WAW- Whistleblowers Action Way
Direcție
Consolidarea societății civile, educația și implicarea civică

Localizarea proiectului
București, Cluj, Timișoara, Iași și online

Descriere sumară / video
Un cetățean cu domiciliul în Teleorman a dat un Like pe Facebook. Likeul era la o postare în care
doamna prim-ministru era asemănată cu un pavian și era o fotografie în acest sens. După 2
săptămâni, acest cetățean a primit acasă, la Alexandria, o citație de la CNCD (Consiliul Național
pentru Combaterea Discriminării).
Cetăteanul lucrează și locuieste temporar în Spania. Acasa sunt doar sotia si copiii. Omul le-a scris
un mesaj email celor de la CNCD prin care le explica situatia. După alte 2 saptamani a primit o altă
scrisoare de la CNCD:
"Am primit emailul dumneavoastră, dar nu il putem lua în considerare pentru ca nu conține
semnătura electronică sau olografă."
Omul și-a povestit pățania pe Facebook și postarea a devenit virală. Așa s-a găsit un avocat care sa-l
reprezinte pro bono și să se judece cu CNCD.
Sunt zeci, poate sute astfel de situatii. Mai sunt zeci de oameni care au primit amenzi acasa pentru
participarea la proteste. Fara sa fi fost legitimati sau notificati verbal la fata locului, in timpul
protestelor. Si sunt amenzi uriase, de cateva mii de euro.
Pe cativa protestari, avocatii Ioana Mates si Dan Georgescu i-au reprezentat pro bono in instanta
pentru contestarea amenzilor. Mai sunt alte mii printre care si potentiali avertizori de integritate. Nu
fac plangere de frica, pentru ca plangerea ajunge la sef si seful ia masuri. Adica urmeaza
concedierea. «La orice om ii este frica». De amenzi, de concediere, de sefi, de Puterea
discretionara. Un job la stat iti plateste ratele si iesi la pensie in Romania contemporana.

Aplicatia WAW va face legatura intre oamenii simpli, de multe ori anonimi, care reclama ilegalitati,
poate chiar fapte penale si consilieri juridici, avocati sau chiar mediatori pe care Asociatia Freedom
Smile ii va coordona prin intermediul voluntarilor nostri.

Cum va functiona WAW?

Omul din Teleroman va reclama anonim problema lui in aplicatie sau pe WhatsApp, Telegram, iar
voluntarii nostri il vor suna sa verifice datele. Dupa ce se confirma, vom prezenta cazul avocatilor
inscrisi in proiect si vom face un apel sa preia cazul si sa il duca la tribunal, eventual printr-o
plangere penala.
Autosesizarea parchetelor nu prea mai functioneaza in Romania. Ziaristii de investigatie scriu mult,
dar procurorii nu mai preiau informatiile care apar in spatiul public.
Noi, cei de la Freedom Smile, incercam prin proiectul WAW sa demonstram ca frica pazeste
bostănăria, dar omoară democrația.
WAW este, cumva, o continuare a proiectului jurnalistic despre frică, pe care FpD l-a finanțat in
prima runda.

Buget
43400 Euro
dezvoltare platforma WAW: aplicatie, site si integrare cu WhatsApp, Facebook, Telegram.
23400 lei fonduri cerute de la FPD
20000 lei, contributie proprie 2000 lei folosirea auto Duster timp de 20 zile
18000 lei, 900 ore munca a 15 persoane (5 membri proiect plus 10 voluntari)

Durata implementare
6 luni, urmand ca follow-up sa fie asigurat prin munca voluntarilor si a avocatilor pro bono.
Aplicatia WAW va fi operationala pana nu va mai fi nevoie de ea.

Asociatia Freedom Smile este o organizatie non profit infiintata in Bucuresti in anul 2012. Suntem 5
voluntari si un angajat full time. Voluntarii nostri desfasoara proiecte civice si culturale (Scriitori
despre Romania) prin care inlesnim contactul diasporei cu scriitori romani in intalniri lunare, in marile
capitale Europene.
Pe plan civic și educational am construit platforma www.together4 edu.ro prin care peste 200 de
calculatoare au fost donate de catre firme scolilor din mediul rural și voluntarii studenți au predat ore
de introducere in informatica elevilor de la sate.
Suntem implicați si in apararea drepturilor omului, a democrației și participam activ la protestele
împotriva abuzurilor puterii discreționare.

In cazul activistei kurde Oral Nalan, arestată abuziv în Timișoara, am inițiat o petiție online semnata
de peste 2000 de persoane într-o săptămână, prin care am solicitat eliberarea ei imediata, fapt care
s-a și întâmplat.

Durată totală proiect
6 luni

Buget total proiect
43400 RON

Finanțare solicitată FpD
23400 RON

Grup țintă
Grupul ținta este societatea civila românească format din potențialii avertizori care ar dori să reclame
ilegalități, de multe ori aflate din spațiul public, dar nu o fac din lipsa cunoștințelor juridice, a celor
financiare sau chiar din frica.
Pentru ca avertizorul în România este de multe ori asociat cu turnătorul de la securitatea de tristă
amintire, am pornit de la exemplul celor amendați pentru like-uri pe Facebook sau pentru participare
la proteste.

Proiecte similare
Nu avem cunoștințe de proiecte similare în România.
ONG urile românești se limitează la studii, conferințe, apariții TV, proteste ONline, dar luptele în
justiție sunt duse solitar, pe persoana fizică, de catre frumosii nebuni precum Elenina Nicut, Nadina
Dogioiu sau Nicușor Dan.

Obiective proiect
1 – Construirea și lansarea Aplicației WAW în iOS și Android, pentru a falicita raportarea anonimă,
discreta și imediată a ilegalităților (S)

2 - Proiectul WAW va construi punți intre diverse resurse disponibile, avertizorii de integritate,
avocați și ONGurile civice din România
3 - Instruirea a zece voluntari, studenti la drept, ca moderatori prelucrare informatii si coordonare
activități (M)
4 - Construire de campanie de awareness online si offline prin care sa avertizam ca societatea civilă
apără democrația si protejeaza pe cei curajosi si demni
5 - Proiectul WAW va fi implementat in 6 luni si va fi livrat in luna Decembrie 2018 (T)

Riscuri: Implementarea GDPR, voluntarii FS vor trebui să facă un curs și să fie autorizați ca operatori
date personale. Nu este cazul avocatilor care sunt deja autorizati.
Riscurile legate de linșajul public propagat de media specializata (ex. A3 , RTV) precum si de
construit încrederea beneficiarilor.

Rezultate concrete
-

Aplicatia WAW si situl functionale si operationale
10 volutnari instruiti
Un nucleu de ONGuri civice in Bucuresti, Cluj, Timisoara si Iasi si avocati pro bono capabili
de reactie rapida in demersurile civice

Structură echipă
Cristi Corobana, Manager de proiect
Rodica Marinescu, Responsabil administrativ, Logistica si Comunicare
Ioana Mates, Dan Georgescu, Avocati WAW
Adelina Enache, IT coordonator
Eugen Vasiliu, Senior Consultant, fost senator, (initiator lege Avertizori integritate)

Activități proiect
Luna

Detaliere

1

Activități:

-

Semnare contract finantare

-

Comunicare Lansare proiect

-

Semnare contract dezvoltare aplicatie WAW

Rezultate:
-

Contract finanțare semnat

-

Creare pagina Facebook, WU si Telegram pentru WAW

-

Contract dezvoltare aplicatie WAW semnat

2

Activități:

-

achizitie domeniu si semnare contract gazduire site

-

Dezvoltare pagina web si aplicatie WAW

-

Comunicare si Raportare status

-

Rezultate:

-

Raportare status catre FPD

3

-

Activități: pagina web si aplicatie WAW

întâlnire de prezentare proiect cu reprezentanți ONG uri din regiunea Moldova în Iași

-

Semnare contracte achizitie / productie materiale promoționale.

Rezultate:
-

Beta testing cu 10 voluntari . prezentare rapoarte de test

-

Raportare status catre FPD

-

Contractele pentru materialele promotionale on line si offline.

4

-

-

Bug error fixing si fine tuning pagina web si aplicatie WAW .

-

Comunicare si Raportare status catre FPD

-

Întâlnire de prezentare proiect cu reprezentanți ONGuri din regiunea Banat în Timișoara

Activități:

Rezultate:
-

Aplicatie funcțională in iOS si Android. Site web functional

-

Follow up și feedback după întâlnirea de la Iași

-

Raportare status catre FPD

5

Activități:

Lansare oficiala Aplicație WAW si site web in Cluj și București prin întâlniri cu presa și
reprezentanți ONGuri civice
-

Recrutare instruire voluntari, studenti la drept si semnare contract

Campanie promovare pe Facebook, Google, hotspot name și offline (tricouri, sepci, insigne,
stickere, flyere, bannere)
-

Rezultate:

-

Aplicație funcțională - Rezultat 2

6

Activități:

Închidere proiect, diseminare, follow-up și fundraising pentru asigurare continuarea operării aplicației
WAW.
Comunicare Proiect
Rezultate:
-

Raportare statut FPD

Colaborări
Ne propunem sa colaboram cu ziariștii de investigație (G4media, Hotnews), cu judecători implicați
civic (Cristi Danilet) și cu ONGuri implicate civic din București, Cluj, Iași și Timișoara.

