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Cine suntem?

Împreună cu cetăţeni,
organizaţii şi comunităţi, construim zi de zi
o lume justă, echitabilă
şi solidară în care vocile
oamenilor sunt centrale în luarea deciziilor
publice.

4

Când oamenii aud pentru prima oară numele organizaţiei, cel mai des o asociază cu „CeRe şi ţi se va da”.
La următoarele întâlniri, noi, cei din echipa CeRe, povestim meticulos că dacă vrei să se schimbe ceva şi rezolvarea e la autorităţile publice, e musai să te mobilizezi
să faci chiar tu ceva în sensul ăsta. Să te duci pe capul
primarului sau funcţionarilor din instituţia publică şi să
nu te dai bătut până nu se rezolvă problema.
Adesea este drum lung, care-ţi mănâncă mulţi nervi şi
timp, dar ce victorie se poate asemăna cu bucuria unui
cetăţean sau a unei organizații, care reuşeşte, fără pile
şi relaţii, să determine administraţia publică să repare
ceva ce nu merge bine în comunitate?
CeRe este o organizaţie care, de peste 10 ani, încurajează cetăţeni, grupuri civice şi organizaţii să-şi facă auzită
vocea în faţa instituțiilor statului. Noi am contribuit la
formarea primelor grupuri de iniţiativă civică în 4 cartiere bucureştene. La vremea aceea, la o căutare pe internet, nu existau rezultate despre grupuri civice autohtone. Oamenii erau suspicioşi atunci când organizatorii
comunitari de la CeRe le băteau la uşă să-I întrebe care
CeRe: Gala Premiilor Participării Publice

sunt problemele din cartierul lor şi dacă ar fi dispuşi să
încerce să le rezolve.
Între timp, am lucrat cu sute de cetăţeni şi organizaţii,
care au inspirat din ce în ce mai mulţi oameni să se implice în felul în care se iau deciziile publice.
Câteva exemple de schimbări: replantarea teilor din
Iaşi, înălţimi reduse sau încetarea continuării lucrărilor
pentru construcţii nepotrivite în Bucureşti, parcuri şi
spaţii verzi mai îngrijite, voci mai puternice în Bucureşti
şi în ţară pentru echitate privind accesul la educaţie sau
sănătate, oameni, grupuri şi comunităţi care luptă împotriva violenţei domestice, prevenirea hărţuirii sexuale în
universităţi sau prevenirea risipei alimentare.
Oferim asistenţă gratuită în advocacy celor care vor să
ajungă la masa la care se iau deciziile publice şi nu ştiu
de unde să înceapă. De la cum se scrie o petiţie, până la
mobilizarea vecinilor sau altor organizații interesate de o
cauză, te îndrumăm să-ţi creionezi un plan de advocacy,
în dozajul civic cu care eşti dispus să te implici.
În plus, sprijinim organizarea de coaliții și rețele, suntem parte a unui program international de practică penCatalogul Premianților - 2019

tru organizatori comunitari care activează în comunități
minoritare, oferim manuale și alte resurse, organizăm
anual Gala Premiilor Participării Publice și alte evenimente de promovare și propagare a activismului, avem
propriile nostre campanii de creștere a transparenței
procesului decizional.
Îţi mulţumim că ne ești alături la Gala Premiilor Participării Publice din acest an!
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GALA PREMIILOR
PARTICIPĂRII PUBLICE
10x10, pentru că
om cu om
facem puterea

dă, din ce în ce mai multe grupuri de cetățeni luptând
pentru comunitățile lor, din ce în ce mai mulți oameni
formând asociații. Dacă acum ni se pare că lucrurile stau
rău, știm că ar fi stat și mai rău fără toți aceia care au dat
din timpul și energia lor pentru legi mai bune, pentru aer
mai curat, pentru acces la apă potabilă și pentru multe
altele de care ne bucurăm în fiecare zi.
Trăim o perioadă în care activismul și ONGurile sunt
stigmatizate și supuse multor presiuni. Dacă ni se pare
greu să-i facem față, să ne imaginăm cum am fi rezistat
acum 10 sau 15 ani. Câți ar fi ieșit din casă dacă legile
justiției s-ar fi schimbat peste noapte acum 10 ani? Câți
ar fi vorbit dacă 10 august s-ar fi întâmplat acum 10 ani?
Dacă acum ni se pare că Guvernul nu ne ascultă, știm că
ar fi fost mult mai surd dacă sute de mii de oameni nu
ar fi ieșit în stradă, dacă sute de ONGuri și grupuri de cetățeni nu ar fi bătut holurile Parlamentului, Ministerelor
sau Primăriilor în toți acești ani.
Ca de obicei, și anul acesta pregătim scena pentru că
oamenii care ajung sub reflectoare ne inspiră și ne dau
energie, dar o pregătim și pentru că este momentul în
care putem să ne plecăm în fața celor care fac o țară mai
bună, să îi aplaudăm și să le mulțumim.

În pregătirea acestei ediții, ne-am gândit mult la cum
s-a schimbat participarea publică, ce impact au avut toate inițiativele premiate pe scene de-a lungul a nouă ediții,
cum arătau lucrurile acum 10 ani, cum arată acum.
O întrebare a rămas deschisă: cum ar fi arătat România
azi dacă eforturile celor care au fost premiați pe scena
Galei, și ale altora la fel, nu ar fi existat? Am văzut în toți
anii aceștia, din ce în ce mai mulți oameni ieșind în stra-
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Și pentru că textul acesta e scris într-o dimineață în
care se vorbește mult, tare și radical, continui seria de
întrebări cu următoarea: cum am vrea să fie participarea publică în următorii 10 ani? Unul dintre răspunsurile
noastre este că, pe lângă numerele mari, vrem să fie cu
răbdare să ne ascultăm, cu respect pentru „celălalt”, cu
mai multă empatie și poate mai puțin pripită.
Anul acesta spunem Om cu om facem puterea! și vă
invităm să înmulțiți cu 10 numărul celor pe care îi găsiți
aici în catalog.

Oana Preda
Director CeRe
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PREMIUL
Plasament cu grijă!
Alianța România fără Orfani

Campania „România fără orfani”

În 2017, în România erau înregistrați aproximativ 60
de mii de copii aflați în situație de abandon și sub diferite forme provizorii de protecție. Pentru societate, acești
copii sunt orfani. Soarta lor stă în mâna statului, a asistenților maternali sau a rudelor îndepărtate. De-a lungul timpului, sistemul de ocrotire socială s-a preocupat
exclusiv de identificarea unor posibili aparținători, fără
să se preocupe în mod special de evoluția acestor copii.
Practic, când venea vorba despre copiii abandonați, statul român demonstra că n-are mamă, n-are tată. Important era să bifeze că acei copii nu mai erau în starea de
abandon.
Liviu Mihăileanu, fondatorul Alianței România fără
Orfani, a documentat de-a lungul timpului problemele
reale ale copiilor aflați în diferite forme de plasament și
rezultatele au fost sumbre. Dramele copiilor variau de la
trăitul în condiții improprii până la neșcolarizare. Aceste
situații ar fi putut fi preîntâmpinate dacă statul ar fi gândit un sistem strict de evaluare a instituțiior sau persoanelor care luau în ocrotire copii abandonați. Mai grav, la
nivelul anului 2017, doar 17% dintre serviciile sociale pu-
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blice întruneau standardele minime pentru a oferi protecție și oportunități de dezvoltare copiilor abandonați.
Confruntată cu această realitate crudă, mai ales cu
copiii abandonați, Alianța a demarat o amplă campanie
de advocacy la nivelul instituțiilor abilitate în domeniul
protecției sociale. Demersurile Alianței au ajuns la nivel
ministerial și parlamentar, cu scopul de a crea o metodologie strictă în baza căreia instituțiile de ocrotire și de
plasament familial să fie selectate și monitorizate. După
doi ani de dezbateri și întâlniri de lucru, în februarie 2019,
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a emis Ordinul
26/2019, document care va aduce mai multă ordine în
procesul de licențiere a serviciilor sociale de plasament
familial. Mai mult, sarcina licențierii acestor servicii nu
mai aparține exclusiv statului, în acest proces putând fi
implicate și entități private (Organisme Private de Acreditare – OPA). Astfel, sistemul de ocrotire socială va fi
mai rapid și mai pregătit să răspundă nevoilor copiilor
aflați în situație de abandon.
Pe viitor, Alianța România fără Orfani se va concentra
pe modificarea Legilor privind protecția drepturilor copilului și privind regimul juridic al adopției. În acest fel, interesele copiilor aflați în diferite forme de plasament vor
fi securizate. Chiar dacă existența unui cadru normativ
nu garantează în mod automat aplicarea sau respectarea lui, rămânem cu o certitudine: există o bază legală de
aplicare. Și Alianța România fără Orfani nu va abandona
nici acest front, nici pe copiii din centrele de plasament
sau din familiile de tranziție. În sfârșit, copiii nu vor fi
doar plasați în centre sau familii temporare, ci vor fi plasați în centrul atenției pe care o merită.
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PREMIUL
Oraș mic, cetățeni mari!
Asociația Femeile se Implică

Campania „Grupul civic Săcele –
Cetățenii în acțiune”

Municipiul Săcele, din Brașov, numără vreo 30.000 de
suflete care sunt coordonate de 19 consilieri locali mult
prea discreți și prea importanți ca să se consulte cu comunitatea în problemele urbei. Pentru săceleni, contractele publice, planurile de dezvoltare sau ședințele și
hotărârile de consiliu local au fost, multă vreme, niște secrete păzite de administratorii orașului care, în urmă cu
aproape trei ani, alergau după voturile cetățenilor. Acest
scenariu de film clasic românesc avea să fie modificat
în 2018, când o fiică a comunității a decis să aducă primăria mai aproape de comunitate și viceversa. După o
viață împărțită între România și America, Elena Belloiu
s-a gândit să își onoreze rădăcinile cu puțin simț civic și
implicare învățate de peste ocean.
În aprilie 2018, Elena a pus bazele Asociației Femeile se
Implică dar și ale Grupului civic Săcele – Cetățenii în acțiune - ambele conectate la problemele reale ale comunității. În foarte scurt timp de la înființare, asociația a devenit vizibilă în Săcele, punând pe agenda locală subiecte
care, până nu demult, erau asociate fluieratului în biserică. Dintr-o dată, faxurile și mailurile primăriei au înce-
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put să primească solicitări în baza Legii 544/2001 privind
liberul acces la informații de interes public. Cererile nu
au primit întotdeauna răspuns, așa că primarul s-a trezit
cu citații la tribunal pentru că refuză să fie transparent.
Pentru că legea este una pentru toți și Asociația Femeile
se Implică nu face compromisuri.
Tot anul trecut, cei zece membri ai grupului au marcat
o premieră pentru Săcele – prima dezbatere publică pe
marginea bugetului anual. Dezbaterea a avut loc pe teren
neutru și a fost organizată după cele mai înalte standarde ale participării publice, cu analize și argumente. Deși
la întâlnire au participat doar șase din cei 19 consilieri
locali, semnalul este clar pentru autoritățile săcelene: lucrurile nu pot continua fără transparență și implicarea
comunității.
Dacă noul grup civic și autoritățile publice sunt încă
în faza de tatonare, nu același lucru putem spune despre
restul săcelenilor. Vorba s-a dus dintr-un colț în altul al
comunității și săcelenii au devenit tot mai curioși despre activitatea aleșilor locali. Pentru că săcelenii sunt
oameni serioși care nu cred până nu văd, au început să
participe tot mai des și într-un număr tot mai consistent
la ședințele consiliului local.
Implicarea tinerei asociații nu se rezumă doar la monitorizarea strictă a disfuncționalităților din administrația
locală, ci și la închegarea comunității prin evenimente
caritabile. Asociația Femeile se Implică le-a reamintit săcelenilor că au în grijă și o secție de pediatrie la spitalul
municipal, ba chiar și un centru social pentru băieți, o
comunitate de romi sau persoane cu dizabilități ce nu se
pot deplasa prin oraș. Încet, încet, au început să se vadă și
răspunsurile concrete ale primăriei – un dram de transparență în plus sau un spațiu de trecere reparat.
La cum încep să meargă lucrurile în Săcele acum, poate că avem un primar și un consiliu local, dar un lucru nu
poate fi ignorat: There’s a new sheriff in town and she’s
into civic business!
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PREMIUL
Ordin de deplasare
pentru sănătate

Asociația Merci Charity Boutique

Campania „Acces echitabil la
servicii de medicină dentară
pentru copiii de la sate și copiii
cu cancer”

Aproape jumătate din populația României nu are acces
la servicii stomatologice adecvate, fie din cauza sărăciei,
fie din cauza izolării. Cei mai mulți dintre copii trăiesc
în mediul rural și sunt direct afectați de această statistică neagră. Și mai dezavantajați sunt copiii diagnosticați
cu cancer care, din cauza specificului bolii, au nevoie de
protocoale stomatologice speciale, pe care spitalele și clinicile nu le pot asigura.
Puși în fața acestui tablou sumbru, echipa Asociației
Merci Charity Boutique a decis să ducă serviciile stomatologice mai aproape de cei în nevoie, punând pe roți prima unitate stomatologică mobilă. Însă, chiar înainte de
a porni la drum au realizat că România nu are un sistem
clar de acreditare și licențiere a acestui tip de medicină.
În forma în care era legea la acea dată, activitatea clinicii
mobile nu era nici legală, nici ilegală, dar era lipsită de
etică, iar membrii asociației nu au vrut să se decredibilizeze în fața pacienților. Deoarece Legea 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății era știrbă, membrii asociației au început să bată pe la ușile Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică pentru a-i convinge
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să completeze legea cu niște norme de aplicare pentru
unitățile medicale mobile. Pentru medico-birocrații din
sistem deconectați de comunități nu era o prioritate.
Etapa de negociere a autorităților a avut accente kafkiene, dar și dâmbovițene, în special din cauza instabilității politice din țară. De fiecare dată când credeau că au
mai trecut un hop, echipa guvernamentală se schimba și
producea modificări în întregul sistem. Timp de un an de
zile, Asociația Merci Charity Boutique s-a confruntat cu
trei schimbări la vârful Ministerului Sănătății și cu un
lung șir de scuze și documente rătăcite.
Pentru a-și atinge obiectivul, au apelat la presiunea publică, astfel încât să aducă subiectul nu doar pe agenda
decidenților, ci și pe agenda publică. Datorită sprijinului
acordat de jurnalistul Pro TV, Alex Dima, a celor 6000 de
cetățeni care au semnat o petiție în care se solicitau norme de acreditare și autorizare a medicinei mobile, campania a prins tot mai multă forță. Efortul de modificare a
legii a fost susținut și de ambasadele Franței, Norvegiei
și Statelor Unite, care s-au solidarizat cu această cauză
umanitară.
Abia în luna martie 2018 au reușit să stea la aceeași
masă cu ministrul sănătății, care a acceptat, fără obiecții, modificările la Legea 95/2006. Prin aprobarea unor reguli de autorizare a unităților medicale mobile, serviciile
medicale nu au intrat doar în legalitate, dar s-au apropiat
și mai mult de nevoile pacienților.
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PREMIUL
Boicot la URnĂ
Asociația MozaiQ LGBT

Campania „Iubirea
nu se votează”

În urmă cu patru ani, societatea românească se confrunta cu perspectiva organizării unui referendum pentru modificarea articolului 48 din Constituție, privitor la
viața de familie. Un grup de organizații neguvernamentale a apreciat la acea vreme că femeia și bărbatul trebuie definiți explicit în Constituție ca piloni de bază ai
familiei, restricționând și limitând astfel, indirect, dreptul comunității LGBTQ la recunoașterea vieții de familie. Tema nu doar că diviza societatea, dar reactiva niște
traume din istoria comunității LGBTQ din România, prin
promovarea unui discurs intolerant și discriminatoriu în
spațiul public.
Timp de trei ani de zile, Asociația MozaiQ LGBTQ a folosit toate instrumentele democratice pentru a-i convinge
pe decidenții politici că un astfel de referendum nu poate
fi decât distructiv pentru comunitatea LGBTQ, dar și pentru societate, în ansamblul ei. Desigur, pe lângă eforturile
remarcabile ale MozaiQ, și alte voci au spus același lucru.
Dar petițiile, protestele și dezbaterile nu au putut opri din
circuitul legislativ inițiativa de modificare a Constituției.
În toamna anului 2018, Referendumul pentru modifica-
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rea articolului 48 era confirmat și programat. Deși, aparent Asociația MozaiQ și aliații epuizaseră aproape toate
pârghiile civice pentru blocarea acelui referendum, în
mânecă mai era un as – boicotarea unui exercițiu aparent democratic dar care producea efecte opuse democrației și drepturilor omului. Și era foarte important ca
acel as să fie jucat inteligent și cu sens.
Cu sprijinul a numeroase personalități publice, al organizațiilor neguvernamentale și al unor instituții de
presă, în doar trei săptămâni, mesajul „Iubirea nu se votează” a ajuns la peste șapte milioane de oameni. Printr-o
strategie de comunicare inteligentă, Asociația MozaiQ a
reușit să reducă viteza bulgărelui de zăpadă și de ură care
risca să se prăvălească peste societatea românească.
În ciuda faptului că majoritatea covârșitoare a partidelor politice s-a raliat, din rațiuni electorale, ideii propuse
de referendum, dar și a efortului logistic suplimentar depus de Guvern (care a prelungit votul pe durata a două
zile), românii nu au fost preocupați de redefinirea constituțională a familiei. Referendumul din 6 și 7 octombrie 2018 nu a atins cvorumul necesar pentru validare,
lăsând în urmă trei ani de ură și ostracizare a comunității LGBTQ din România. Datorită campaniei Asociației
MozaiQ și a aliaților săi, dar și a eforturilor altor actori,
în acel weekend din luna octombrie, șapte milioane de
români au ales să se gândească la propriile vieți și planuri, refuzând să dea curs unei invitații la ură și tensiune
socială.
Misiunea Asociației MozaiQ de reprezentare a drepturilor și intereselor comunității LGBTQ este departe de
a se fi încheiat. Decidenții politici ezită în continuare să
recunoască drepturile minorităților sexuale și se ascund
de propriul electorat, dar și de propriile prejudecăți.
Avem datoria să ne reamintim permanent de octombrie 2018 și de mesajul cheie al acelei campanii, ba chiar
să-l dezvoltăm: „Iubirea nu se votează, se respectă!”
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PREMIUL
Puterea n-a intrat la apă!
Asociația Rădăuțiul Civic

Campania „Salvarea lacului Al.
Sahia din Rădăuți și redarea lui
comunității”

Lacul Alexandru Sahia din municipiul Rădăuți a fost,
timp de mai bine de trei decenii, inima vieții sociale din
localitate. Lacul devenise emblematic pentru comunitate
și reprezenta una dintre puținele oportunități de socializare și relaxare în vremuri destul de apăsătoare. Odată
cu schimbarea regimului politic, la începutul anilor ’90,
lacul a fost cotropit de capitalismul original. Un bun comun al comunității intra în administrarea unor actori
privați care doreau să scoată profit din fumul de mici și
din muzica dată la maxim. Poate că asta nu ar fi fost cea
mai mare dramă pentru comunitate dacă administratorii nu ar fi eșuat în planurile lor și nu ar fi abandonat total
acel spațiu, cândva viu și colorat.
În vara lui 2018, Asociația Rădăuțiul Civic a refuzat să
se scufunde în resemnare și a început campania de readucere a lacului în grija comunității. După un lung șir de
petiții și solicitări în baza legii 544/2001, membrii inițiativei aveau să afle că, de-a lungul timpului, luciul apei a
ademenit mulți membri ai administrației locale și multe
firme apropiate lor. Prin concesionări succesive și documente rătăcite (intenționat) în negura timpului, lacul
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fusese antamat până în 2062 unor iluzorii afaceri cu iz
penal. În mod bizar, autoritățile locale nu erau prea indignate de situație, ba chiar au încercat să țină povestea cât
mai departe de ochii rădăuțenilor. În procesul de recâștigare a lacului, funcționarii au invocat fie istoria neclară,
fie secretul de serviciu ca principale obstacole.
A fost nevoie de o petiție semnată de peste 500 de rădăuțeni și de o decizie în instanță pentru ca autoritățile
locale să devină mai cooperante în deslușirea ițelor contractuale de pe fundul lacului Sahia. În toamna lui 2018,
după trei decenii de opacitate, primăria Rădăuți a pus
în discuție rezilierea contractului de concesiune care îi
ținea pe rădăuțeni departe de lac și lacul departe de îngrijire și dezvoltare. După alte luni de așteptări și emoții,
în ianuarie 2019, consiliul local Rădăuți rezilia contractul
de concesiune cu firma care nu se ocupa de lac și dădea
semnalul unui nou început pentru lacul Sahia.
Situația juridică a lacului Sahia nu este pe deplin clarificată și depinde mult de talentul primăriei de a înota
în apele tulburi ale birocrației. În mod involuntar, cei
cinci voluntari din Rădăuțiul civic au reușit să scoată din
adormire o instituție care se împotmolise în contracte
și proceduri, uitând că are obligații directe în relația cu
cetățenii. Posibil să mai urmeze blocaje birocratice și să
intervină tot soiul de chichițe juridice, dar finalul este
previzibil: primăria Rădăuți va prelua în administrare
lacul Alexandru Sahia mai devreme de 2062. Cu toate
posibilele blocaje, ce știm este că primăria deja a început
curățarea lacului.
La fel de previzibilă este și următoarea campanie a
grupului civic rădăuțean: alocarea de resurse pentru redeschiderea lacului pentru publicul larg.
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PREMIUL
Examen de realitate
Consiliul Național al Elevilor

Campania „Educația, siguranță
națională!”

În luna decembrie 2017, Ministerul Educației punea în
dezbatere trei variante de planuri-cadru pentru învățământul liceal. Din păcate, variantele propuse de minister
erau reprezentarea modelului „muncă multă, idei puține”, cuprinzând mai degrabă modificări de formă și nu
de fond. Puși în fața acestei situații, membrii Consiliului
Național al Elevilor au decis să-i ia de gulerele albe pe
experții din minister, astfel încât să retragă din dezbatere propunerile de planuri-cadru și să le regândească în
funcție de nevoile elevilor.
În luna februarie 2018, după Adunarea Generală, membrii Consiliului Național al Elevilor au demarat o amplă
campanie de strângere de semnături care să însoțească
petiția „Educația, siguranță națională: Planurile-cadru au
nevoie de o schimbare reală!”. Prin mobilizarea a peste
4000 de membri, dar și cu sprijinul unor platforme sau
organizații civice preocupate de educație, în doar o lună,
petiția a adunat aproape 140.000 de semnături fizice și
electronice. Revendicările elevilor au fost promovate atât
în presa națională, cât și pe rețelele sociale, ducând mesajul la sute de mii de oameni din toate zările României.
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Un alt semnal extrem de puternic dat de această campanie este că reprezintă voința elevilor din toată țara,
indiferent dacă sunt din mediul urban sau rural. Spre deosebire de decidenții din minister care stabilesc viitorul
elevilor din birouri, reprezentanții elevilor nu au plecat în
această odisee de la propriile lor experiențe sau presupoziții, ci au analizat situația din teren.
La sfârșitul lunii martie 2018, reprezentanții Consiliului au vrut să se asigure că mesajul lor ajunge direct la
Ministerul Educației. După ce au încărcat toate semnăturile într-o roabă, simbol al înrobirii elevilor de către
sistem, inițiatorii s-au dus la negocieri cu decidenții din
minister. În ciuda faptului că oficialii din minister nu au
gustat metafora elevilor, discuțiile au avut loc și elevii au
obținut ce și-au propus: anularea planurilor-cadru puse
în dezbatere și reluarea procesului de elaborare. O altă
victorie de etapă a fost și că, de data aceasta, planurile-cadru urmează să fie elaborate de minister în colaborare cu Consiliul Național al Elevilor.
În noua etapă de dezvoltare a planurilor-cadru, reprezentanții elevilor vor urmări îndeaproape dacă experții
din minister respectă filosofia de bază a acestei intervenții: curricula urmează elevul și nu invers, astfel încât absolvenții diferitelor forme de învățământ să fie realmente
pregătiți pentru viață și piața muncii. Evident, regândirea planurilor-cadru va trebui făcută transparent și în colaborare cu toate părțile implicate, astfel încât să nu mai
fie nevoie de alte roabe de semnături.
Procesul de readaptare a planurilor-cadru este în plină
desfășurare și nu va fi lipsit de obstacole. Elevii implicați
în acest proces lucrează cu un sistem învechit, greu de
clintit. Dar, din fericire, au deja sute de mii de susținători
care pot mișca roaba din loc.
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PREMIUL
Aviz pozitiv la vindecare
Fundația Romanian Angel Appeal

Campania „Legea Tuberculozei”

Când vine vorba de raportarea de cazuri noi sau de
recidivă a pacienților cu tuberculoză, România ocupă
primul loc în Uniunea Europeană. În vreme ce la nivel
global există o preocupare pentru eradicarea acestei boli
cronice, țara noastră s-a încurcat în procese birocratice
inutile mai bine de patru ani.
Încă din anul 2014, Fundația Romanian Angel Appeal
și Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză
Multidrog Rezistentă au elaborat un proiect de lege dedicat pacienților cu tuberculoză. După doi ani de consultări
cu pacienți din România și instituții din domeniul medical, legea avea să fie înregistrată în Parlament pentru avizare și adoptare. Acolo, proiectul de lege a mai stat încă
un an în circuitul de avizare, pentru că anii parlamentari
curg mai încet decât anii bolnavilor cu tuberculoză.
În anul 2017, echipa Romanian Angel Appeal, alături de
mai multe organizații din țară și din rețeaua TB Europe
Coalition au lansat o amplă campanie de convingere a
decidenților politici că timpul curge în defavoarea pacienților cu TBC. Efortul a fost consistent, mai ales că, în
trecut, Ministerul Sănătății și medicii din rețeaua de-

20

semnată pentru prevenirea și supravegherea bolii nu au
fost printre cei mai cooperanți actori. Întâlnirile tehnice
în comisii și comitete au fost dublate de mesaje de conștientizare care au ajuns la zeci de mii de persoane pentru
că pacienții cu tuberculoză din România nu aveau nevoie
doar de un cadru legal adecvat, ci și de susținere și înțelegere din partea societății. Imaginea campaniei a fost
jurnalista Paula Rusu care a tradus pentru publicul larg
implicațiile acestei boli și a militat constant pentru adoptarea unei legi dedicate bolnavilor de tuberculoză. Această campanie a fost susținută și de alte persoane publice
sau medici care au demontat miturile despre TBC.
Anul 2018 a fost dedicat campaniei de informare a publicului, dar și întâlnirilor cu specialiști din domeniul
medical, pentru a aduce legea într-o formă cât mai aproape de realitatea din teren. Parteneriatul Stop TB România
a comunicat permanent și a mobilizat cetățenii pentru
a susține adoptarea Legii Tuberculozei. Campania a fost
susținută de peste 8500 de persoane care au semnat petiția lansată de Paula Rusu cu scopul de a-i convinge pe
parlamentari să voteze proiectul de lege.
După ani de negocieri, blocaje și avizări, în luna decembrie 2018, Legea 302/2018 privind măsurile de control al
tuberculozei intra în vigoare, închizând un drum lung și
anevoios. Legea este construită în jurul nevoilor reale ale
pacienților diagnosticați cu tuberculoză și le oferă acestora un grad suplimentar de protecție din partea statului.
Prin crearea unui cadru legal de referință, pacienții cu tuberculoză din România nu mai sunt doar niște statistici
impersonale, ci parte dintr-un complex de măsuri menite să le îmbunătățească condițiile de viață.
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PREMIUL
Om cu om facem bugetul
Primăria Cluj-Napoca

Proiectul
„Bugetare participativă
Cluj-Napoca 2018”

În 2018, Primăria Cluj-Napoca a împlinit cinci ani de
când a organizat primul exercițiu de bugetare participativă. Mulți ani, administrația de pe Someș a fost apreciată pentru inovație civică și pentru transparență în procesul decizional. Însă anul trecut, autoritățile locale au mai
făcut un pas în inovație, combinând componenta digitală
cu cea “de teren” în procesul de consultare a cetățenilor.
În pregătirea terenului pentru consultare, Primăria a
lucrat îndeaproape cu instituții de educație și companii
din zona IT, astfel încât să aibă infrastructura testată și
operațională. De asemenea, au fost organizate dezbateri
și ateliere creative în cartierele Clujului pentru a colecta
cât mai multe sugestii din partea cetățenilor. Pentru clujenii mai puțini familiarizați cu tehnologia a fost organizat un centru de consiliere și îndrumare. Așadar, pentru
unii dintre clujeni posibil ca exercițiul de anul trecut să fi
marcat o dublă premieră: prima contribuție la o bugetare
participativă și primul click.
Platforma www.bugetareparticipativa.ro a fost nodul
de legătură între ideile de proiecte propuse de clujeni și
autoritățile locale, însă comunicarea nu s-a limitat doar
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la platformă. Organizatorii consultării au avut grijă ca
oamenii să afle prin toate mijloacele, de la afișaj stradal
până pe ultima uliță de pe Facebook, că au ocazia să propună și să voteze pentru finanțare locală proiectele în
care cred și de care au nevoie. Campania de informare a
ajuns la aproape jumătate de milion de oameni, depășind
granițele orașului și făcând turul mass-media naționale.
La finalul celor cinci luni de consultări, clujenii au înregistrat pe platforma Primăriei 164 de proiecte care vizau
șase domenii de interes local, iar peste 19.000 de persoane au votat electronic proiectele preferate. Specialiștii
Primăriei au cântărit bine propunerile și au selectat 47
de propuneri fezabile pe care le-au repus votului public,
pentru ca, în final să rezulte 15 proiecte ce vor primi finanțare de până la 150.000 de euro fiecare.
Modelul de bugetare participativă propus de Primăria
Cluj-Napoca rămâne o inovație nu doar pentru România,
ci și pentru celelalte capitale europene - în acest moment, doar trei capitale europene organizează procese
de bugetare participativă exclusiv digital. Printr-un efort
susținut și dorința autorităților locale de a comunica cu
cetățenii, în acest moment, clujenii nu sunt doar conectați la tehnologie, ci și la resursele publice ale orașului.
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PREMIUL
Pe fir cu cetățenii
Primăria Cluj-Napoca

Proiectul „CIIC – Centrul
de Inovare și Imaginație Civică
din Cluj-Napoca”

Legea privind transparența decizională în administrația publică (Legea 52/2003) este extrem de vagă și limitativă în descrierea metodelor prin care autoritățile publice
trebuie să-i implice pe cetățeni în luarea unor decizii de
interes public. Dacă ne raportăm la litera legii, un anunț
de invitație la dezbateri, ascuns pe site-ul sau la sediul
instituției ar fi mai mult decât suficient pentru a mima
informarea publicului. În România există o adevărată
carte neagră a autorităților publice care nu respectă nici
litera, nici spiritul acestei legi.
La sfârșitul anului 2017, Primăria Cluj-Napoca a depășit cu mult standardele minime ale unei consultări și a
creat, în premieră, un cadru permanent de dezbatere și
consultare a comunității. Atunci lua naștere Centrul de
Inovare și Imaginație Civică, iar clujenii erau invitați să
dezbată cele mai bune soluții de reamenajare a Parcului Feroviarilor. Cetățenii nu mai erau simpli receptori
ai unor informații și decizii, ci erau tratați ca experți în
dezvoltarea orașului.
Sub sloganul „Imaginăm viitorul orașului!”, Centrul a
continuat să pună în dezbatere proiectele comunitare,
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aducând la aceeași masă cetățenii, artiștii, afaceriștii,
mediul academic și administrația locală pentru a găsi
cele mai bune și creative soluții pentru oraș. Însă CIIC nu
a fost creat pentru experți sau pentru diplome, ci pentru
a genera idei originale și asumate de toți actorii implicați
în dezbatere.
De la inaugurare și până în prezent, Centrul a organizat
dezbateri, mese rotunde sau concursuri de idei în care
cetățenii și experții au găsit soluții pentru reamenajarea
spațiilor publice. Clujenii sunt invitați să fie inovatori și
creativi în diferite domenii de interes pentru comunitate,
fie că e vorba de arhitectură, mobilitate urbană sau viața
culturală a orașului. Adoptând acest model de organizare a dezbaterilor autoritățile încearcă să consolideze
coeziunea la nivelul comunității și să le insufle tuturor
participanților sentimentul de proprietate asupra orașului care se reconstruiește cu implicarea lor.
În funcție de tema abordată, dezbaterile organizate
de CIIC atrag între 100 și 350 de oameni care au idei și
vor să le împărtășească specialiștilor. De asemenea, în
jurul Centrului s-a construit și o comunitate virtuală de
peste 5.000 de oameni care sunt conectați la activitatea
și agenda de regândire a orașului în raport cu nevoile și
ideile cetățenilor.
Centrul de Inovare și Imaginație Civică are parteneri cu
autoritate în zona regenerării urbane, care vin din zona
arhitecturii și planificării urbane, dar și artiști și IT-iști,
iar baza de expertiză crește constant. De curând, Centrul
a început să organizeze concursuri internaționale de soluții, deschizând astfel și mai mult piața ideilor creative.
Pentru că este un centru transparent, deschis și inovator,
anunțurile de concursuri internaționale nu se afișează la
panoul informativ de lângă registratura primăriei chiar
dacă legea i-ar permite să o facă.
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PREMIUL SPECIAL PENTRU TINERET
Primăria Râmnicu Sărat

Proiectul #SUSRâmnicul Râmnicu Sărat - model
al dezvoltării durabile

Proiectul #SUSRâmnicul dezvoltat de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat a pornit de la nevoia de a avea o
Strategie de Tineret – un document în care se stabilește
ce trebuie să facă autoritatea locală și alți actori pentru
a răspunde nevoilor tinerilor. Și pentru că din primărie
lucrurile se văd într-un fel, iar din comunitate ele se pot
vedea altfel, Strategia de Tineret 2018 - 2025, precum și
planul de măsuri aferent, au fost realizate cu o intensă
implicare a tinerilor. O altă problemă la care a răspuns
proiectul, a fost legătura slabă dintre tineri și reprezentanții autorității locale.
În limbajul experților, ce a făcut Primăria Râmnicu Sărat se numește “dialog structurat”. Mai bine de jumătate
de an, 900 de tineri râmniceni și organizații neguvernamentale au analizat nevoile tineretului, oportunitățile de
dezvoltare și au spus administrației locale ce așteaptă ei.
Dialogul a inclus 45 de factori de decizie (Primar, Consilieri Locali, șefi de birou, directori de instituții și de școli,
chiar și un senator).
Se vede că Primăria a dorit cu adevărat să afle ce cred
tinerii și să le creeze cadrul în care ei să poată discuta și
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propune lucruri concrete. Procesul de consultare a fost
unul atent gândit și bine pus în practică, pe parcursul a
14 consultări. În plus față de obișnuitele seminarii, dezbateri, chestionare și mese rotunde, râmnicenii au folosit
și metode de dialog mai puțin întâlnite pe la primării Cafenea Publică, Open Space Technology, Conferința de
valorizare. Astfel, tinerii și reprezentanții primăriei au
analizat împreună nevoile, au prioritizat domeniile de
intervenție și au construit un plan concret de măsuri.
În tot acest malaxor de gânduri și idei, tinerii râmniceni au vorbit despre educație formală dar și despre nevoia de dezvoltare personală, despre probleme sociale și
risc de excluziune, despre migrație și birocrație, despre
cartiere marginalizate și platforme on-line. La finalul
strategiei avem un plan de măsuri concrete, frumos ordonate pe domenii de intervenție, de la construcția unei
rețele de piste de biciclete, înființarea unui incubator de
afaceri, până la activități de protecție socială a grupurilor
aflate în situații de risc.
Pentru ca dialogul să continue, strategia propune inclusiv înființarea unui Comitet Consultativ pe Probleme
de Tineret.
Strategia de Tineret 2018 – 2025 a fost votată în unanimitate de Consilierii Locali ai orașului în cadrul Ședinței
Consiliului Local din data de 30.01.2018. De aici înainte,
urmează implementarea.
Acest proiect a fost susținut financiar de Programul
Erasmus+.
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PREMIUL SPECIAL

UN STILOU NUMIT PUTERE
Diana Oncioiu

Proiectul Dela0

În fiecare an premiem o jurnalistă sau un jurnalist,
care, prin materialele sale contribuie la schimbarea unor
percepţii negative la adresa unor categorii sociale nedreptăţite de decizii publice strâmbe. Totodată, apreciem
materialele jurnalistice care reuşesc să aducă în atenţia
instituţiilor publice şi politicienilor subiecte precum corupţia, lipsurile din educaţie, sănătate sau subiecte despre drepturile omului. Premiem materiale jurnalistice
care au puterea de a responsabiliza primari sau miniştri
să rezolve acele probleme.
Diana Oncioiu este premianta secţiunii speciale adresate jurnaliştilor şi a primit aprecierea juriului Galei Premiilor Participării Publice pentru materialele publicate
pe Dela0.ro: “Nu se prinde nimic de ei”, “Lenea asistaţilor” şi “Cifrele spun o altă poveste: România degeaba nu
există”.
Articolele Dianei vorbesc despre inechitatea socială cu
care se confruntă categorii vulnerabile, în special persoanele afectate de sărăcie. Articole precum segregarea
copiilor în şcoli pe criterii etnice şi statut economic vizează responsabilizarea administraţiei publice pentru
actualizarea şi îndreptarea legislaţiei pentru respectarea
drepturilor copiilor la învăţământ de calitate. Pe de altă
parte, materialele jurnalistice ajută la înlăturarea diverselor stereotipuri întâlnite în societate, cel mai adesea
rasiste.
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“Segregarea scoate practic la iveală toate defectele
structurale ale educației din România. Spune povestea
unui sistem care numai printr-o minune nu s-a prăbușit
încă.” Extras din articolul “Nu se prinde nimic de ei”.
Un alt articol, “Lenea asistaţilor”, prezintă contextul
beneficiarilor de ajutor social şi incapacitatea sistemului
public de a rezolva problemele din spatele statisticilor.
Articolul “Cifrele spun o altă poveste: România degeaba nu există” reflectă situaţii sociale dificile, precum
lipsa de educaţie şi sărăcia, cu care se confruntă mare
parte dintre cei 201.094 beneficiari de ajutor social, care
se aflau în 2018 în căutarea unui loc de muncă.
<< În 2015 am fost întrebată de ce scriu. Am răspuns
rapid: “Scriu pentru a dărâma prejudecăți“. Cred în continuare asta. La fel cum cred că acest răspuns al meu are
legătură cu ce am studiat, și anume Holocaust și genocid.
Când studiezi un astfel de fenomen știi prea bine cum se
construiește un discurs al urii, în care celălalt e responsabil de toate nenorocirile. E genul de discurs construit
pe mituri, clișee, prejudecăți. Eu mă ciocnesc încă de un
astfel de discurs când vine vorba, de exemplu, de beneficiarii de ajutor social sau de copiii de etnie. E foarte greu
să le dărâmi oamenilor prejudecățile, dar mă bucur că
după ani și ani nu mai vedem știri care ne spun că avem
“șapte milioane de asistați” sau că cititorii nu se mai lasă
păcăliți de știrile care pornesc de la birtul din sat pentru
a transmite că cei săraci sunt toți niște bețivi și puturoși.
Sper încă ca oamenii să înțeleagă că sărăcia și/sau ieșirea din sărăcie nu țin de alegere și voință. Nu e ca și cum
te trezești într-o frumoasă zi de vară și îți spui: “Gata, eu
de azi nu mai vreu să fiu sărac”. Lucrurile sunt mai complicate de atât și eu asta încerc să arăt.>>
Diana Oncioiu, jurnalistă
Mulţumirile şi admiraţia noastră merg către toţi jurnaliştii nominalizaţi:
Cecilia Lazlo, Scena 9: “Vaccinul care n-a străpuns”
Alexandru Nedea, Recorder: “Dumnezeul achiziţiilor”
Vlad Ursulean şi Ştefania Matache, Casa Jurnalistului: “Coaliţia împotriva libertăţii de exprimare”
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PREMIUL SPECIAL CeRe

PREMIUL DECENIULUI
Grupul Inițiativa Favorit,
Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei,
Grupul Inițiativa Prelungirea Ghencea

În 2009 am pornit la un drum lung. Acela de a lucra cu
cetățeni din diverse zone ale Bucureștiului pentru a construi entități civice care să fie apărătoarele și promotoarele comunităților în care locuiesc. În cărți se numește
organizare comunitară.
La cea de-a zecea ediție a Galei, Premiul Special CeRe
este premiul Deceniului și merge la trei grupuri civice
alături de care am început acest drum. Sunt și astăzi
active în comunitățile lor și au devenit pentru noi mai
mult parteneri decât “beneficiari”. Ne sprijinim reciproc
în eforturile noastre.
Atât cele 3 grupuri, cât și noi am experimentat și am învățat ce e organizarea comunitară și cum are ea relevanță în spațiul în care trăim. Din 2009 încoace, am trecut
prin toate mandatele primarilor de sector și de capitală,
am aflat și schimbat numerele de telefon cu arhitecți șefi,
registraturi, oamenii de la domeniul public, de la spații
verzi, consilieri locali și generali. Am învățat despre
PUZ-uri, PUD-uri, lacuri, bugete, achiziții publice, nuferi
și broaște țestoase, cinematografe părăsite, trotuare, benzinării, sere, studii de fezabilitate. Ne-am pus creativitatea pe masă când am organizat proteste, am tăiat, am lipit, am scris și ne-au amorțit mâinile ținând sus bannere
sau afișe. Ne-am împrietenit cu jurnaliști, am învățat să
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fim conciși când dăm interviu, să ne dozăm uneori furia.
Câteodată pare că nu au trecut mai mult de câteva
luni de atunci. Alteori vezi copiii cetățenilor din grupuri
că acum sunt la facultate sau la liceu și îți dai seama că
lunile au fost ani. Suntem mai buni sau mai puternici
acum? Nu știm. Cu siguranță însă cetățenismul nu mai
e așa rar ca în 2009.
Cele trei sunt:
Grupul Inițiativa Favorit a luat naștere în 2010 cu sprijinul CeRe. După mai multe consultări în cartier, cetățenii au ajuns la concluzia că, cel mai mult își doresc ca
fostul Cinematograf Favorit să devină un spațiu destinat activităților culturale și de socializare din cartier.
Au propus Primăriei Sectorului 6 reabilitarea cinematografului Favorit și transformarea acestuia într-un spațiu
multi-cultural. 9 ani mai târziu sunt pe cale de a-și vedea
visul împlinit. Acum supraveghează șantierul cu ochi de
cetățean implicat.
Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei este un grup de
cetățeni din zona Tei care s-au hotărât să încerce să
schimbe în bine traiul din această zonă. Este unul dintre
grupurile civice inițiate de CeRe în 2010. Au început cu
obținerea parcării pe Bulevardul Lacul Tei, au continuat cu salvarea unei întregi porțiuni din parc care urma
să capete o altă destinație. În ultimii ani au inaugurat
Centrul Comunitar Tei, spațiu pentru activități civice comunitare și cultural-educaționale. Acum sunt vigilenți
și gata să se mobilizeze dacă apare o problemă care să
supere comunitatea.
Grupul Inițiativa Prelungirea Ghencea a luat naștere
în 2013 și militează pentru asigurarea condițiilor de siguranță rutieră pe artera Prelungirea Ghencea pentru toți
participanții la trafic și pentru modernizarea străzii în
conformitate cu dezvoltarea urbanistică a zonei cuprinse între strada Brașov și Șoseaua de Centură. Au învățat
despre studii de fezabilitate, indicatori tehnico-economici, licitații publice, atribuții CNAIR, Consiliu Județean,
Consiliu General. Între timp, grupul a devenit asociație și
dincolo de îmbunătățirea infrastructurii, lucrează și pentru a avea o comunitate unită și mai cu spirit civic.
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Juriul Galei
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Laurențiu Colintineanu este absolvent de economie
internațională, începându-și cariera ca jurnalist radio
specializat în analiză de politică externă. A ocupat poziția de purtător de cuvânt pentru Ministerul Sănătății,
însă a rămas loial jurnalismului. Laurențiu a lucrat pentru Deutsche Welle, Radio France Internationale ABC
News, New York Times și Al Jazeera, printre alții. A câștigat mai multe premii de jurnalism, burse naționale și internaționale. A fost inclus de două ori în Top 100 oameni
din România care mișcă țara în bine, categoria Media.

Andrei Marinescu este “hardcore technologist”. Conduce echipe tehnice în calitate de co-fondator al Veeplay,
Telepat.io și Appscend. Cariera sa arată ce bine s-au împăcat studiile de Computer Science cu cele de Business
Administration (Universitatea Politehnică, Academia de
Studii Economice și Massachusettes Institute of Technology – Entrepreneurship Development Program). Este
pasionat de IoT, ad-tech, sisteme smart-home și smart
city. Andrei a voluntariat pe parcursul facultății, susținând antreprenoriatul în cadrul unui ONG din ASE iar în
general este interesat și susține organizațiile non-guvernamentale în cauzele lor. Este una dintre persoanele care
donează și susține des CeRe.

Ovidiu Nahoi este redactor șef la RFI România. Ovidiu lucrează în radio, presa scrisă și TV de 25 de ani. În
1990 a lansat primul radio independent din România la
Uniplus Radio. A lucrat apoi la Mediafax și Evenimentul
Zilei, mai târziu redactor-șef adjunct la Adevărul, realizator la The Money Channel, colaborator cu Dilema Veche.

Alexandrina Dinga este Co-fondator și Președinte al
Asociației CIVICA din Iași. Printre acțiunile sale în domeniul civic pot fi enumerate campanii precum „Iașul
iubește teii” sau „Turnul nostru”, campanii cu un real succes la nivel local. Experiența sa de muncă este variată și
enumeră posturi precum asistent la Parlamentul European sau organizator comunitar și manager de proiecte
la Asociația Mai Bine. În perioada 2010-2012, împreună
cu alte persoane, pune bazele înființării Fundației Comunitare Iași pentru a stimula inițiativa locală, iar în 2014
înființează alături de alți prieteni și prietene Asociația
CIVICA cu scopul de a înclina balanța de putere în favoarea cetățenilor și cetățenelor din Iași.

Tudor Mușat este jurnalist de radio și televiziune de
peste 20 de ani. A realizat talk-show-uri și emisiuni la
Digi24, Realitatea TV, la posturi de radio ca Realitatea FM
și Radio Total și a lucrat ca redactor la Secția Română a
BBC World Service. Acum Tudor este unul dintre realizatorii emisiunii Piața Victoriei de la Europa FM. Este un
bun cunoscător al mediului politic și al societății civile,
iar la interviurile și dezbaterile pe care le realizează, participă majoritatea personalităților publice. Tudor este și
trainer și susține diferite cursuri de comunicare. În afara
activității în presă, este voluntar implicat în câteva proiecte legate de educație și asistență socială.

Dolores Neagoe are o experiență de peste 25 de ani
și cunoștințe vaste despre actorii, capacitatea și nevoile
sectorului ONG din România. Dolores a participat, în calitate de expert, la diverse studii și evaluări ale sectorului
ONG din Europa Centrală și de Est și a administrat scheme de granturi pentru Delegația Comisiei Europene în
România și Trust for Civil Society in Central and Eastern
Europe. În prezent, Dolores este Director de Programe
pentru Societate Civilă și Filantropie la Romanian-American Foundation.
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Andrei Popescu are câteva idei fluide precum educația, învățarea nonformală sau voluntariatul. Motiv pentru care a fost voluntar în diverse organizații de tineret
unde a fost implicat în proiecte și evenimente locale, naționale și internaționale. Rolurile asumate au variat de
la lipit afișe până la formator, coordonator de proiect sau
președinte de organizație și reprezentant în structuri europene. Din 1999 până în 2006 a lucrat pentru programul
Grundtvig dedicat educației adulților în cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale. Următorii șapte ani a
coodonat programul Tineret în Acțiune care finanța proiecte de învățare nonformală pentru tineri. Din ianuarie
2014 până în decembrie 2015 a coordonat departamentul
care se ocupa de comunicarea programului Erasmus+,
revenind după un intermezzo, în februarie 2018. Între
timp a avut o aventură de un an, o lună, o săptămână și
o zi ca Secretar de Stat pentru tineret în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului iar din ianuarie 2017 face
free-lancing ca trainer sau facilitator educațional.
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Alexandra Rusu este lector universitar la Facultatea
de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității București. Predă cursuri precum ”Rețele Organizaționale” sau ”Analiza Rețelelor Sociale” și cercetează teme
ca migrația, capitalul social și dezvoltarea comunitară. A
obținut doctoratul la Universitatea București în 2011, iar
activitatea sa profesională se leagă în mare parte de aceeași universitate.

Alina Tudor are experiență de peste 10 ani în coordonarea programelor care creează valoare pe termen lung.
Experimentată în gestionarea proiectelor care abordează
probleme structurale și urmăresc dezvoltarea comunităților locale, fie prin inițiative la firul ierbii, fie prin programe care au amploare națională. Alina este Head of Sustainability în cadrul Enel România, unde coordonează
planul de sustenabilitate al companiei la nivel de țară. În
ultimii trei ani și jumătate, ea a fost implicată în diverse
inițiative care abordează problema sărăciei energetice și
a consumatorilor vulnerabili din România.
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Marian Ursan, activist în domeniul HIV/SIDA din
1996, este recunoscut la nivel național şi regional pentru
contribuţia adusă la dezvoltarea programelor de reducere a riscurilor (Harm Reduction) în rândul persoanelor implicate în sexul comercial şi a celor care consumă
droguri injectabile. Marian este directorul Asociației
Carusel, împreună cu care face minuni pentru cei mai
vulnerabili dintre cetățeni. Este absolvent al Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, al masterului Managementul Serviciilor de Sănătate şi Sociale şi al Şcolii Doctorale de Sociologie, Universitatea din Bucureşti.

Luiza Vasiliu povestește despre ea: “În 2010, am venit
la București după o vară dormită pe canapeaua de acasă,
de la Iași, în care mi-am imaginat că mi-am ratat viața
și n-o să fac niciodată nimic bun cu ea. Prin aprilie, am
mers la un interviu de angajare la Dilema veche. L-am
luat. La început, m-am ocupat de site și de Facebook, dar,
încet-încet, am început să fac dosare, interviuri, reportaje, anchete. Am devenit din groupie Dilema jurnalist la
Dilema. Timp de șase ani, am fost o ucenică veselă și neobosită. Am scris și pentru Casa Jurnalistului, Decât o
revistă, Regard, Courrier International. Am scris despre
Smiley, astrofizică, autism, poezie, luptători anti-comuniști. N-am vrut să mă fac jurnalist. Credeam că jurnalismul înseamnă să scrii știri despre femei înecate. M-am
înșelat.” Astăzi Luiza este redactor șef la Scena9.
Irina Zamfirescu este de 12 ani în sectorul non-guvernamental și de 10 activistă pentru drepturile omului.
Zamfi este fiica uneia dintre câștigătoarele Galei CeRe. La
rândul ei, la cea de-a treia ediție a Galei Premiilor Participării Publice, a primit premiul special din partea CeRe,
faptă de vitejie pe care o folosește des pentru a vorbi despre ea. În afara activismelor, a primit titlul de Doctor în
Sociologie cu o teză despre evacuări și locuire socială în
București. Teza Irinei nu este numai o lucrare academică,
ci și un document ce ar trebui citit de fiecare ales și angajat în administrația locală a Bucureștiului.
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Date de contact
Alianța România fără Orfani

Primăria Râmnicu Sărat

Asociația Femeile se Implică

Diana Oncioiu, Dela0

Facebook: facebook.com/AliantaRomaniaFaraOrfani
Website: www.romaniafaraorfani.ro

Facebook: facebook.com/groups/324443151713912/

Asociația Merci Charity Boutique

Facebook: facebook.com/municipiulramnicusarat/
Website: www.primariermsarat.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/Dela0.ro/
Website: https://beta.dela0.ro/

Facebook: facebook.com/zanamerciluta/
Grupul de Inițiativă Favorit
Website: www.zanamerciluta.ro , www.mercicharity.ro
Facebook: facebook.com/initiativafavorit/
Website: http://initiativafavorit.blogspot.ro/

Într-o perioadă în care societatea românească trece
printr-o perioadă turbulentă şi divizată, Gala Premiilor
Participării Publice îmi aminteşte în fiecare an că există
speranţă şi un viitor luminos şi că ţine doar de noi să îl
aducem la realitate. Poveştile înscrise anul acesta la Gală
mi-au arătat că pentru a face o schimbare este nevoie de
determinare, enorm de multă muncă şi uneori chiar o
doză de nebunie. Dar m-au şi învăţat că schimbarea este
posibilă, că dacă lăsăm la o parte ce ne desparte şi ne
concentrăm pe ce ne uneşte putem cu toţii trăi într-o ţară
de care să fim mândri, cu servicii publice corecte şi de
calitate, cu cetăţeni implicaţi şi o societate civilă vibrantă. Felicitări, CeRe pentru 10 ani de Gală, felicitări tuturor
premianţilor şi un sincer mulţumesc! Fără voi, a privi cu
încredere spre viitor ar fi mult mai dificil.”

Într-o lume în care foarte mulţi dintre noi aşteaptă
de sus, de langă, în general de la alţii, să le fie rezolvate
problemele, cei care sunt făcuţi din stofă de premianţi la
Gala CeRe iau soluţiile - nu problemele - în propriile mâini. Sunt cei care se implică direct şi au capacitatea să-i
mobilizeze şi pe alţii alături de ei. Sunt cei care îşi ştiu
drepturile şi fac tot ce pot ca să se bucure de ele. Sunt cei
care nu se lasă şi rezolvă. Această capacitate şi inspiraţia
pe care o oferă mă bucură şi mă fac să cred că numărul
celor care dau din umeri va scădea de la an la an. Ca jurnalist, sunt oprit adesea pe stradă să fiu rugat „să dea ăştia drumul la apă caldă în cartier” sau „să-l facem de râs
în presă pe primarul X”. Premianţii de la CeRe demonstrează că pârghiile de acţiune sunt mult mai aproape
decât credem: direct în mâinile noastre.”

Andrei Marinescu, antreprenor

Tudor Muşat, jurnalist

Asociația MozaiQ LGBT

Facebook: facebook.com/mozaiqromania/
Website: www.mozaiqlgbt.ro

Asociația Rădăuțiul Civic

Facebook: facebook.com/radautiulcivic/
Website: www.radautiulcivic.ro

Consiliul Național al Elevilor

Grupul de Inițiativă Civică Lacul tei

Facebook: facebook.com/laculteiinfo/
Website: https://laculteiinfo.ro/

Grupul de Inițiativă Prelungirea Ghencea

Facebook: facebook.com/InitiativaDinPrelungireaGhencea/
Email: initiativa.ghencea@yahoo.com

Facebook: facebook.com/consiliulelevilor
Email: cne.secretariat@gmail.com

Fundația Romanian Angel Appeal

Facebook: facebook.com/RomanianAngelAppeal/
Website: www.raa.ro

Primăria Cluj-Napoca

Facebook: facebook.com/bugetareparticipativa/
Website: www.bugetareparticipativa.ro

Primăria Cluj-Napoca

Email: imaginatiecivica@primariaclujnapoca.ro
Website: https://primariaclujnapoca.ro/cetateni/centrul-de-inovare-si-imaginatie-civica/
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PA R T E N E R I

Cu sprijinul:

Sala
Rapsodia

Parteneri Media:

M U LȚ U M I M
Ionuț Codreanu, autorul textelor din catalog
și donatorilor individuali care susțin Gala

concept, ilustrație, design:
Bogdan Moga
www.bogdanmoga.com
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Centrul de Resurse pentru participare publică | www.cere.ong

Ne-am înﬁințat în 2006 din convingerea că deciziile
publice trebuie luate participativ. Adică, primarul, ministrul,
directorul de școală – sau oricine are putere de decizie –
trebuie să-i asculte pe oameni atunci când ia o decizie.
Pentru a contribui la o guvernare mai bună, misiunea pe
care ne-o asumăm este ca împreună cu cetățeni,
organizații și comunități să construim zi de zi o lume justă,
echitabilă și solidară în care vocile oamenilor sunt centrale
în luarea deciziilor.
În ﬁecare an premiem inițiative care sunt demne de laudă
și susținere în Gala Premiilor Participării Publice. Acest
material prezintă câștigătorii Galei din 2019.
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