
Platforma de dezvoltare și rețelizare a grupurilor de        

inițiativă civică pentru oraș 

Sumar proiect 
Aria de implementare: Cluj 
Data de început: octombrie 2017 
Durata: 10 luni 
Suma finanțată de Fond: 18.500 RON 
Buget total proiect: 50.000 RON  
Responsabil proiect: Laura Panait 
Organizație: Colectiv A 
Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat             
cu acordul acestuia. 

Descrierea ideii inițiale 
Context: 
După valul ultimelor proteste am realizat ce important este să te întorci pe strada ta,în cartierul                
tău și să continui să activezi local, împreună cu vecinii și inițiativele civice locale. În același timp,                 
chiar și într-un oraș precum este Clujul, numeroase abuzuri urbanistice se produc fără ca              
cetățenii să știe, uneori cu acordul autorităților, pe un fundal cultural-central care deviază             
deseori atenția de la problemele cartierelor și categoriilor sociale marginale. Astfel rolul real al              
cartierelor și al comunităţilor formate este în general neglijat, uitându-se de potențialul acestora             
ca şi motoare de re-descoperire şi de re-creere a oraşului. Concentrarea evenimentelor            
culturale, artistice, a manifestărilor sociale dar și civice se face încă în centru. Periferia rămâne               
doar un element de discurs (în cel mai bun caz în campaniile electorale) deși aceasta are                
propria ei viaţă, propriul ritm cotidian și propriile probleme neglijate deseori de societatea civilă              
sau autorități. 
În acest context, în 2012 am creat inițiativa La Terenuri-Spațiu Comun în Mănăștur, implicând              
experți din studiile urbane (arhitecți, antropologi, peisagiști), activiști urbani și cetățeni dornici de             
implicare în zona verde de La Terenuri Mănăștur. Am organizat împreună cu locuitorii 5 ediții de                
Zilele Mănășturului și activități constante dedicate urbanismului participativ, ecologiei și          
comunităților de cartier. În timp am dezvoltat metodologii de lucru proprii, de a lua pulsul               
cartierului și a propune procese participative prin care locuitorii s-au implicat atât în promovarea              
culturii locale, încurajarea practicilor de grădinărit urban cât și cele legate de deșeuri și crize               
actuale urbane. Am facilitat apariția unui grup de inițiativă civică care a început să își creeze                
propriile ONG-uri și propriul Ziar de Cartier-Buletin de Mănăștur (în pregătire numerele 3-5). Între              
timp, Cinematograful Dacia s-a inaugurat și inițiativa noastră a încercat să transfere aceste             
experiențe și procese în acest spațiu, propunând Primăriei Cluj o Strategie pentru un potențial              



Centrul Comunitar, o potențială Agoră unde cetățenii să se adune, să își comunice problemele și               
nevoile și să încerce împreună să găsească și să propună soluții autorităților. Am continuat aici               
activități constante dedicate copiilor, liceenilor și adulților. Printre evenimente se numără serii de             
filme despre mediu, orașe și comunități, producerea unui spectacol de teatru despre cartier și              
ateliere de urbanism participativ pentru studenți. În plus, aici am adus împreună inițiative             
comunitare urbane pentru a discuta viitorul unor astfel de demersuri și cum orașele se pot               
dezvolta responsabil și față de cartiere. Inițiatorii au continuat să fie activi în Cluj și să propună                 
constant soluții și intervenții temporare în oraș dar simțind că, fără o bază stabilă, nu a fost                 
posibilă o rețelizare reală locală ci doar efecte reactive din partea civicilor doar atunci când se                
întâmplau abuzuri în oraș.  
Considerăm că este timpul să trecem la următorul nivel și anume acela al consolidării grupului               
de inițiativă pe care îl facilităm și să îl încurajăm să devină independent și mai activ pentru                 
cartier și oraș. În plus, dorim să îl conectăm mai bine cu alte grupuri civice din oraș pentru a                   
forma o platformă prin care să se comunice mai eficient cu autoritățile locale și care să fie                 
prezentă cât mai mult în oraș. 
 
 

Echipa de proiect 
Coordonator proiect - concept și management Platformă& Ateliere;  
Asistent de proiect - va seconda coordonatorul și va asigura relația dintre membrii echipei;  
Membri din partea grupului de inițiativă din Mănăștur - logistica implementării atelierelor,            
comunicare, diseminare activități în cadrul ziarului de cartier Buletin de Mănăștur;  
Facilitatori pentru lucrul cu grupurile civice din Cluj și din țară și lucrul efectiv în cadrul                
metodologiilor folosite la ateliere;  
Coordonator financiar - se va ocupa de contracte, plăți și alte aspecte de update financiar al                
proiectului. 

Activități proiect 
Formarea  unei platforme de dezvoltare a grupurilor de inițiativă locală  
Prin dezvoltare înțelegem organizarea de Ateliere și Întâlniri care să consolideze grupurile de             
inițiativă și care să le aducă un nivel mai crescut de sustenabilitate dar și responsabilitate față de                 
cartier și oraș, în același timp formându-se ca model de bună practică pentru alte contexte: 
Ateliere de jurisprudență urbană (invitați Centrul pentru Mediu Construit); 
Ateliere de înțelegere a administrației publice locale și mecanismelor de funcționare (invitați            
Funky Citizens, Centrul pentru Studiul Democrației); 
Ateliere de documentare vizuală ca tool de comunicare și mobilizare (cu Centrul Pentru             
Educație Vizuală și Antropologică, platforma de-click.ro); 
Ateliere de peisagistică și activism pentru spații verzi (invitați peisagiști și activiști); 
Atelier de fundraising pentru inițiative civice și comunitare (invitați ARC, Fundații Comunitare din             
țară); 
Ateliere de organizare internă/auto-organizare și facilitare (cu activiști locali) 



Grup țintă 
Membrii din grupul de inițiativă civică din Mănăștur (10 persoane) și membrii din alte grupuri incipiente din 
Cluj (20 persoane), 18-60 de ani, cetățeni interesați de problemele locale din zonele unde locuiesc (50 de 
persoane); Grupuri de inițiativă civică din  țară, 18-60 de ani, de ex. Grupul de inițiativă civică din Lacul 
Tei, Grupul de inițiativă civică din Cismigiu și altele cu care suntem deja în legătură (10 persoane); 
Activiști urbani (20 de persoane); Organizații și cetățeni interesați de implicare în cartierele lor (50 de 
persoane).  

Obiective proiect 
10 Ateliere cu invitați din domeniile jurisprudenței urbane, documentării vizuale , comunicării & mobilizării              
offline și online, ecologie, relația cu autoritățile, facilitare și fundraising. 
15 întâlniri de networking local și național (cu grupuri de inițiativă civică) 
1 Număr din ziarul de cartier, Buletin de Mănăștur (numărul 6) dedicat acestei Platforme. 
1 întâlnire între Platformă și consilierii locali din Cluj 
Cel puțin 100 de cetățeni implicați direct 
 

Alte resurse necesare (voluntari) 

Buget total proiect 
50.000 RON 

Detaliere cheltuieli 

Suma totală 
18.500 RON 

Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de 2 luni) 

Cheltuieli administrative (sediu, transport, logistică, utilități) 
Telefon: 1000ron/ 8 luni 
 



Cheltuieli de personal 
Onorarii experți Ateliere: 5000 ron (aproximare 6 echipe de experți), drept de autor;  Echipă: 
facilitatori 2500 ron (2 facilitatori x 8 luni), coordonare proiect 3000 ron x 1 persoana x 8 luni, 
echipă comunicare 2500 ron (2 persoane x 8 luni). 

Costuri cu materiale promoționale și birotică 
Tipărituri: 2000 ron (flyere, afișe), 1500 (tipărire număr dedicat din ziarul de cartier Buletin de 
Mănăștur). 

Costuri dezvoltare IT 

Alte costuri 
Neprevăzute: 1000 ron. 
 
 
 


