Grupurile civice ca formă de participare publică
Sumar proiect
Direcție:
Aria de implementare:
Data de inceput:
Durata:
Suma finanțată de Fond:
Buget total proiect:
Responsabil proiect:
Organizatie:

Consolidarea societății civile, educația și implicarea civică
București, Cluj, Iași și Timișoara
A doua jumătate a lunii mai
2 luni
5.800 RON
7.600 RON
Mihai Lisețchi
Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor
Neguvernamentale – AID-ONG, www.aid-ong.ro/

Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat
cu acordul acestuia.

Descrierea ideii inițiale
În ultimii cinci ani, se manifestă pregnant o creștere a activismului civic. Din păcate, forma de
manifestare cea mai vizibilă este protestul stradal, o abordare perfect legitimă atunci când
celelalte încercări ale cetățenilor de a comunica cu autoritățle cu privire la diverse subiecte de
politică publică au eșuat.
Intr-o relație echilibrată între autorități și cetățeni, grupurile civice, înainte de a ajunge la
proteste, ar trebui să încerce alte demersuri pe lângă autorități. Cartea "Politica pentru fiecare"
de David Mattews (Kettering Foundation, SUA), tradusă și în limba română, explică modul în
care grupurile civice se pot implica în procese deliberative privind principalele probleme ale
comunității. Promovarea cărții sub forma unor evenimente cu public organizate în București,
Cluj, Iaşi si Timişoara reprezintă fundalul potrivit pentru o discuţie în societatea românească cu
privire la rolul grupurilor civice in rezolvarea problemelor comunității. Participantii (circa 15-20
persoane) ar fi cetățeni și reprezentanți de ONG interesate de susținerea demersurilor
grupurilor de cetățeni. Cartea va fi pusă la dispoziţie de către Kettering Foundation. În măsura
în care este posibil, fundaţia va trimite și o persoană care să prezinte metodologia utilizată de
Kettering Foundation pentru deliberări civice.

Echipa de proiect
4 persoane:
Coordonator - planificarea activităților proiectului - monitorizarea implementării proiectului evaluarea procesului și rezultatelor
Expert 1 - prezentarea unor experiențe relevante pt tema proiectului
Expert 2 - prezentarea unor experiențe relevante pt tema proiectului
Asistent - organizarea activităților proiectului - comunicare interinstituțională și publică

Activități proiect
Mai:
- documentare privind activități ale grupurilor civice din România ca formă de participare publică
la viaţa comunităţii
- elaborarea și aplicarea unui chestionar privind grupurile civice
Iunie:
- prelucrarea datelor obținute prin chestionare
- organizare evenimente privind rolul grupurilor civice ca formă de participare publică la via ța
comunităţii
- desfășurare 4 evenimente publice
- elaborare raport privind rolul grupurilor civice din România ca formă de participare publică la
viaţa comunității

Grup ţintă
Grupul-ţintă este format din cetăţeni şi reprezentanţi de ONG interesate de susţinerea
demersurilor grupurilor civice. Ei vor fi participanţi la evenimentele publice. Cei cu o experienţă
relevantă vor fi solicitaţi sa completeze chestionarul.

Obiective proiect
Scopul proiectului: promovarea grupurilor civice din România ca formă de dezvoltare a "spaţiului
civic" la nivelul comunităţii.
Obiective:
1) creşterea gradului de informare publică cu privire la rolul grupurilor civice în viaţa comunităţii
prin publicarea unui raport pe aceasta temă în luna iunie,
2) informarea a circa 60-80 de persoane cu privire la metode de implicare a cetăţenilor în
rezolvarea problemelor comunităţii în cadrul celor 4 evenimente publice organizate în luna iunie.

Colaborări cu alte organizaţii



CENTRAS Bucureşti



Asociaţia Pro Democraţia



Centrul de Resurse pentru Participare Publică

Alte resurse necesare (voluntari)
-

Tehnoredactarea raportului

-

Comunicare publică privind activitățile şi rezultatele proiectului

-

Resurse financiare pentru organizarea activităţilor.

Buget total proiect
7.600 RON

Detaliere cheltuieli
Suma totala
7.600 RON

Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de doua luni)
5.800 RON

Cheltuieli administrative (sediu, transport, logistică, utilită ți)
3.300 RON

Cheltuieli de personal
Asistent de proiect (brut): 1,5 luni x 1/2 normă x 2.400 RON/normă = 1.800 RON. Contract civil

Costuri cu materiale promoţionale şi birotică
580 RON

Costuri dezvoltare IT
--

Alte costuri
Cazare şi masă (coordonator, expert, asistent): 3 pers x 4 zile x 160 RON/zi = 1.920 RON

