şi experţi externi care au fost implicaţi anterior în elaborarea de politici
sociale.

✤

A fost organizat un seminar de instruire pe tema MDC pentru a crea un grup de lucru mixt pentru a
îmbunătăţi aplicarea Metodei Deschise de Coordonare în domeniulA incluziunii sociale în România. Au
participat 31 de reprezentanţi din 23 de ONG-uri active în domeniul incluziunii sociale, precum şi 9
reprezentanţi ai autorităţilor publice cu responsabilităţi în MDC şi 4 experţi români şi străini. Prima parte a
seminarului a fost dedicată organizaţiilor nonguvernamentale prezente, pentru a-şi construi o poziţie comună
pe care să o poată face cunoscută. A două parte a seminarului a fost dedicată descrierii principiilor şi
mecanismelor Metodei Deschise de Coordonare. Autorităţile publice şi experţii români şi străini invitati au
prezentat informaţii valoroase cu privire la: MDC în România şi Irlanda, indicatorii de incluzie socială,
recomandările EAPN Irlanda (Reţeaua Euroapeana Anti-sărăcie) cu privire la modul cum ONG-urile ar
putea să colaboreze eficient cu autorităţile publice în contextul MDC.

✤

S-a constituit un grup de lucru privind MDC în domeniul incluziunii sociale la care participă aproximativ 20
de reprezentanţi ai unor ONG-uri active în domeniul incluziunii sociale.

✤

S-a elaborat şi semnat de către participanţii în grupul de lucru a unui document comun de pozitie adresat
Ministerului Muncii, Departamentul Programe Incluziune Socială. Documentul cuprinde informaţii despre
crearea grupului de lucru şi despre obiectivele acestuia şi afirmă angajamentul deplin şi disponibilitatea
grupului de a colabora cu MMFPS şi cu alţi parteneri pentru a elabora un mecanism de consultare publică în
domeniul incluziunii sociale, viabil şi eficient, care să asigure implicarea activă a tuturor factorilor interesaţi.

Proiectul continuă și în anul 2010.
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PhotoVoice constituie o metodă de exprimare prin fotografie, metodă utilizată pentru prima
oara în România de către CeRe. Broşura explică pe scurt ce presupune această metodă, cui se
adresează şi cum se poate aplica. Exprimarea prin intermediul imaginilor, la care se adauga o
scurta descriere, o poveste a fotografiei, reprezintă principiul metodei PhotoVoice. Atât
fotografia, cât şi povestea ataşată sunt realizate de participanţii la proiect.
Materialul include, pe lângă prezentarea metodei şi etapele aplicării acesteia, şi fotografiile
făcute de participanţii din cadrul proiectlui desfaşurat de CeRe. Ataşat broşurii este un filmuleţ
ce include imaginiile şi poveştile celor ce au luat parte la proiect.

tru eventuale informaţii ş i sesizări legate de proiectele

Juriul Cetăţenesc
CeRe a organizat împreună cu Primaria Mediaş Primul Juriu Cetăţenesc din România. Juriile
Cetăţeneşti, după modelul proceselor cu juraţi, presupun „audierea” diferiţilor actori ce iau
parte la o problemă locală de catre un juriu format din cetăţenii localităţii în care se dezbate
problema. Materialul prezintă începuturile desfăşurării acestei metode şi spune povestea Juriului
Cetăţenesc Mediaş, primul de acest fel în România, poveste la care se adaugă şi fotografii
realizate în cadrul evenimentului. De asemenea, broşura aduce răspunsuri la întrebări precum:
ce este şi cum se organizează un Juriu Cetăţenesc?, de ce merita un Juriu Cetăţenesc – ce are el
şi nu au alţii?, care sunt costurile unui Juriu Cetăţenesc?
Consiliul Local la rampă
Proiectul „Consiliul la rampa” s-a desfăşurat in 5 localităţi din România: Sighişoara (Mureş),
Nădlac (Arad), Merişani (Argeş), Ştefăneşti (Argeş) şi Cătina (Buzău). Scopul acestui proiect a
fost să îi facă „vizibili” pe consilierii locali din comunităţile alese, adică să îi informeze pe
cetăţeni asupra responsabilităţilor pe care consilierii locali le au.
In cele cinci rapoarte, ce au apărut în două ediţii, sunt reamintite drepturile de care cetăţenii
dispun în relaţia cu administraţia locală, atribuţiile Consiliului Local din comunitate şi sunt
prezentaţi consilierii locali şi activitatea acestora de la începutul mandatului. Totodată
rapoartele conţin descrierea activităţii consilierilor pe o perioadă de 3 luni: martie, aprilie, mai,
perioada în care CeRe şi partenerul local au monitorizat activitatea Consiliului.

Raport 112 pentru Fonduri Structurale
Materialul cuprinde o analiză a modalităţilor de accesare a fondurilor structurale
de către sectorul neguvernamental. Aceast raport vine ca urmare a activităţii
Coaliţiei Ong-uri pentru Fonduri Structurale, ce s-a implicat în acţiuni de
determinare a institu ţ iilor responsabile de elaborarea documentelor
programatice pentru Instrumentele Strucuturale, să desfăşoare consultări publice
în vederea găsirii celor mai bune modalităţi de folosire a fondurilor.
Raportul subliniază aspectele deficitare ale sistemului prin analiza programelor
operaţionale din trei perspective: accesul organizaţiilor non-guvernamentale,
gradul de comunicare, transparenţ ă şi asistenţa oferită de instituţiile
responsabile , precum şi din perspectiva clarităţii şi coerenţei documentelor şi
procedurilor ce compun sistemul de finanţare. Ceea ce raportul oferă este o
imagine de ansamblu asupra situaţiei accesarii fondurilor structurale din
România, propunând totodată recomandari de imbunătăţire a sistemului.

8 cai bătătorite
Adica 8 campanii de advocacy la nivel local. Materialul cuprinde descrierea a 8
campanii de advocacy realizate în cadrul proiecutului „Buturuga mică răstoarnă
carul mare”, prin care s-a dorit creşterea capacităţii a 10 organizaţii
neguvernamentale locale de a lupta pentru cauzele lor. Cele 10 ONG-uri au fost
selectate dintr-un numar de 33 de organizaţii din toată ţara.
Broşura conţine o scurtă prezentare a proiectului „Buturuga mică răstoarnă carul
mare” şi a etapelor acestuia, mai apoi se descrie metoda de advocay şi cum se
aplică aceasta, răspunzând la întrebarile ce de ce şi cum se face advocacy?
Secţiunea „Lecţii învăţate” din broşură merge pe principiul să învăţăm din
greşeli, şi cuprinde sfaturi şi mecanisme de eficientizare a campaniilor de
advocacy „învăţate” pe parcursul organizării şi desfăşurării campaniilor. Aceast
capitol întâmpină şi răspunde la majoritatea problemelor ce pot aparea pe
parcursul campaniei. Materialul reprezintă un bun ghid pentru cei ce doresc să
organizeze o campanie de advocacy, îmbinând explicarea teoretică a metodei cu
exemple clare şi utile.

Cine ne-a finanțat

Sursele de finanțare
CeRe - 2009
Open Society Institute

115.539,20 RON

Fondul ONG

258.240,53 RON

6%

14%

OMC

112.644,9 RON
Balkan Trust for Democracy 76.175 RON
Black Sea Trust

199.334,74 RON

Tineret in Actiune

174.860,29 RON

Phare

918.699,66 RON

6%
4%
50%

11%
9%

Metode noi și variate
importate și adaptate de
CeRe

Photovoice
Photovoice este metoda de exprimare prin fotografii. Pentru prima oară în România, CeRe a
adaptat şi aplicat o metodă de participare publică în cadrul unor comunităţii defavorizate, în
care oamenii nu se pot exprima prin metode obisnuite. „Photo” înseamnă în engleză
„fotografie”, iar „voice” înseamnă voce, adică să „vorbeşti” prin imagini.
Metoda presupune găsirea unei comunităţii, alegerea participanţilor şi stabilirea scopului
urmărit, fie creșterea stimei de sine a unei comunităţi, fie advocacy, fie evaluarea nevoilor
comunităţii etc.
Participanţi sunt familiarizaţi cu tehnicile de fotografiere şi utilizare a aparatelor de fotografiat,
apoi primesc camere foto şi pornesc în căutare de imagini care să surprindă cel mai bine
problema cu care se confruntă în cadrul comunităţii. Fotografiile sunt discutate în cadrul
întâlnirilor dintre beneficiari şi facilitatori, urmând a se ataşa un scurt text, un mesaj imaginilor
pe care participanţii le aleg din cadrul tuturor fotografiilor realizate. Grupul de participanţi se
formează dintr-un numar de 15 – 20 de persoane, iar realizarea fotografiilor şi a mesajelor se
desfăşoară pe o perioadă de la câteva săptămâni, la câteva luni.
Rezultatele photovoice-ului sunt prezentate publicului larg prin intermediul unor expoziţii sau
evenimente mediatice care înfăţişează fotografiile şi semnificaţiile lor. Fotografiile şi mesajele
ce apar în expoziţie sunt selectate de către participanţi, aceasta fiind una dintre „regulile”
photovoice-ului: decizia finală aparţine participanţilor.

Juriul Cetăţenesc
Ce este? O noua metodă de consultare cetăţenească, inspirată din procesele cu jurţi. Implicare cetăţenilor în
decizii publice este ceea ce vrem să obţinem, iar metoda Juriului Cetăţenesc reuşeşte să transforme cetăţenii în
factori importanţi în cadrul luări unei decizii ce ţine de domeniul public. După modelul proceselor cu juraţi,
metoda aduce laolată cetăţenii şi autorităţile publice în încercarea de a gasi cea mai bună soluţie la o problemă
cu care se confruntă comunitatea.
Cum se face? In cadrul unei comunităţi care se confruntă cu o problemă de interes public, un grup de juraţi
format din 15-25 de persoane alese aleatoriu din comunitate, dar care să reflecte compoziţia acesteia,
„audiază” martori pe o perioada de 3-5 zile. Martorii sunt persoanele direct implicate în problema respectivă
sau care pot afecta în mod direct rezolvarea ei. Rolul juraţilor este de a aduna cât mai multe informaţii pentru
ca la sfârşitul audierilor să dea un „verdict”, ce poate consta în propunerea unei soluţii sau a unui set de
recomandări ce pot duce la rezolvarea problemei.
Ce am facut noi? Primul Juriu Cetăţenesc a fost organizat de CeRe împreună cu Primaria Mediaş. Problema
comunităţii o constituia organizarea Pieţii Ferdinand, centrul istoric al oraşului, care reprezintă o zonă
arhitecturală ţintă pentru turişti. In mijlocul ei se afla un parc ce acoperea faţadele clădirilor. Arhitecţii
propuneau eliminarea spaţiului verde, însă localnicii doreau păstrarea parcului pentru a se bucura de umbră
şi verdeaţa. Soluţia gasită în urma organizării juriului cetăţenesc a fost de a reorganiza vegetaţia astfel încât să
se încadreze în stilul medieval al Pieţei şi să permită vederea clădirilor, fără a elimina spaţiul verde.
Cooperare a actorilor, suport al comunităţii, implicare cetăţenească şi colaborare autorităţi publice – localnici,
toate se pot obţine printr-un Juriu Cetăţenesc.
Un aspect important pe care metoda Juriului Cetăţenesc îl subliniază este că se pot formula recomandări utile
de către cetăţeni atâta timp cât aceştia beneficiază de informaţii şi de un cadru de dialog.
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