Raport Anual CeRe (2020 & 2021)

Hai că se termină până de Paște
Începutul lui 2020 pare că a fost acum o veșnicie. Tot ce a fost înainte de Covid pare că a fost
acum o veșnicie. Pandemia ne-a prins în timpul perioadei de recrutare pentru o nouă serie de
organizatori comunitari care să meargă în SUA, în mijlocul campaniei pentru ecografii de
sarcină decontate de CAS, făcând planuri legate de alegerile locale ce urmau să vină, lucrând
la modificarea Legii Adunărilor Publice și multe altele.
Toate presupuneau oameni, acțiune colectivă, întâlniri, evenimente.
Și a venit pandemia. Unii dintre noi, am început prin a fi în negare: “e doar o gripă” sau “hai
că se termină până de Paște”. Alții mai realiști. Dar nimeni nu și-a imaginat de la început ce va
să fie.
A început lucrul de-acasă. Mai întâi cu pus în așteptare cele mai multe proiecte – sigur se
termină până de Paște. Am intrat și noi, ca echipă, puțin în așteptare, fără să știm de unde să
apucăm noua situație. Părea că tot ce e pe agenda noastră a devenit, deodată, absolut
nerelevant.
A fost greu și cu multă incertitudine. Nu prea știam cât o să dureze, ce se poate face online și
ce nu. Și mai ales, ce putem să facem noi, ca organizație, ca să contribuim la traversarea crizei.
Primul a venit răspunsul la ultima întrebare, pe care l-am găsit împreună cu colegii din Grupul
ONGuri pentru cetățean. Așa s-a născut www.starea democrației.ro. Am început prin reacții
rapide la decizii ale Guvernului pe care le considerăm nedemocratice, mai apoi am construit
site-ul care a devenit un fel de sistem de raportare în timp real a derapajelor.
Treptat ne-am reluat agenda. Am adaptat proiectele în curs, le-am regândit pe cele noi. Am
învățat să funcționăm ca echipă de la distanță, fiecare de pe canapeaua sa, fiecare cu
anxietățile sale. Apoi am combinat cu succes lucrul de acasă, cu venitul la birou. Am învățat
să navigăm prin pandemie și on-line și off-line.
Am continuat proiectele începute, dar am reușit să începem altele noi într-o direcție de mult
plănuită: un program de organizare comunitară în mediul rural și altul cu persoane fără
adăpost.
Pandemia ne-a forțat să ne uităm altfel la Gala Premiilor Participării Publice. Voiam de mult
să o transformăm, dar nu știam exact cum. A ieșit o ediție itinerantă, în care am dus scena
Galei acasă la fiecare premiant. Și pentru noi și pentru alții au fost primele evenimente offline.
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2020 s-a terminat de parcă nici nu a fost. 2021 a fost despre a învăța să funcționăm într-un
context nou. Cu mult stres, dar și cu planuri și proiecte noi. Despre toate citiți în paginile ce
urmează.
Pandemia nu s-a terminat. Știm sigur că nu o să se termine până de Paște. Dar știm și că nu
putem să stăm să așteptăm să se termine.
Text de Oana Preda, Director Executiv CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

● Coalitia ONG-uri pentru cetățean
Coaliția este formată din 20 de ONG-uri care s-au unit pentru a proteja spațiul civic. Suntem
îngrijorați de încercările de a delegitima ONG-urile activiste și încercările de modificare a
legislație în detrimentul societății civile. Promovăm activismul ca mijloc legitim de a aduce
schimbări în societate.
În acești doi ani ne-am propus 3 direcții principale: monitorizarea constantă a legislației care
afectează spațiul civic și viteza de reacție la încercările de deteriorare a reglementărilor
actuale sau la implementarea necorespunzătoare a acestora, o campanie de advocacy pentru
modificarea Legii adunărilor publice și să explicăm mai bine ce sunt ONG-urile activiste și ce
rol au ele.

Advocacy pentru legi mai bune (sau, cel puțin, nu mai proaste)
Începutul lui 2020 ne-a prins comentând propunerile de modificare a normelor de aplicare
pentru Legea 544/2001 privind Liberul Acces la Informații de Interes Public, propuneri aflate
pe masa Guvernului la vremea respectivă. Ne-a revoltat, de exemplu, faptul că se propunea
ca o instituție să poată refuza să ofere o informație de interes public pe motiv că cel care a
solicitat-o, a cerut-o cu rea-credință. Din fericire, astfel de propuneri nu au ajuns prea
departe.
Cel mai important obiectiv al coaliției a fost modificarea Legii adunărilor publice. Actuala lege,
adoptată în 1991, este una arhaică ce nu corespunde realităților sociale și civice ale unui stat
democratic. Un exemplu bun care demonstrează neajunsurile acestei legi îl găsim în articolul
care permite intervenția în forță, fără aprobare, de către autorități atunci când aceștia cred
că există „indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o faptă ilegală”. După
multe discuții în coaliție, dar și cu un grup de senatori și deputați, în vara lui 2020 am reușit
să propunem textul unui proiect de lege, ce a fost depus în dezbatere parlamentară. Proiectul
a trecut de Senat prin aprobare tacită în decembrie 2020, iar acum se află pe blocat pe agenda
Camerei Deputaților, unde a întâmpinat multă opoziție. Desigur, campania noastră continuă.
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Starea democrației
Un alt rol pe care ni l-am asumat este acela de a amenda constant derapajele statului. Un
moment culminant a fost în perioada de început a pandemiei când criza sanitară a făcut
instituțiile publice să uite de democrație. Un abuz clar a fost atunci când angajații primăriei
din Baia Mare, la ordinea primarului, au ridicat cu forța de pe stradă persoane bănuite că
„apelează la mila publică” și i-au dus în centre sociale, indiferent dacă vor sau nu. Acolo au
fost obligați să se „reabiliteze prin muncă”. Un alt exemplu de abuzuri, întâlnit pe perioada
pandemiei, a fost cel al publicării datelor personale ale celor izolați la domiciliu. Pentru că
cineva trebuia să atragă atenția asupra acestora, am făcut o mulțime de apeluri publice.
Așa a apărut și www.stareademocratiei.ro, care a devenit platfoma de exprimare a Grupului
“ONG-uri pentru cetățean”, iar mai apoi raportul despre starea democrației pe care plănuim
să îl publicăm anual. Dacă dorești să afli informații la zi despre reacțiile publice ale Grupului
“ONG-uri pentru cetățean”, hai cu un like&follow pentru pagina de FB dedicată.

Cine este un ONGist activist și la ce e el bun
Pentru că activiștii și ONGiștii au fost ștampilați cu tot felul de etichete – de la agenți străini
până la sexo-marxiști sau protestatari plătiți, am încercat să deconstruim o serie de mituri,
împreună cu câțiva ilustratori și artiști cunoscuți: o serie de ilustrații amuzante și mesaje
simple arată ce sunt și la ce sunt bune ONGurile activiste.
Mai detaliat, am arătat ce rezultate poate avea activismul cetățenesc cu un reportaj video
despre două grupuri de inițiativă civică făcut în colaborare cu Recorder.
Și pentru cei care vor să și încerce activism civic, am publicat Ghidul pentru supraviețuire
civică. Acesta oferă „unelte” civice care pot fi folosite de orice cetățean care dorește să
rezolve o problemă în comunitatea sa, prin responsabilizarea autorităților relevante.
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● Organizare comunitară și Asistență pentru Advocacy
În 2020 și 2021 am împletit abordările noastre consacrate cu o viziune nouă: aceea de a pune
organizarea comunitară în slujba categoriilor vulnerabile.
Am rămas în legătură cu Grupurile de cetățeni din București, am continuat să lucrăm cu alți
parteneri mai vechi, am început un proiect nou de asistență structurată pe advocacy prin care
ajutăm 12 grupuri și organizații în propriile lor campanii de advocacy, am încheiat programul
de sprijin pentru grupuri și organizații din orașele de pe malul Dunării.
În direcția nouă, mult mai aplecată pe social, am deschis două noi trasee de organizare
comunitară. Unul este Vocea cetățenilor fără adăpost - un proiect împreună cu Asociația
Carusel, prin care încercăm să aducem pe agendă problematica persoanelor fără adăpost, dar
și să sprijinim implicarea lor directă în activități de advocacy. Cel de-al doilea drum este
organizare comunitară în comunități rurale afectate de lipsa de resurse. Citiți mai jos despre
experiența primelor 3 sate în care am intrat.

Vocea cetățenilor fără adăpost
În primăvara lui 2021 am avut ocazia să demarăm un proiect la care ne gândeam de mult timp,
fiind conștienți de insuficiența și inadecvarea serviciilor sociale pe care autoritățile locale
reușesc să le ofere persoanelor fără adăpost din București. În același timp, eram conștienți că
aplicarea experienței noastre de advocacy și organizare comunitară cu acest nou segment de
cetățeni va prezenta o serie de noi provocări și oportunități de învățare. În acest sens,
colaborarea cu Asociația Carusel s-a dovedit esențială, partenerii noștri având o lungă
experiență în oferirea de servicii care se bucură de aprecierea multor persoane fără adăpost.

Am început prin evaluarea situației actuale. Pentru asta, am documentat serviciile și formele
de sprijin de care ar trebui să aibă parte persoanele fără adăpost conform legii și am interpelat
prin cereri de informații publice și audiențe primăria generală și pe cele de sector cu privire la
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serviciile pe care le oferă și numărul de beneficiari. În paralel, am început construirea de relații
cu persoane fără adăpost prin discuții individuale sau de grup despre problemele lor de zi cu
zi, dar și despre soluțiile care ar putea răspunde nevoilor lor și despre cum percep serviciile
pe care le primesc în prezent.
Din eforturile noastre de documentare a rezultat raportul O diagnoză a serviciilor oferite de
către municipalitate persoanelor fără adăpost în care sunt inventariate problemele legate de
condițiile de adăpost, serviciile de sănătate, obținerea documentelor de identitate și
accesarea beneficiilor stipulate de lege. Raportul include și o secțiune ce redă în mod direct
cum își percep persoanele fără adăpost situația și lipsa lor de încredere vizavi de interesul
pentru problemele cu care se confruntă:
„Asta este cel mai important, să ai o locuință. Restul nu mi se par așa importante. Să ai unde
să stai, să te odihnești cum trebuie. (...) Trebuie să te odihnești. Să fie niște centre din astea
mai multe. Să ai unde să dormi, să pleci la serviciu dimineața. (...) Dar astea-s vorbe. Dacă de
30 de ani nu s-a făcut nimic…”
Raportul a fost lansat printr-o conferință la care au participat reprezentanți ai primăriilor, ai
direcțiilor de asistență socială, ai poliției și ai unor ONG-uri din domeniu. Raportul a fost folosit
ca instrument de advocacy în discuțiile cu
autoritățile locale. Problemele pe care le-am
prioritizat au fost oferirea unei soluții pentru
vaccinarea persoanelor fără acte de identitate,
prinse între imposibilitatea de a se vaccina fără
buletin și restricția de a intra în instituțiile publice
fără certificat de vaccinare, și suplimentarea
spațiilor din adăposturi pe perioada iernii pentru
ca oamenii fără adăpost să supraviețuiască iernii
fără a deveni un risc de sănătate publică din
cauza indiferenței autorităților.
Proiectul va continua pe tot parcursul anului
2022,
încercând
să
îmbunătățească
autoreprezentarea și condițiile de viață pentru
persoanele fără adăpost.

Organizare comunitară în rural
Prin intermediul unei echipe de organizatori comunitari am început lucrul în 3 sate: Ciobotea
(Argeș), Izvoru (Giurgiu) și Latinu (Brăila). Intervenția noastră în procesul de organizare
comunitară a început prin a bate din ușă în ușă, pentru a identifica cu ce nevoi urgente se
confruntă comunitățile și cine este dispus să se implice în inițiative care să determine
autoritățile publice să le rezolve. Nu a fost ușor să aducem lumea împreună în demersuri civice
pentru că în zonele rurale lipsa de încredere în administrația locală și, în general în posibilele
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rezultate ale implicării civice este foarte scăzută, prin comparație cu dinamica comunităților
din urbanul mare. Totuși, în două dintre sate am găsit cetățeni dornici să se implice pentru
rezolvarea unor probleme care nu mai suportau amânare. Am fost alături de oameni în
scrierea petițiilor, colectarea semnăturilor și realizarea planurilor de advocacy care au țintit
autoritățile publice locale. Toate aceste eforturi s-au concretizat și cu victorii importante
pentru săteni.
la Izvoru au fost instalate coșuri de gunoi, iar la Ciobotea presiunea apei curente a fost
îmbunătățită. Tinerii s-au implicat în campania prin care au cerut administrației locale
prelungirea traseului pentru transportul public până la ei în localitate. Demersul tinerilor de
la Ciobotea, prin care au transmis cărți poștale cu imagini și mesaje personalizate consilierilor
locali este un model excelent de presiune publică și s-a finalizat cu promisiunea din partea
primăriei de a rezolva problema.

Ciobotea (Jud Argeș)

Izvoru (Giurgiu)

Latinu (Brăila)

Mai mult decât impactul imediat al demersurilor civice credem că importante sunt și abilitățile
civice cu care rămân cele peste 60 de persoane din aceste 3 sate, care s-au implicat activ în
demersurile orientate spre administrație și o mai mare încredere în puterea implicării
comunității în demersuri similare.

Pasi civici către o comunitate puternică
Anul 2021 se poate descrie prin vremuri în care implicarea civică și advocacy-ul sunt
demersuri dificile chiar și pentru organizațiile cu experiență. Programul redus de contact cu
autoritățile, audiențe online (adică, uneori, tot scrisori) au dus la amânări și au descurajat
inițiativele multor oameni. Practic, a fost nevoie de eforturi mari, pentru a vedea rezultate în
munca noastră cu grupurile civice.
În programul Pași civici către o comunitate puternică, am lucrat cu o diversitate mare de
organizații și grupuri civice, de la grupuri de câteva persoane, la organizații cu ramuri în toate
orașele mari. Organizațiile mai mari, cu avânt de schimbare a legislației, sunt blocate de o
îngustare a subiectelor de pe agenda publică și de confuzia politică în care s-au tot aflat
partidele (mai ales în a doua parte a anului). Pe de altă parte, grupurile mici sunt copleșite de
temeri, resurse puține și de scăderea interesului oamenilor din comunități față de ceea ce se
întâmplă în spațiul public (agravată de distanțarea socială).
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Cu toate astea, în cadrul proiectului s-au întâmplat lucruri bune, pentru care oamenii s-au
implicat și care le-au adus succese și bucurii - primul marș Pride de la Iași organizat de Rise
OUT cu susținerea partenerilor noștri CIVICA și a noastră, un moment de izbândă în ciuda
presiunilor Primarului, grupul APTA (tot cu sprijinul CIVICA) a fost invitat să participe la
ședințele Comisiei de Circulație și a făcut mai multe demersuri de advocacy pentru
accesibilizarea orașului care au avut succes.

Grupurile mentorate direct de către noi au avut parcursuri
diferite, dar în acest moment cuvântul cheie care le
descrie nevoia este „comunitatea”. Grupul Cartierul 16
Februarie a învățat că presiunea făcută individual și
cererile și petițiile sunt doar mici unelte și că implicarea
comunității este cheia. După nenumărate cereri și
drumuri către Primar, Viceprimar, ADP, Poliție ș.a., grupul
se întoarce către lucrul în comunitate și găsirea unor
soluții creative de implicare civică. În luna decembrie,
grupul a obținut prin intermediul comunicării cu consilierii
locali (singurii care i-au răspuns) participarea într-o ședință a consiliului local. După câteva
promisiuni nesatisfăcătoare primite din partea Primarului Clotilde Armand, grupul a menținut
legătura cu consilierii și a participat cu propuneri pentru bugetul și lista de investiții
comunicate pentru anul 2022.

For green spaces and playgrounds
in Grozăvești at the debate for local
budget

Online community action. Children asking for a
playground

Source: https://www.facebook.com/Locuri.De.Joaca.Si.Spatii.Verzi.In.Grozavesti
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Pentru spații verzi și locuri de joacă în Grozăvești, care a rămas pentru câteva luni cu un singur
membru, dar acum implică în acțiuni de transparentizare și advocacy peste 20 de persoane
au cerut UPB includerea unui loc de joacă într-un PUD pentru spațiul campusului și le-au scris
Consilierilor locali Sector 6 pentru a le cere susținerea. Grupul a participat fizic și cu propuneri
și la ședința de dezbatere a bugetului sectorului 6 și a avut mai multe discuții cu Viceprimarul
și consilieri locali, pentru a identifica spații potrivite în cartier.
Și Asociația Comunitară Bartolomeu Avantgarden, care avea la activ multe inițiative de
semnalare a problemelor de la nivelul spațiului public, după câștigarea unui proces împotriva
unei fabrici și a comunicării constante cu comunitatea, începe să primească semne și ajutor
spontan de la persoane care vor să se alieze cauzei lor și să ofere ajutor în obținerea unui
oficiu poștal (de mult timp dorit) în zona lor. Grupul are acum mai multe inițiative, printre
care și o campanie pentru parcări în cartierul lor. Au contribuit și cu 3 proiecte pentru
bugetare participativă și se pregătesc de mai multe inițiative în această primăvară, care să
ajute la conectarea și solidarizarea comunității în jurul unor probleme.
Pentru ca grupurile și organizațiile mentorate să ajungă la un rezultat în campaniile lor de
advocacy, le-am fost alături și le-am ajutat să își creeze sau întregească echipa, să colaboreze
și să se motiveze în întâlniri reci și dificile pe Zoom, să găsim soluții pentru a lua decizii și să
facem eforturi de coordonare și creativitate aproape doar din spatele ecranului.

Cu apele curate

Alături de Asociația Mai mult Verde contribuim la stoparea poluării cu plastic în 10 orașe de
pe malul Dunării. De peste doi ani suntem implicați în a forma organizatori comunitari în
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aceste orașe și în a crește implicarea comunităților locale în acțiuni civice menite să protejeze
mediul.
În 10 orașe dunărene s-au format grupuri civice care au trecut deja prin experiența unui
proces de organizare comunitară și au reușit să facă pași importanți pentru ca autoritățile
locale să fie mai receptive la rezolvarea problemelor adresate de comunități. Peste 500 de
persoane au participat la evenimentele comunitare organizate de grupurile civice cu prilejul
zilei Dunării și în diversele campanii de igienizare organizate alături de colegii de la Asociația
Mai Mult Verde, partenerii noștri de proiect.
8 grupuri civice au reușit să atragă în acțiunile lor constante cetățeni dornici de implicare.
Montarea de pubele pentru colectare selectivă și a panourilor informative, precum și
amenajarea unor spații destinate activităților grupurilor sunt câteva dintre demersurile civice
care au avut succes.

Demersurile orientate spre autoritățile publice sunt în majoritatea cazurilor consumatoare de
timp, energie și resurse.
Așa arată, în câteva cifre, implicarea la nivelul celor 10 grupuri, timp de doi ani:
-

peste 80 de petiții și solicitări depuse
107 întâlniri directe cu decidenții
participarea la 10 audiențe
cel puțin 160 de cetățeni din cele 10 orașe știu ce demersuri să facă atunci când au de
rezolvat o problemă în comunitate (cum să scrie o petiție, să se pregătească pentru
audiență sau să organizeze un protest)

Asistență pentru grupurile din București
În 2021 am avut discuții cu grupul civic Inițiativa Favorit, Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei
și Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu pentru a le înțelege nevoile și pentru a-i ajuta cu ce au
nevoie punctual.
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Am constatat că nevoia lor cea mai puternică
este cea de conectare cu ceilalți, atât cu
oamenii din cartierul lor, cât și cu alte grupuri
civice. O problemă despre care am mai scris și
pe care o resimt și liderii acestor grupuri este
cea a deteriorării relației cu spațiul public, cu
cartierul, cu tot ce este în afara propriei
gospodării și a nevoilor lor de bază.
Dincolo de această problemă, grupul civic
Inițiativa Favorit a avut nevoie să fie ascultat și
susținut cu acțiuni de comunicare în proiectul
legat de crearea Centrului cultural, pentru care s-au implicat constant de mai mult de 10 ani.
Favorit, Bucharest.
Source:
https://www.facebook.com/initiativafavorit

Din cauza înghețării proiectelor de construcții în urma creșterii prețurilor și a lipsei unui cadru
legal care să dea voie Primarilor să continue construcțiile cu prețuri diferite de către cele
convenite inițial, construcția Centrului cultural Favorit a fost oprită, iar grupul este sceptic cu
privire la continuarea acesteia. Am încercat prin discuțiile avute cu membrii grupului să îi
ajutăm să aibă un mod de raportare cât mai obiectiv la acest eveniment nefericit, în ciuda
emoțiilor puternice și a sentimentului de dezamăgire.

•

Nu Aștepta Super Eroi

Pe lângă a oferi sprijin grupurilor de cetățeni în încercările lor de a-și face vocea auzită, ne
străduim să le creștem și autorităților atenția și implicarea pentru demersurile venite
dinspre comunități.
De ani de zile deja, alături de ActiveWatch, stăm pe capul Primăriei Municipiului București și
al Consiliului General ca un fel de monitor al transparenței. Urmărim ședințele Consiliului,
urmărim în ce măsură se respectă Legea 52/2003 și, în general, regulile de bună practică în
ceea ce privește implicarea cetățenilor în procesul decizional.
În 2020 am avut o a doua victorie în instanță: tribunalul a decis anularea unei Hotărâri a
Consiliului General pe motiv că a fost adoptată fără a respecta procedura de dezbatere publică
indicată de Legea 52/2003 privind transparența în administrația publică.
Nu am lăsat mandatul dnei Primar Firea să se încheie fără un raport care evaluează
transparența instituției, dar și preocuparea pentru domeniile social și mobilitate urbană.
Înainte de alegeri, am lucrat împreună cu 16 grupuri de cetățeni din București și cu Expert
Forum și am organizat un forum de candidați la care au participat o parte dintre cei care ne
cereau voturile. Agenda discuției a fost setată de grupurile civice și a inclus teme de interes
pentru cetățeni: ocrotirea patrimoniului construit, protejarea parcurilor și a spațiilor verzi,
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transparentizarea instituțiilor publice, mobilitate urbană și infrastructură, protecție socială,
accesul și participarea cetățenilor la procesul de luare a deciziei publice.
Tot împreună cu ActiveWatch și cu OPTAR am întâmpinat noua conducere administrativă a
orașului cu o listă de recomandări în domeniile: transparența administrației, includerea
cetățenilor în procesul decizional, mobilitate urbană și domeniul social. Toate recomandările
noastre au fost bazate pe monitorizarea activității autorității locale bucureștene în mandatele
anterioare.
Desigur, am continuat să urmărim activitatea noii conduceri a Capitalei și, după 6 luni de
mandat, am venit cu o serie de concluzii cuprinse într-un nou raport: 6 luni și un oraș. Arătam
atunci că rata de dezbatere publică a proiectelor cu caracter normativ este inacceptabil de
mică. Observăm însă și îmbunătățiri în procesul de aplicare a normelor legale minime de
participare publică: cum ar fi posibilitatea de a lua cuvântul în cadrul ședințelor de Consiliu
General.
Din păcate, nivelul de includere a cetățenilor în procesul decizional a scăzut încă și mai mult
până la finalul primului an de mandat: doar 3,29% dintre proiectele de acte normative au fost
supuse dezbaterii publice, prin publicarea pe pagina PMB cu minim 30 de zile anterior
supunerii votului Consiliului General. Aceasta este una dintre concluziile din Multe calcule,
rezultate puține - raportul în care CeRe și ActiveWatch analizează activitatea primului an de
mandat a Primarului Nicușor Dan și a Consiliului General. Am identificat și niște lucruri pozitive
la capitolul transparență: de exemplu, cetățenii pot urmări pe internet ședințele comisiilor de
specialitate. Concluzia generală a raportului este una pesimistă, din păcate: într-un an de la
preluarea mandatului încă nu am văzut vreun proiect major început sau, cel puțin, mici
schimbări vizibile care să facă viața în oraș ceva mai bună.

● Fellowship și organizare comunitară în SUA
Colaborările internaționale ale CeRe cu parteneri din Spania, Polonia, Slovacia, Serbia,
Ungaria, Albania, Bulgaria și SUA au fost inevitabil afectate de restricțiile de călătorie impuse
ca urmare a pandemiei. Programele de formare care necesitau prezența fizică au fost
amânate, prelungind proiectele, iar întâlnirile echipelor de proiect s-au mutat în online sau au
devenit șiruri nesfârșite de e-mailuri.
Programul Professional Fellows, pe care CeRe îl desfășoară din 2012 alături de partenerii din
SUA, GLCAP, și din alte 4 țări europene presupune participarea oamenilor care vor să învețe
cum să obțină schimbările de care e nevoie în comunitățile lor într-un schimb de experiență
cu organizații din Statele Unite. Pandemia a făcut imposibilă călătoria unora din mentorii
americani ai generației din 2019 în țara noastră, cât și participarea românilor selectați pentru
stagiu în 2020.
Ca reacție la incertitudinea plecării stagiarilor din 2020, programul a fost remodelat din
temelii, păstrând totuși posibilitatea obținerii experienței din teren în viitor. Astfel, am
renunțat la obligativitatea muncii de teren pentru stagiari, am învățat să facilităm sesiuni de
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formare online în care am cooptat și organizatori comunitari americani pentru a înlocui
formarea primită în mod normal față în față în România și în State și am dezvoltat un calendar
de întâlniri online pentru rețeaua internațională de alumni a programului.

Figure 1. Professional Fellows (online and offline)

Rezultatele muncii de adaptare au fost supraviețuirea programului și continuarea lui cu o
nouă rundă în 2022, o generație de stagiari care va pleca în SUA complet pregătită din punct
de vedere al înțelegerii organizării comunitare și legături internaționale reînnoite între
activiști ce lucrează în domenii similare.
Testimonialul oferit de Ioana Jerzy Dumitrescu, Professional Fellows 2020, după finalizarea
modulului de pregătire online:
„Programul Professional Fellows a fost cea mai intensă experiență de învățare din viața mea
de tânără activistă. În lungul an de când am fost acceptată în program, am obținut o
perspectivă valoroasă asupra principiilor organizării comunitare, plus diferite unelte și tactici
care mă vor ajuta să îmi fac comunitatea mai puternică, să lupt pentru schimbări sociale și să
devin un lider mai bun.”

● Gala Premiilor Participării Publice, ediția a XII-a
Anul 2021 a venit cu multe
schimbări și în formatul Galei
Premiilor Participării Publice. Ne
anima încă de dinainte de pandemie
dorința de a împrospăta formatul
Galei, iar restricțiile crizei sanitare
ne-au împins să găsim resurse
financiare și creative pentru a ne
pune ideile în practică. Scena Galei,
care în anii trecuți aducea la un loc
poveștile și oamenii Galei, s-a mutat
în comunitatea fiecărui premiant. In
2021, am organizat evenimentele
de premiere în comunitățile unde
curajoasele și curajoșii civici au
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obținut schimbarea. La fiecare dintre cele 11 evenimente locale de premiere am avut prilejul
să cunoaștem mai îndeaproape comunitățile, să înțelegem mai bine dinamica demersurilor
civice premiate, să luăm contact cu oameni din administrația publică sau jurnaliștii interesați
de subiectele campaniilor premiate. Fiecare eveniment de premiere offline a fost prezentat
publicului pe pagina de FB dedicată Galei , unde am postat fotografii și materiale video despre
câștigătorii Galei și diferși stakeholderi implicați în campaniile lor de advocacy.
Totodată, poveștile și oamenii Galei și-au găsit spațiu pentru cititori în Ziarul Galei și pe
website-ul dedicat. Și pentru că la fiecare ediție simțim să le arătăm maximum de admirație
curajoaselor și curajoșilor Galei, în 2021 ne-am hotărât să “Le facem statuie oamenilor civici.”
Și le-am făcut, la propriu.
Le mulțumim și pe această cale membrilor juriului, precum și Partenerilor și Sponsorilor
evenimentului din 2021.

● Cursuri și ateliere
Mai multe organizații ne-au invitat să ne implicăm în proiectele lor oferind cursuri sau ateliere
de planificare pentru echipele sau beneficiarii lor. Așa am oferit echipei Semper Musica o serie
de ateliere care au condus la realizarea unui plan strategic pe următorii ani, training de
organizare comunitară și advocacy pentru beneficiarii FDSC, training pe advocacy pentru
membrii Coaliției pentru Drepturile Refugiaților și Migranților din România sau un atelier de
organizare comunitară și advocacy pentru un grup de inimoase doamne din Ferentari, parte
dintr-unul dintre proiectele Asociației Respiro Human Rights Research Centre.
Această componentă a activității noastre pe de o parte ne ajută să contribuim la misiunea
organizației, pe de altă parte generează venituri pentru momentele în care nu avem finanțare.
Mulțumim organizațiilor care au avut încredere să apeleze la CeRe și echipa sa.

● Fundraising pentru CeRe
Finalul lui 2020 ne-a adus veștile bune care au făcut posibile organizarea Galei Premiilor
Participării Publice. Cu sprijinul financiar de la Fondul pentru Inovare Civică și susținerea
donatorilor individuali de la Cercul Donatorilor Bruxelles am avut un start bun în a face
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planurile Galei să se întâmple. Am realizat web site nou dedicat Galei și am avut suficiente
resurse pentru costurile de organizare și comunicare a evenimentului. Vă suntem
recunoscători tuturor celor care ne-ați susținut financiar, donatori individuali, organizații,
companii și parteneri media. Mulțumim: Romanian American Foundation, Agenția Națională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP),
Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), Mai Mult Verde, DigiFM și IQads. Încă o rundă de
mulțumiri le transmitem tuturor donatorilor individuali care au făcut posibil pentru prima
dată în istoria Galei planul de a acorda granturi premianților. Nu am reușit să obținem
suficient buget pentru toți premianții, însă am reușit să oferim 5 granturi în valoare totală de
5000 de euro inițiatorilor campaniilor care au obținut punctaj mare în urma procesului de
jurizare. Mulțumim pentru susținere!

Expenses 2020
The Advocacy Assistance and Community
Organising Program

96,507 €

Community Organising Internship Program

39,144 €

Coalitions and advocacy for civic space

64,992 €

Don’t expect for Superheroes

1,789 €

Other organizational expenses

39,294 €

TOTAL *

241,726 €

* It also contains budgets allocated to partners

The Advocacy Assistance and
Community Organising Program
1,789 €, 1%

39,294 €, 16%
Community Organising
Internship Program
96,507 €, 40%

Coalitions and advocacy for civic
space

64,992 €, 27%

Don’t expect for Superheroes

Other organizational expenses
39,144 €, 16%

Figure 2. 2020 Expenses
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Expenses 2021
The Advocacy Assistance and Community
Organising Program

196,384 €

Community Organising Internship Program

16,832 €

Coalitions and advocacy for civic space

74,287 €

Don’t expect for Superheroes
Public Participation Awards Gala

1,045 €
35,910 €

Other organizational expenses
TOTAL *

24,616 €
349,072 €

* It also contains budgets allocated to partners

24,616 €, 7%

1,045 €, 1%

The Advocacy Asistance and
Community Organising Program

35,910 €,
10%

Community Organising Internship
Program
Coalitions and advocacy for civic
space

74,287 €, 21%

196,384 €, 56%

Don’t expect for Superheroes

Public Participation Awards Gala
16,832 €, 5%
Other organizational expenses

Figure 3. 2021 Expenses
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Incomes 2020
Open Society Institute Foundation

13,513 €

WSOS Community Action Commission Inc.

22,587 €

Network of European Foundations

25,581 €

Civic Innovation Fund

4,959 €

Erasmus +

5,550 €

Civic Europe Foundation

4,124 €

Incomes from the economic activities

5,872 €

Incomes from contributions and sponsoring

126,869 €

TOTAL *

209,055 €

* Conține și bugete alocate partenerilor.

Incomes 2021
Romanian American Foundation

4,138 €

WSOS Community Action Commission Inc.

17,257 €

Network of European Foundations

72,138 €

Romania Active Citizens Fund program - Grants SEE 2014 - 2021

113,261 €

Civic Europe Foundation

46,000 €

Incomes from the economic activities

11,614 €

Incomes from contributions and sponsoring

103,027 €

TOTAL *

367,435 €

* Conține și bugete alocate partenerilor.
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