
Platforma de dezvoltare și 
rețelizare a grupurilor de 
inițiativă civică pentru oraș

Ideea inițială 
Obiectivul principal este formarea unei platforme de dezvoltare a grupurilor de 
inițiativă locală. 
Platforma de dezvoltare și rețelizare a grupurilor de inițiativă civică pentru oraș s-a 
dezvoltat în Cluj (în cartierele Mănăștur și Grigorescu) pe baza nevoii de coagulare a 
cetățenilor și a grupurilor civice din oraș, prin ateliere și întâlniri de învățare, schimb 
de idei și potențială acțiune în viitor, chiar în comunitățile lor. 
Pentru consolidarea grupurilor de inițiativă se vor organiza mai multe ateliere și 
întâlniri, care să crească sustenabilitatea platformei, pe de o parte și pe de altă parte 
să aducă mai multă responsabilitate față de comunitate (cartier) și oraș. În același 
timp, dorim ca Platforma să devină un exemplu de bune practici pentru inițiative 
similare. 
 

Platforma de dezvoltare și rețelizare a grupurilor de inițiativă civică pentru 

oraș s-a dezvoltat în Cluj (în cartierul Mănăștur și Grigorescu) pe baza 

nevoii de coagulare a cetățenilor și a grupurilor civice din oraș, prin 

Ateliere și întâlniri de învățare, schimb și potențială acțiune în viitor chiar în 

comunitățile lor.

Aria de implementare: Cluj 

Durata: 1.10. 2017-15.07.2018 

Organizație: Asociația Colectiv A | http://colectiva.ro 

Responsabil: Laura Panait 

Finanțare FpD: 18.500 Lei 

Rezultate



Concluzii

 

Detalii pe larg despre acest proiect se găsesc pe siteul Fondul pentru 

Democrație www.fondulpentrudemocratie.ro, în secțiunea <Proiecte 

selectate>.

Prin această inițiativă s-a dorit (și sperăm ca în timp, prin consecvență, să și 

reușim) să consolidăm grupul de inițiativă pe care îl facilităm și astfel să 

devină independent și mai activ pentru cartier și pentru oraș. De asemenea, se 

dorește o mai bună conectare și relaționare cu celelalte grupuri civice din oraș 

pentru a face din platformă un instrument la îndemână prin care să se 

comunice mai eficient cu autoritățile locale și care să fie cât mai prezent în 

oraș.  

 

Comunitatea poate fi urmărită aici: 

Colectiv A Cluj: www.facebook.com/AsociatiaColectivA/ 

La Terenuri - Spațiu Comun în Mănăștur: 

www.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur/ 

Pentru a da mai multă consistență platformei au fost organizate mai multe 

activități menite să implice membrii comunității și să crească nivelul de 

conștientizare a rolului activ pe care cetățenii trebuie să îl aibă. 

     - 10 Atelierele pentru Cetățeni Activi: jurisprudență urbană, documentare foto 

și video, peisagistică – pentru a dezvolta cunoștințe de bază înainte de acțiunea 

și reacțiunea civică urbană; 

     - 15 întâlniri de networking local pentru ca cetățenii noi și cei deja cu 

experiență de implicare să se cunoască și să lucreze împreună pentru oraș; 

     - Ziarul de cartier: a fost publicat un număr din ziarul comunității - Buletin de 

Mănăștur 

     - Întâlnire între Platformă și consilierii locali din Cluj: nu a avut loc în această 

formulă, ci doar cu directori din Primăria Cluj din departamentele dezvoltare și 

comunicare. 

La seria de ateliere și întâlniri au participat direct 50 de cetățeni membri ai 

comunității. 


