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Gala a devenit în ultimii
ani un etalon al oamenilor
și comunităților care
demonstrează că lucrurile se
pot schimba în mai bine dacă
contribuim.
Poveștile lor de implicare civică,
odată scoase la suprafață, pot
da naștere altor povești și, deci,
altor schimbări.

Oana Sandu,
Decât o Revistă

Anul acesta participarea a devenit mainstream. Participarea publică deja nu mai e ceva ce fac doar
ONG-urile sau câteva grupuri de cetățeni care reușesc, pe neștiute, să ia parte la decizia publică,
să penalizeze un abuz sau să facă recomandări pe marginea unei decizii a Consiliului Local. Se
vorbește în autobuz despre hotărâri ale Guvernului, așa cum se vorbea acum câteva luni despre
care piață e mai ieftină. În spațiul public se discută despre oportunitatea și circuitul unor proiecte
legislative, iar pe Facebook sunt tot mai puține poze cu pisici. Oamenii citesc, se informează, au idei,
fac lucruri, ies în stradă. Piața Victoriei din București, alături de Piețele Victoriei de peste tot din țară,
și-a arătat puterea.
Parcă nu-ți mai vine să zici: ultimul stinge lumina.
Însă oamenii au viața lor și nu o pot petrece la nesfârșit în Piața Victoriei sau pe site-ul Guvernului.
Încet, încet, am început să ne întoarcem la ritmul nostru cotidian. Avem încredere că ne rămâne însă
reflexul. Că, odată ce am văzut cât de puternici suntem, Piața Victoriei poate să se lumineze oricând
e nevoie să intervenim.
Până la lucrurile care ne scot în stradă așa cum ne-au scos în acest început de an, în fiecare zi se
iau decizii mai puțin cunoscute: de la manuale școlare scumpe, până la lipsa unui medicament
important, de la amenajarea unui parc, până la calitatea proastă a apei din sat. Pentru toate acestea
este nevoie de participare, fie că participarea ia forma unei mici Piețe a Victoriei sau a unui șir de
petiții sau a unor consultări publice. Sunt mulţi oamenii care au ales să nu se resemneze. Cu o parte
dintre ei ne întâlnim, an de an, pe scena Galei Premiilor Participării Publice!
Sunt cei care au aprins lumina la ei în comunitate și o țin aprinsă, cei care de ani de zile fac ca
participarea să fie „mainstream”, chiar dacă nu se vede la televizor. Să-i aplaudăm!

Oana Preda, CeRe
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Asociația
Dăruiește Viață
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CAMPANIA
Jaf în sănătate
la Primăria Capitalei

Cheltuirea banilor publici în mod arbitrar este boală cronică în România. În septembrie 2016, cetățenii
Bucureștiului au fost confruntați cu o nouă manifestare a acestei boli. La acea vreme, Primăria
Generală dorea să aprobe pe repede înainte, fără prea multe dezbateri și analize, un buget de 30 de
milioane de euro pentru spitalele pe care le are în administrare. Intenția părea cel puțin onorabilă,
dacă nu ar fi fost umbrită de simptomele unui nou jaf din banul public. Câțiva consilieri generali,
minoritari în Consiliul General, au constatat că sumele solicitate pentru același echipament medical
erau diferite de la un spital la altul. Mai grav însă, unele sume erau supraestimate chiar și de o sută
de ori. Ca să confirme diagnosticul, au apelat la Asociația Dăruiește Viață, organizație obișnuită să
facă multe lucruri cu bani puțini pentru sistemul medical.
Încă de la prima lectură a propunerii de buget, cei de la Dăruiește Viață au observat anomaliile
bugetare. De exemplu, un spital dorea să-și cumpere un panou de radioprotecție la o sumă
astronomică cu care ar fi putut fi cumpărate 600 de astfel de echipamente, la aceleași standarde
tehnice. Un alt spital dorea să-și cumpere un ecograf care depășea cu peste 40.000 de euro prețul
maxim pe care acel echipament îl avea la acea dată.
Un alt simptom observat de membrii asociației a fost legat de lipsa de coordonare în mișcările
bugetare, dar și incapacitatea spitalelor de a se concentra. În acest caz, toate spitalele ar fi trebuit
să se concentreze și să se coordoneze cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
(ASSMB), singura entitate care, dacă ar fi vrut, ar fi putut centraliza și organiza achizițiile într-un mod
unitar și armonios. Mai mult, ar fi avut ocazia de a primi reduceri substanțiale, de până la 40%, pentru
echipamentele după care tânjeau spitalele bucureștene.
Din păcate, în primă fază, Consiliul General al Municipiului București nu a ținut cont de observațiile
Asociației, nici de ale consilierilor minoritari. Bugetul supraevaluat de 30 de milioane de euro a fost
aprobat în 21 septembrie 2016 de majoritatea consilierilor generali care nu era preocupată de un
management financiar sănătos.
În fața acestui rezultat, membrii Asociației Dăruiește Viață au început manevrele de resuscitare a
bunului simț printre consilierii și aparatul tehnic de la Primăria Capitalei. După administrarea mai
multor știri în mass media națională, Primăria a verificat încă o dată bugetele estimate și solicitate de
spitalele bucureștene. După repetarea analizelor, Primăria Capitalei a constatat „erori materiale” în
valoare de aproximativ 5 milioane de euro și a revizuit bugetul destinat spitalelor.
Tratamentul-șoc aplicat Primăriei Capitalei pare să fi readus bugetul alocat sănătății în parametri
normali. Asociația Dăruiește Viață va insista însă pe programe de prevenție în cheltuirea discreționară
a banilor publici și va testa periodic pacientul numit Primăria Generală a Municipiului București, un
pacient cu un istoric lung și întunecat.
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INIȚIATOR
Asociația
Elevilor din Constanța
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CAMPANIA
Manuale gratuite pentru elevi.
Legea nu se negociază.

În vara anului 2015, Asociația Elevilor din Constanța (AEC) nu și-a luat vacanță. Elevii constănțeni
constataseră că Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECȘ) interpreta în mod abuziv Legea
Educației și Constituția României de cel puțin patru ani. La acea vreme, elevii de liceu din clasele
a XI-a și a XII-a din toată țara erau nevoiți să-și cumpere singuri manualele, întrucât reprezentanții
ministerului considerau că promovarea celor zece clase minime obligatorii se făcea pe propria
răspundere și cheltuială. Or acea cheltuială, de circa 200 lei anual pentru fiecare elev, nu era chiar
neglijabilă. Tot analizele AEC au arătat că, pentru circa 1,2 milioane de elevi, articolul 69 din Legea
Educației, privind dreptul elevilor din învățământul liceal superior de stat la manuale școlare gratuite
nu era decât un alt drept încălcat. Un calcul simplu arăta că disprețul MECȘ față de lege și elevi a
fost extrem de profitabil pentru edituri, care încasaseră în toți acești ani în jur de 240 de milioane de
lei.
Alături de Consiliul Național al Elevilor, Asociația a început primele negocieri și discuții cu MECȘ încă
din luna august. Victoria a fost parțială, Guvernul asumându-și, în luna septembrie, prin Hotărâre
de Guvern, să deconteze parțial manualele elevilor de clasa a XI-a și a XII-a, în limita a 55 de lei
pe an. Elevii din Constanța au readus subiectul gratuității integrale, câteva luni mai târziu, cu noua
conducere a Ministerului Educației. Toate negocierile cu ministerul au eșuat și au culminat, în ianuarie
2016, cu o poziție oficială a instituției care nega dreptul elevilor la manuale gratuite.
Pentru că MECȘ era imun la interpelările parlamentarilor și nici nu a fost impresionat de faptul că
fusese sesizat inclusiv Avocatului Poporului, în februarie 2016, AEC a chemat ministerul în judecată.
Au urmat câteva luni de tatonări, în care ministerul comunica în două registre diferite. Public și oficial,
comunica faptul că rămâne ferm pe poziții și că nu acceptă revendicările AEC, dar informal, le dădea
asigurări că încearcă să rezolve problema gratuității manualelor. În vara lui 2016, Curtea de Apel
Constanța a reușit totuși să aducă puțină ordine în gândurile și comunicarea Ministerului Educației.
Instanța de judecată le-a dat dreptate elevilor din Constanța și a constatat de drept că ministerul a
făcut abuz de putere în interpretarea Legii Educației.
În august 2016, Ministerul Educației anunța oficial că terminase negocierile cu editurile și că, în anul
școlar 2016 – 2017, elevii de clasa a XI-a și a XII-a vor avea manuale gratuite. Această măsură a costat
doar 30 de milioane de lei și a avut un impact pozitiv asupra a 350.000 de elevi din toată țara.
Deși victoria Asociației Elevilor din Constanța a fost categorică, aceștia nu și-au luat vacanță. Legea
nu se negociază și nu își ia vacanță.
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INIȚIATOR
Asociația
Parcul Natural Văcărești

10

CAMPANIA
Parcul Natural Văcărești

Bucureștiul este o junglă urbană. O știm și noi, cei care locuim aici, dar ni s-a dus buhul și în alte zări
că am fi obsedați de mașini și de betoane. Timp de 20 de ani ne-am construit propria junglă din care
mai degrabă încercăm să evadăm, decât să o explorăm.
Din fericire, Asociația Parcul Național Văcărești este formată din exploratori. Încă de dinainte de anul
2012, membrii asociației au descoperit o oază de 184 de hectare de natură care se încăpățâna să
supraviețuiască taman în mijlocul orașului. Aria s-a dezvoltat în aproape trei decenii pe cuva fostului
lac Văcărești, nefiind tulburată de nicio intervenție umană. Singurele intervenții care fuseseră făcute
până la acea dată erau de ordin birocratic, terenul fiind concesionat pentru 49 de ani unei companii
româno-australiene. În tot acest timp, zona se populase cu specii de amfibieni, mamifere și păsări
care erau amenințate de un singur prădător: Hommo Sapiens Imobiliaris. Singura șansă pentru a
salva Delta din mijlocul Bucureștiului era ca aceasta să fie declarată arie protejată, prin lege.
Timp de patru ani de zile, membrii asociației și susținătorii ei, au dus muncă de lămurire cu autoritățile
centrale și locale să schimbe regimul juridic al acestui areal și să-l încadreze ca fiind parc natural. În
ciuda faptului că proiectul era susținut de voci autorizate din mediul ONG, academic sau din institute
de cercetare, autoritățile nu au fost la fel de entuziasmate sau de cooperante.
În anul 2013 Academia Română a recunoscut caracterul unic al zonei și valoarea ei științifică, avizând
pozitiv dosarul de înființare a parcului. Aparent, ideea de parc natural nu mai putea fi respinsă de
autorități. Însă au urmat încă trei ani de amânări din partea Ministerului Mediului, care părea total
depășit de fișa postului: adică de protejarea și conservarea mediului. Asociația Parcul Natural
Văcărești s-a lovit de numeroase piedici birocratice și a participat la peste 200 sute de întâlniri cu
autoritățile, întâlniri care nu se încheiau niciodată cu o decizie fermă. În tot acest timp, mii de oameni
erau invitați să vadă cu ochii lor Delta Văcărești, pentru a-i convinge de valoarea inestimabilă a zonei
și că merită și au dreptul la un parc natural urban. Parcul Natural Văcărești nu era doar un loc în
care să faci poze spectaculoase, ci și o adevărată clasă în aer liber, unde copiii puteau vedea natura
dincolo de manualele de biologie.
Abia în anul 2015, Primăria Capitalei a dat avizul decisiv: înființarea Parcului Natural Văcărești.
Următorul pas, de la dosar la lege, a durat încă un an. Odată cu schimbarea faunei din Guvern, în
toamna anului 2015, dosarul complet și uitat într-un sertar ministerial a fost redeschis pentru a fi
transformat în lege. Cei patru ani de lobby aveau să se încheie în data de 13 mai 2016, când Guvernul
a hotărât schimbarea încadrării parcului Văcărești din „teren de crescut blocuri” în „parc natural”.
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Asociația
Partener pentru Tine
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Vrem apă potabilă!

În 2016, în plin scandal mediatic generat de moartea mai multor copii din județ, din cauza infectării
cu bacteria E.coli, Direcția de Sănătate Publică Argeș (DSP Argeș) dormea și tăcea în post. În ciuda
faptului că argeșenii se confruntau cu o situație de criză, autoritățile și instituțiile responsabile cu
sănătatea publică nu se concentrau decât pe cazuri punctuale. Mai grav de atât, nu depuneau nici
un efort să informeze populația asupra unor riscuri de sănătate publică, deși aveau informații culese
din teren.
În luna mai 2016, Asociația Partener pentru Tine din comuna Merișani a încercat să afle dacă în
spatele liniștii DSP Argeș se ascundeau vești proaste pentru comunitate. A fost nevoie de o cerere de
informații de interes public pentru ca locuitorii din Merișani să afle că opt surse de apă din localitate
erau contaminate și nu erau recomandate nici măcar pentru consumul animal. Revolta cetățenilor
din Merișani a fost cu atât mai mare cu cât nici DSP Argeș, nici primăria din localitate nu făcuseră
publice aceste informații.
Pentru că timpul trecea în defavoarea locuitorilor care depindeau de acele surse de apă, membrii
asociației au început o campanie intensivă de alertare a autorităților locale și centrale. Au trimis
memorii către DSP Argeș, Ministerul Sănătății, Prefectura Argeș și primăria locală în care solicitau
remedierea urgentă a situației. Misiunea lor a fost îngreunată și de scepticismul specific perioadelor
electorale, când orice inițiativă civică poate fi decredibilizată sau deturnată, dar membrii asociației
nu s-au lăsat descurajați. Deși era campanie electorală pentru alegerile locale, au pus presiune pe
consilierii locali să ia măsurile necesare pentru igienizarea surselor de apă.
Datorită mobilizării mai multor cetățeni și din alte zone ale țării, subiectul a ajuns pe agenda publică,
iar autoritățile nu mai puteau ignora gravitatea situației. În primă fază, autoritățile au reverificat și
curățat sursele de apă. Mai mult, întreaga rețea din satul Malul Vânăt a fost curățată cu această
ocazie. De asemenea, școlile din comună au fost dotate cu dozatoare de apă pentru a reduce riscul
de îmbolnăvire. Din cauza lipsei de transparență și de reacție, Primăria Merișani a fost amendată
și obligată să informeze periodic locuitorii în legătură cu calitatea apei din localitate. Mecanismul
de verificare și informare a populației a fost extins la nivelul întregului județ printr-un ordin dat de
Prefectură.
Cazul Merișani, deși este o poveste de succes, este și un semnal de alarmă pentru țara noastră care
este repetentă la capitolul infrastructură și utilități de bază. Tăcerea complice a autorităților poate
avea efecte fatale pentru comunități, iar cetățenii trebuie să-și dezvolte reflexul de a pune întrebări
atunci când se confruntă cu tăceri suspecte. Evident, rămâne valabil și îndemnul: Pentru o viață
sănătoasă, beți minim doi litri de apă pe zi. Dacă se poate, apa să aibă analizele făcute la zi.
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INIȚIATOR
Cancelaria Prim-Ministrului
prin Consilier de Stat
Dan-Flaviu Nechita
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PROIECTUL
GovITHub - We Gov It!

În anul 2016, Cancelaria Prim-Ministrului a decis să deschidă porțile Guvernului de două ori. O dată
a făcut-o în primăvară, cu ocazia Zilei Porților Deschise, și a doua oară, în toamnă, prin formarea
unei echipe de IT-iști care să ofere, dintr-un click, informațiile cu adevărat utile pentru cetățeni.
Guvernul chema, în premieră, geniile în informatică pentru a găsi cele mai utile și intuitive soluții de
deschidere a guvernării.
Proiectul nu implica nicio achiziție publică cu dedicație, iar bugetul alocat de Cancelaria PrimMinistrului era ridicol în raport cu tunurile date de guvernele anterioare în tot felul de contracte
investigate acum de DNA. O echipă de doar 20 de oameni avea misiunea grea de a mobiliza cât mai
mulți voluntari din zona IT, alături de care să găsească cele mai eficiente soluții tehnologice care să
ofere informații instant pe diferite domenii de interes. Într-un timp foarte scurt, echipa GovITHub a
adunat peste 300 de voluntari și a reușit să provoace alți 2000 de programatori răspândiți prin lume
să vină cu idei și soluții. Obiectivul lor era unul singur: să aducă administrația publică mai aproape de
cetățean și să o facă mai transparentă cu ajutorul tehnologiei.
În doar două luni, cam cât durează lansarea și contestarea unei achiziții publice, echipa GovITHub
a reușit să pună în funcțiune 108 aplicații IT care veneau în sprijinul mai multor categorii de public.
De exemplu, prin platforma Rezidențiat 2016, studenții mediciniști care au susținut examenul de
rezidențiat au putut afla dintr-un singur loc rezultatele concursurilor și au putut să opteze pentru
locurile disponibile din 11 centre medicale din țară. Aceeași echipă a creat platforme care să ofere
informații în timp real despre furnizorii de servicii sociale acreditați sau despre situația stocurilor de
vaccinuri. Pentru prima dată de când se organizează alegeri libere în România, cetățenii din țară sau
din diaspora au putut urmări, în timp real, gradul de participare la vot la alegerile parlamentare din
decembrie 2016.
Orientați fiind pe transparență, relevanță și eficiență, IT-iștii guvernamentali au gândit soluții pentru toți
cetățenii, plecând de la situații reale, din viața de zi cu zi. Toate platformele gândite și implementate
de echipa GovITHub sunt gratuite, fără costuri suplimentare pentru licențe de software și obligă
administrația publică la un singur lucru: să actualizeze și să informeze în mod constant și transparent
diferite situații legate de administrare și guvernare.
Deși proiectul GovITHub a fost programat pentru perioada octombrie 2016 – aprilie 2017, la începutul
lunii februarie 2017 cei 20 de bursieri au încetat colaborarea cu noua echipă guvernamentală. Se
pare că până și cei mai entuziaști și bine intenționați cetățeni sunt dispuși să renunțe la onoarea de
a lucra pentru Guvern atunci când Guvernul decide să nu mai lucreze pentru cetățeni.
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INIȚIATOR
Federația pentru
Drepturi și Resurse
pentru Persoanele cu
Tulburări din Spectrul
Autist (TSA)
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CAMPANIA
Norme pentru Legea 151/2010
privind serviciile specializate
integrate de sănătate,
educație și sociale adresate
persoanelor cu tulburări din
spectrul autist și cu tulburări de
sănătate mintală asociate

Ne-am obișnuit cu legi strâmbe și incomplete care dau peste cap viața cetățenilor. Dar ce te faci cu
o lege care, din cauză că nu are norme de aplicare, nu face altceva decât să stea? Nu doar că nu
aduce nimic bun în viața oamenilor, dar îi și condamnă la confuzie și așteptare.
Pentru Legea 151/2010, cunoscută pentru publicul larg drept Legea Autismului, așteptarea a
însemnat 6 ani. Atât a durat până când Guvernul a publicat, într-o formă detaliată și explicită, situațiile
în care Legea 151/2010 trebuie aplicată și respectată.
Să ne imaginăm că, în 2010, un copil care avea doar cinci ani a fost diagnosticat cu tulburări din
spectrul autist (TSA). Chiar dacă legea consfințea că această categorie de tulburări trebuia să
beneficieze de atenție deosebită din partea statului, lipsa unei liste de situații concrete în care
pacienții TSA beneficiază de ajutor, făcea legea inutilă. În toți acești ani, părinții copilului au fost
nevoiți să găsească singuri soluții alternative și costisitoare pentru diagnosticarea, integrarea socială
și educarea copilului, chiar dacă exista o lege care ar fi trebuit să le ușureze puțin viața.
Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist (FEDRA),
o federație formată din mai multe asociații de părinți cu copii TSA, s-a zbătut șase ani până când
Legea 151/2010 a primit și o metodologie de aplicare. Membrii FEDRA au trimis zeci de memorii
către ministerele Sănătății, Muncii și Educației și au participat la alte zeci de întâlniri cu reprezentanții
guvernamentali. O bună parte din eforturile campaniei de advocacy a fost concentrată pe convingerea
autorităților că tulburările din spectrul autist nu trebuie tratate în mod absolut ca fiind o altă „boală”
de care să se ocupe exclusiv Ministerul Sănătății. Beneficiarii diagnosticați cu TSA chiar pot învăța și
pot munci, deci n-ar fi stricat puțină preocupare din partea ministerelor Educației și Muncii.
Din cauza birocrației și nepăsării, părinții acestor copii au fost nevoiți să lucreze în locul Guvernului și
să formuleze recomandări și soluții. În fiecare an, pe 2 aprilie, de Ziua Internațională de Conștientizare
a Autismului, FEDRA a organizat evenimente publice menite să reamintească decidenților politici că
au uitat să pună în vigoare încă o lege, Legea Autismului. Unele evenimente au avut loc în cadru
restrâns, altele s-au desfășurat direct în stradă, sub formă de protest.
După toți acești ani de lobby susținut, în octombrie 2016, Normele metodologice de aplicare a Legii
151/2010 au fost publicate. Copilul diagnosticat cu TSA în 2010 a împlinit 11 ani. Probabil nu a avut
norocul să ajungă într-o școală publică, într-o clasă de copii tipici. Probabil că părinții lui sunt epuizați
fizic, psihic și financiar. Dar nu e grabă, statul este extrem de generos cu timpul celor 30.000 de
persoane diagnosticate cu TSA și cu timpul familiilor acestora.
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INIȚIATOR
Fundația Desire
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CAMPANIA
Avem nevoie de
Căși sociale ACUM!

De câțiva ani, România este pe val. Raportat la ritmul accelerat de dezvoltare economică, ne-am
aștepta ca aceasta să se reflecte în toate zonele societății. Dar realitatea imediată ne arată că, în tot
acest iureș pentru prosperitate, de fiecare dată îi lăsăm în urmă pe cei mai săraci dintre noi. Uneori
nu doar că-i lăsăm în urmă, dar îi lăsăm și în stradă, fără acoperiș deasupra capului.
Clujul, unul dintre motoarele economiei, nu face notă discordantă. Orașul cosmopolit din inima
Transilvaniei este atractiv pentru mediul de business, dar complet ostil în relația cu persoanele
sărace. Pentru ei a fost inventat conceptul de relocare forțată, adică mutarea din interiorul orașului
către periferia toxică, arhicunoscută la nivel național drept groapa de la Pata Rât.
În primăvara trecută, Fundația Desire a lansat o provocare pentru autoritățile locale, propunând
o discuție și un set de soluții cât se poate de aplicate pentru locuirea socială în Cluj și nu numai.
Pentru că locuirea socială este doar un concept îngropat în diferite strategii și politici publice, echipa
fundației a încercat să arate cât de mare este distanța dintre teorie și practică. Au analizat cum
funcționează sistemul de alocare a locuințelor sociale în municipiul Cluj și au arătat că municipalitatea
a limitat gradual accesul la locuințe sociale. Plecând de la aceste constatări, s-au adresat Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării și au dat în judecată Consiliul Local Cluj-Napoca pentru
practici neunitare și discriminatorii în alocarea de locuințe sociale. În campania electorală pentru
alegerile locale au avut întâlniri periodice cu mai mulți candidați pentru a-i convinge să își asume
politic subiectul locuirii sociale.
Dar cei de la Desire nu au stat doar în birou, ci au mers și în teren, tocmai la familiile evacuate abuziv
în ultimii ani, care acum locuiesc în Pata Rât. Au intrat în hățișul birocratic și au ajutat 83 de familii
să-și depună dosare pentru locuințe sociale. Plecând de la aceste experiențe au formulat propuneri
concrete de îmbunătățire și de aplicare a Strategiei Naționale pentru Locuire, document care a
fost dezbătut la nivel guvernamental, anul trecut. Fundația Desire a organizat și multe acțiuni de
mobilizare a clujenilor, de la lansarea unei inițiative cetățenești dedicate justiției și locuirii sociale,
până la acțiuni de solidarizare în stradă. Inițiativa cetățenească a fost lansată în cadrul Forumului
Locuirii Sociale, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Locuirii, și a fost semnată de 900 de cetățeni.
Nevoia de „căși sociale” încă mai există la Cluj, iar inițiativa Fundației Desire este un prim pas dintr-o
campanie ce va dura mulți ani de acum încolo. Urmează un drum lung și anevoios pentru a repara
efectele evacuărilor forțate și nedreptățile comise de autorități în ultimii 20 de ani. Cert este că,
în anul 2017, autoritățile vor fi mult mai precaute atunci când vor mai organiza evacuări și relocări
forțate.
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INIȚIATOR
Inițiativa La Terenuri - Spațiu
Comun în Mănăștur,
Asociația Colectiv A
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CAMPANIA
La Terenuri Mănăștur 4 ani de implicare în cartier

Un ingredient cheie în coagularea unei comunități este spațiul comun. Oamenii au nevoie de spații
în care să socializeze, să discute problemele comunității sau să se joace. Sentimentul comunitar
devine și mai pronunțat atunci când membrii comunității se implică direct în crearea acestor spații,
punându-și amprenta asupra locului.
Inițiativa La Terenuri din cartierul Mănăștur (Cluj-Napoca) lucrează de peste patru ani pentru a-și
construi un spațiu comun și reprezentativ pentru locuitorii din zonă, dar și pentru cei din alte părți
ale Clujului. Cel mai la îndemână spațiu a fost tocmai parcul din cartierul Mănăștur, unul dintre cele
mai mari parcuri din oraș. Din cauza unor probleme juridice, autoritățile nu au fost niciodată prea
încântate să investească în acest parc pentru a fi folosit de public.
În toamna anului 2012, sub coordonarea Asociației Colectiv A, un grup de mănăștureni a decis
să-și ia terenul înapoi. Grupul de inițiativă a cerut, în primă fază, repunerea terenului în folosință
publică. Imediat după aceea a început un proces amplu și creativ de planificare urbană participativă.
Locuitorii din cartier, indiferent de vârstă și de ocupație, au fost invitați să vină cu idei de amenajare a
spațiilor comune, astfel încât să se simtă ca acasă. Însă locuitorii nu s-au limitat doar la comunicarea
unor idei și preferințe, ci au și muncit efectiv pentru curățarea zonei. Ba chiar și-au construit propria
agoră și o scenă pentru diferite evenimente culturale din comunitate. Dar comunitatea nu înseamnă
numai muncă și documentare, ci și distracție. Așa că grupul de inițiativă organizează, deja de patru
ani, Zilele Mănășturului, cu scopul de a-i face pe locuitori să se simtă mănăștureni.
Efervescența din Mănăștur a convins autoritățile să privească cu mai multă atenție mișcarea civică
din cartier. În urma unei petiții semnate de 2000 de persoane, primăria și-a luat angajamentul că
va clarifica regimul juridic al terenurilor din zonă și le va pune la dispoziția publicului. Parcul este
curățat periodic de serviciul de salubritate al primăriei, iar programul singurului autobuz care leagă
Mănășturul de centru a fost prelungit și în week-end. Mai mult, autoritățile locale au creat un fond
special, ce poate fi accesat de ONG-uri și școli strict pentru proiecte și evenimente comunitare. Dar,
dincolo de victoriile punctuale, de parcurs, comunitatea din Mănăștur a câștigat pe termen lung
mai mult civism. În cartier a apărut un nou grup de inițiativă, care încearcă să revitalizeze vechiul
cinematograf, dar și o asociație care organizează evenimente culturale comunitare.
Deslușirea ițelor juridice și birocratice nu va fi ușoară, cu certitudine. Însă detaliile acestea parcă
nici nu mai contează când ne uităm la Mănășturul de astăzi. Vedem o comunitate deschisă, bine
organizată și hotărâtă să se autoadministreze. În Mănăștur spiritul civic a câștigat teren și nimeni nu-l
poate ocupa!
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INIȚIATOR
Localnicii din satele Valea
Putnei și Mestecăniș
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CAMPANIA
Să spunem NU abuzului de
putere: Groapa de gunoi din
Pasul Mestecăniș!

În Pasul Mestecăniș din județul Suceava se organizează o mișcare de rezistență civică. După ani de
căutat și câștigat dreptatea prin instanțe, locuitorii din satele Valea Putnei și Mestecăniș (comuna
Pojorâta) sunt nevoiți să își schimbe strategia în relația cu autoritățile locale și județene.
Povestea gropii de gunoi din pasul Mestecăniș mirosea a abuz și sfidare încă din 2010, când era doar
un proiect pe hârtie. În ciuda protestelor din comunitate, autoritățile au continuat cu ideea toxică de
a construi o groapă de gunoi într-o zonă extrem de valoroasă din punct de vedere turistic și ecologic.
Mirajul investiției din fonduri europene a întunecat mintea șefilor de la județ, dar și a aleșilor locali din
comună, cu toții dând avize după avize, doar-doar s-o construi mai repede groapa de gunoi.
În 2014 sătenii au atacat în instanță proiectul, cu speranța că Justiția are miros fin, chiar dacă e legată
la ochi. Dar demararea procesului nu i-a intimidat deloc pe gospodarii județului, aceștia asigurânduse că sunt bine îngropați în hârtii, ca să poată să-și facă treburile nestingheriți.
Abia după doi ani, în ianuarie 2016, a venit hotărârea definitivă și irevocabilă care confirma că infama
groapă era ilegală. Povestea acestei investiții trebuie să fi fost tare urât mirositoare, dacă asta s-a
simțit tocmai de la Cluj, taman din Curtea de Apel. În ciuda sentinței, decidenții erau de neclintit în
dorința lor de a sfida și umili nu doar pe locuitorii din zonă, ci și Justiția.
În vara anului 2016, speranța renăștea în sufletele mestecănișenilor când au auzit că sunt chemați,
pentru prima oară în acești ani, la o consultare publică. Pentru săteni era un nou prilej de a depune o
petiție prin care solicitau desființarea gropii de gunoi. Fiind de bună credință și bine crescuți, oamenii
chiar au crezut că va fi o consultare pe bune. În toamnă aveau să afle că au fost păcăliți pentru a
nu știu câta oară de autorități. Pe 30 noiembrie 2016, Consiliul Județean Suceava anunța că groapa
devine operațională și că va stoca 350 mii de tone de deșeuri până în 2037.
La ora actuală este aproape sigur că groapa va fi pusă în funcțiune, deși reprezintă un risc major
pentru sănătatea comunității și încalcă standardele minime de siguranță. Consiliul Județean promite
că va veni cu soluții pentru a reduce impactul negativ al gropii asupra peisajului, așa că va planta
copăcei frumoși care să mascheze groapa de gunoi.
Rezistența din Mestecăniș nu se oprește. Locuitorii sunt hotărâți să pună bețe în roate acestei investiții
în care gunoaiele sunt mai valoroase decât oamenii. O vor face pentru că au dreptul la sănătate și la
mediu curat, dar și pentru că instanța le-a arătat că pur și simplu au dreptate. Locuitorilor din cele
două sate li se alătură alte zeci de mii de oameni din toată țara care au contestat proiectul și și-au
declarat susținerea față de locuitorii din zonă. Locuitorii din comuna Pojorâta trebuie să #reziste!
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CÂȘTIGĂTOR
Echipa emisiunii
„România, te iubesc!”, ProTV
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CATEGORIA SPECIALĂ
Jurnaliști

Atunci când îți sunt arătate corupția și nepăsarea care au cuprins cele mai vitale segmente ale vieții
noastre, nu prea îți vine să iubești România. Primul gând este de revoltă și de neputință. Al doilea
gând e deja despre abandon și despre „ultimul care stinge lumina”. Și totuși, de mai bine opt ani,
echipa emisiunii România, te iubesc! se încăpățânează să-și declare iubirea față de noi toți.
Pentru noi, seria de reportaje dedicate jefuirii fondurilor publice pentru niște sisteme informatice
inoperabile a contat mai mult anul trecut decât orice declarație de dragoste. A fost ca și cum am fi
primit o felicitare pe scria simplu „Digitalizarea hoției”, fără alte artificii.
Ne-a intrigat și seria de emisiuni despre lipsurile grave din spitalele publice româneşti, care
îngreunează, prin spaţii neadecvate şi calitatea serviciilor medicale, vindecarea pacienţilor. Şi când
spitalele de stat româneşti abia se descurcă să-i găzduiască pe copiii cu probleme oncologice,
misiunea echipei de jurnalişti a emisiunii a devenit esenţială.
Atunci când corupţia duce la dispariţia râurilor de munte din România, te întrebi cine sunt oamenii
sau instituţiile care pot aprinde lumina în hăţişul unor afaceri oculte favorizate de chiar statul român.
Emisiunile despre dezastrul asupra râurilor produs de microhidrocentrale, nu doar că au adus mai
multă lumină asupra subiectului, dar ne ţin pe toţi în alertă şi pregătiţi să nu mai lăsăm ca astfel de
nedreptăţi să se mai întâmple.
___
Mulţumirile şi aprecierea noastră jurnaliştilor care s-au înscris în secţiunea G3P dedicată jurnaliştilor
Noi, la CeRe, credem în puterea jurnalismului de a aprinde lumina atunci când din lipsa de
responsabilitate a administraţiei publice, cetăţenii sunt puşi în faţa faptului împlinit, fără a fi consultaţi
înaintea unor decizii care îi privesc direct. Credem în puterea mobilizatoare a materialelor jurnalistice
de a ţine lumina aprinsă, atunci când nedreptăţi legislative îi afectează pe cei a căror voce se face
mult prea greu auzită, printre calupuri de „breaking news” şi preferinţe editoriale la vânătoare de clickuri. Credem în munca şi pasiunea jurnaliştilor de a ne inspira, prin subiectele lor şi pasiunea cu care
le documentează, să nu stingem lumina în faţa unui subiect tabu, incomod sau foarte rar prezentat în
presa „mare”.
Sidonia Bogdan, Vice
Oana Sandu şi Ana Maria Ciobanu, Decât o Revistă
Andrei Crăciun, Dela0
Echipa emisiunii „D’ale lui Mitică”, TVR 2
Echipa emisiunii „România, te iubesc!”, Pro TV
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CÂȘTIGĂTOR
Fundația Județeană
pentru Tineret Timiș
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CAMPANIA
Împreună pentru tineri

Administrația publică din România este campioană în elaborarea de strategii făcute din birou și
ținute în sertare. Mai grav, multe din aceste strategii nu pornesc de la un dialog real cu beneficiarii
lor și nu integrează nevoile acestora.
În 2016, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) și-a propus să dezvolte o strategie pentru
tineri, ca la carte. În loc să stea la loc călduț și să se inspire de pe Facebook, echipa FITT a mers înspre
tineri și le-a ascultat nevoile reale cu care se confruntă zi de zi. Prin intermediul acestei inițiative,
FITT nu și-a propus doar să realizeze strategia județeană de tineret, ci să și crească capacitatea
tinerilor să intre în dialog cu autoritățile publice.
Pentru a avea o imagine cât mai detaliată și relevantă, FITT a căutat tineri din medii sociale diferite,
cu probleme variate. În felul acesta, strategia nu ar fi fost concentrată doar pe mediul urban și ar fi
putut integra acțiuni și soluții adaptate și tinerilor din mediul rural sau din urbanul mic. Astfel, peste
1200 de tineri din Timișoara și alte 12 localități învecinate au fost incluși în acest proces colectiv de
planificare a prezentului și viitorului lor.
La o primă vedere, situația nu e chiar roz. Tinerii din județul Timiș consideră sistemul educațional,
lipsa banilor, birocrația, nepotismul și corupția ca probleme majore cu care se confruntă și îi afectează
profund. Aceștia au încredere foarte puțină în instituțiile statului și în autorități, sunt interesați să
participe și să își facă vocea auzită, însă nu știu întotdeauna cum să facă asta. În lumina acestor
realități incomode, echipa FITT a mai făcut un pas înspre tineri și a selectat 60 dintre aceștia pentru
a-i iniția în tainele dialogului structurat și al participării publice. FITT a considerat necesar nu doar ca
strategia de tineret să existe, ci să existe și tineri care participă în luarea deciziilor care îi privesc și
care au inițiative în comunitățile rurale și urbane.
Pe lângă activitățile gândite „pentru tineri”, în proiect au avut loc și acțiuni în care instituțiile locale
și centrale au avut ocazia să lucreze „cu tineri”. În cadrul proiectului a fost organizată și o conferință
națională a dialogului structurat la care au luat parte 100 de tineri din toată țara, dar și reprezentanți
ai principalelor instituții care ar trebui să vegheze asupra Strategiei pentru Tineret. Tinerii participanți
au putut analiza modul în care se realizează dialog structurat în comunitatea lor și la nivel european și
chiar au formulat propuneri pentru Grupul Național de Lucru pe Dialog Structurat și pentru delegația
României la Conferința Europeană de Tineret din Malta.
Echipa TIFF încă mai lucrează la găsirea de parteneri din mediul ONG care să contribuie și să se
asigure că Strategia Județeană pentru Tineri va fi pusă în operă. Prin implicarea a cât mai mulți actori,
în 2021, Timișoara nu va fi doar capitală culturală europeană, ci și Capitala Tinerilor.
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CÂȘTIGĂTOR
Cătălin Teniță
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Pentru publicul larg, Cătălin Teniță este un tocilar cu instincte antreprenoriale bune. În 15 ani de
activitate a devenit un nume de referință în industria online-ului din România. Dacă am ști și ce
înseamnă industria online, am continua să-i lăudăm aptitudinile și talentul.
În vara lui 2016, Cătălin posta pe Facebook un manifest prin care chema la lupta cea dreaptă toată
suflarea de programatori și ONG-iști din țară. Lansa o provocare către toți tocilarii care nu au fost
niciodată vocali în spațiu public și nu s-au evidențiat nici ca lideri ai protestelor din ultimii ani. Teniță
era foarte sigur că democrația și tehnologia pot face un tandem reușit, iar armele programatorilor
anonimi erau tocmai aptitudinile pe care aceștia le aveau în domeniul lor. Și pentru ca activiștii și
programatorii să ajungă să se cunoască a fost creată o nouă comunitate pe Facebook: Geeks for
Democracy.
Diferența dintre Geeks for Democracy și alte comunități de pe Facebook este că aici chiar se întâmplă
chestii. Dacă urmărești discuțiile de pe acest grup, care este din ce în ce mai mare, ai senzația că
ești martor la un hackathon în Poiana lui Iocan. Rețeta este aparent simplă: se ia o problemă serioasă
din societate, se discută și apoi se caută cele mai bune soluții pentru ca cetățenii să poată fi cât
mai corect informați. Este o mobilizare de jos în sus, miza finală fiind de fiecare dată de a arăta că
societatea este alertă și este preocupată de deciziile celor care ne guvernează.
Uneori, soluțiile sunt tehnice, așa cum a fost aplicația Monitorizare Vot, respectiv platforma
fiecarevot.ro, care au fost dezvoltate într-un parteneriat cu Code for Romania și alte câteva organizații
neguvernamentale. Dar în spatele platformei și aplicației nu era doar tehnologie, ci o întreagă rețea
de oameni, din medii diferite, dispuși să contribuie voluntar la procesul de monitorizare a alegerilor
din decembrie 2016. Unii au voluntariat înainte de ziua votului, făcând programare, analizând
legislația electorală sau testând aplicația. Alții au voluntariat în ziua votului, alegând să fie observatori
independenți în mai multe secții de votare din București și din împrejurimi. La final, toată această
mobilizare de pe Facebook a adunat peste 2000 de tocilari îndrăgostiți de democrație.
Urmărind tot acest proces de coagulare civică, putem spune despre Cătălin Teniță că este un activist
fără „patalama”, care reușește să strângă, cu o lejeritate de invidiat, oameni creativi și inteligenți în
jurul unor cauze civice. După ani de zile în care Facebook-ul însemna doar like și share, acum vedem
cum se construiesc comunități civice care #rezistă în fața abuzurilor și nedreptăților. Datorită unor
platforme precum Geeks for Democracy viața comunităților tăcute s-a schimbat major. Democrația
2.0 pare să fie acum cea mai bună alternativă pentru democrația originală în care am fost captivi
aproape trei decenii. Noroc cu industria online, că n-am fi știut cum arată democrația!
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„Clasa politică încă nu a învăţat că aroganţa este cea
care, mai mult decât orice, îi face pe oameni să se simtă
umiliţi – iar umilinţa este intolerabilă!
Neîncrederea în instituţiile statului este, în România,
una dintre cele mai mari din UE, o ştim. Dar, până
acum, a fost mai mult una privată, exprimată în presă,
sondaje sau între vecini. Acum a devenit una publică.
Astfel închegată, este mult mai puternică, este o
presiune morală, care nu va lăsa Puterea să doarmă
liniştită.”
Vintilă Mihăilescu,
Interviu pentru www.news.ro
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Cosmin Alexandru și-a dedicat ultimii 10 ani consultanței. Primii 6 în zona branding-ului și a strategiei,
iar din 2011 în sfera proceselor de transformare organizațională. Înainte de asta, a activat peste 12
ani (1992 – 2005) în postura de co-fondator şi ulterior director general al celei mai mari companii
de cercetare de piaţă din ţară – GfK Romania. În anul 2002 a făcut parte din programul „Echipa de
Excelenţă GfK”, în care, alături de alţi 14 manageri din toată lumea ai companiei, a redefinit „Setul de
Valori” (Corporate Values) al Grupului GfK la nivel global. Din 2013 predă cursul „Leading with a story”
în programul de EMBA al Maastricht School of Management de la București. Cosmin e Eisenhower
Fellow, SUA, fiind selectat împreună cu alţi 25 de bursieri din tot atâtea ţări pentru a face parte din
Multi Nation Program of Eisenhower Felowships în 2005. Tot din 2005, Cosmin face parte dintre
membrii fondatori ai Asociaţiei Erudio, care desfăşoară mai multe programe de educaţie pentru
lideri de business, între care Emeritus - Conducerea prin Valori și Erisma – Leadership Creativ, unde
Cosmin a predat cursul de „Vorbire în public” vreme de 7 ani. Cosmin e implicat şi în activităţi nonprofit, sprijinind organizaţii precum AIESEC România, Şcoala de Valori, Viitor Plus, OvidiuRO, CeRe
sau Fundația Comunitară București.
Gabriel Bădescu este profesor de științe politice și directorul Centrului pentru Studiul Democrației
al Universității Babeş-Bolyai din Cluj. Totodată, este membru în board-ul unor organizații precum
Fundația Comunitară din Cluj, ProVobis și Noi Orizonturi. A publicat numeroase lucrări în domenii
precum tranziţie democratică şi economică, participare publică, asociativitate, capital social, relații
interetnice etc. Pe lângă activitatea academică și cea civică, a fost Președinte al Agenției pentru
Strategii Guvernamentale.
Andra-Maria Dobre este o persoană curioasă din fire, pasionată de educație sub toate formele și
mai ales în toate contextele formal, nonformal și informal. În prezent coodonează departamentul
care se ocupă de comunicare, promovare, diseminare și exploatare a rezultatelor programului
Erasmus+, în cadrul ANPCDEFP – Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale. „Transformăm România prin învățare” este în același timp atât
viziunea agenției în care activează, cât și un motto asumat personal. Andra crede în voluntariat și în
studiul în altă țară pe care le consideră esențiale în dezvoltarea personală și profesională.
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Mircea Kivu este licenţiat al Facultǎăţii de Sociologie a Universităǎţii Bucureşti (1978) şi a absolvit în 1991
un masterat (DEA) în Demografie şi Ştiinţe Sociale la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
– Paris. Este cunoscut ca autor al mai multor lucrǎări şi articole de sociologie, principalul sǎău domeniu
de expertizǎă fiind cercetarea opiniei publice. Din 1992, a deţinut funcţii de conducere în mai multe
institute de cercetare (IMAS Marketing şi Sondaje, Ipsos Interactive Services, Mercury Research). Este
implicat în viaţa societǎăţii civile, fiind preşedinte al asociaţiei Centrul pentru Democraţie Participativăǎ
Plenum şi editorialist la România Liberǎă şi Dilema Veche.
Cristian Lupşa este reporter, editor și povestitor. Din 2009 editează DoR (Decât o Revistă), un
trimestrial independent care publică numeroase eseuri, portrete și reportaje premiate, și care
încearcă să deslușească ceva din identitatea românească contemporană. Din ultimii 15 ani, aproape
cinci i-a petrecut în SUA, unde s-a îndrăgostit de puterea narațiunii și a poveștilor adevărate de a
transforma oameni și comunități. În 2013 a făcut parte din programul de Young Leaders al Institutului
Aspen România și în 2014 a fost bursier la Nieman Foundation for Journalism la Harvard.
Petre Florin Manole este deputat PSD și secretar în Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și
Minorități Naționale. În afară de faptul că în 2013 a luat premiul special al CeRe „Politician fără corset”,
crede că nimic altceva nu e special în CV-ul său. A fost consilier local la Sectorul 5 în 2012 - 2015 iar
apoi a fost ales membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
În scurta carieră de activist de drepturile omului a servit interesele comunității rome și ale altor
grupuri vulnerabile, demersuri la fel de nepopulare ca apartenența sa la partidul de guvernământ.
În timpul liber este unul dintre numeroșii susținători ai CeRe și scrie în secret la cartea „Singuratatea
unui PSD-ist de stânga”, care se va publica postum.
Absolvent al Facultății de Psihologie din București, Vintilă Mihăilescu este profesor de antropologie
și director al Departamentului de Sociologie din Școala Naţională de Studii Politice și Administrative
(SNSPA). Din 1998 este colaborator permanent al revistei Dilema Veche. Între 2005 şi 2010 a fost
director general al Muzeului Ţăranului Român. În 2007 a fost decorat de Preşedintele României cu
Ordinul Meritul Cultural în rang de Mare Ofiţer.
Tudor Mușat este jurnalist de radio și televiziune de peste 20 de ani. În prezent este realizator
de emisiuni la Digi24. A realizat talk-show-uri la Realitatea TV și Alpha TV, la posturi de radio ca
Realitatea FM și Radio Total și a lucrat ca redactor la Secția Română a BBC World Service. Este un
bun cunoscător al mediului politic și al societății civile, iar la interviurile și dezbaterile pe care le
realizează participă majoritatea personalităților publice. Tudor este și trainer autorizat CNFPA (ANC)
și susține diferite cursuri de comunicare. A fost profesor la Școala de televiziune MediaFEM, un
proiect finanțat din fonduri europene, iar acum pregătește reporteri TV la The NEST Project. În afara
activității în presă, este voluntar implicat în câteva proiecte legate de educație și asistență socială.
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Dolores Neagoe are o experiență de peste 20 ani și cunoștințe vaste despre actorii, capacitatea și
nevoile sectorului ONG din România. Dolores a participat, în calitate de expert, la diverse studii și
evaluări ale sectorului ONG din Europa Centrală și de Est și a administrat, în ultimii 18 ani, scheme
de granturi pentru Delegația Comisiei Europene în România și Trust for Civil Society in Central and
Eastern Europe. În prezent, Dolores este Director de Programe pentru Societate Civilă și Filantropie
la Romanian-American Foundation.
Teodor Tiță este jurnalist din anul 2000. A lucrat la secţia română a BBC World Service, Digi24,
Europa FM şi altele. În prezent este autor al rubricii „Contraintuţia” din Dilema Veche.
Alina Tudor are o experiență de peste 8 ani în managementul proiectelor de implicare în comunitate.
În prezent, ea este Specialist Sustenabilitate la Enel România, unde coordonează implementarea
planului de sustenabilitate al companiei. Înainte, a coordonat programul „Țara lui Andrei”, platforma de
responsabilitate socială a OMV Petrom. Are experiență în coordonarea programelor de acordare de
granturi și organizarea competițiilor ce își propun să dezvolte comunitățile locale prin antreprenoriat
social.
Andrei Țărnea este Director Executiv al Aspen Institute România şi este diplomat de carieră. A lucrat
atât în domeniul privat, cât şi în cel public, pentru Ministerul Afacerilor Externe, Centrul de Studii
Politice şi Analiză Comparativă, Senatul României. A studiat psihologia, ştiinţele politice şi a urmat un
Master în Drept Internațional la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.
Irina Zamfirescu este de zece ani în sectorul non-guvernamental și de opt activistă pentru drepturile
omului. Zamfi este fiica uneia dintre câștigătoarele Galei CeRe. La rândul ei, la cea de-a treia ediție
a G3P, a primit premiul special din partea CeRe, faptă de vitejie pe care o folosește des pentru a
vorbi despre ea. În afara activismelor, este doctorand la Facultatea de Sociologie și voluntar pentru
OPTAR.
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Premiul CeRe a fost una dintre
puținele confirmări că ceea ce
fac este bine. Nu sunt obișnuit
să primesc un feedback pozitiv
și puternic în activitatea mea
de zi cu zi. Lipsa de reacție din
partea publicului, decidenților,
ba chiar a colegilor pot slăbi
încrederea că ceea ce faci este
vizibil sau că are vreun sens
oarecare. Premiul CeRe a venit
într-un moment dificil și mi-a
redat avântul: eram în picaj și
am revenit la ascensiune.

Valentin Simionov
Romanian Harm Reduction Network
Câștigător G3P5

Asociația Dăruiește Viață
Localizare: București
Website: www.daruiesteviata.ro
Telefon: 0729 999 777
Email : info@daruiesteviata.ro

Inițiativa La Terenuri, Asociația Colectiv A
Localizare: Cluj-Napoca
Website: www.colectiva.ro
Telefon: 0735 869 699
Email: office@colectiva.ro

Asociația Elevilor din Constanța
Localizare: Constanța
Website: www.asociatiaelevilor.ro
Telefon: 0732 094 664
Email: office@asociatiaelevilor.ro

Localnicii din satele Valea Putnei și Mestecăniș
Localizare: Comuna Pojorâta, Județul Suceava
Facebook:
SpuneNuGropiiDeGunoiDinPasulMestecanis
Facebook:
NuGropiiDeGunoiDinVarfulMunteluiCtitoritaD
eFlutur

Asociația Parcul Natural Văcărești
Localizare: București
Website: www.parcnaturalvacaresti.ro
Email: contact@parcnaturalvacaresti.ro
Asociația Partener pentru Tine
Localizare: Sat Vâlcelele, Comuna Merișani,
Județul Argeș
Website: www.partenerpentrutine.ro
Telefon: 0723 580 231
Email: asociatia_apt@yahoo.com

România, te iubesc!, ProTv
Localizare: București
Website: www.romaniateiubesc.stirileprotv.ro
Facebook: RoTeIubesc
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
Localizare: Timișoara
Website: www.fitt.ro
Telefon: 0256 491170
Email: office@fitt.ro

Cancelaria Prim-ministrului/GovIT
Localizare: București
Website: www.ithub.gov.ro
Email: dfn2102@gmail.com (Dan Nechita)

Cătălin Teniță
Email: catalin_tenita@yahoo.com
Facebook: catalintenita

Federația pentru Drepturi și Resurse pentru
Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist
(TSA)
Localizare: Național
Website: www.autismfedra.ro
Email: contact@autismfedra.ro

CeRe: Centrul de Resurse
pentru participare publică
Localizare: București
Website: www.ce-re.ro
Telefon: 031 1050 755
E-mail: cere@ce-re.ro

Fundația Desire
Localizare: Cluj-Napoca
Website: www.desire-ro.eu
Telefon: 0740 137 561
Email: desire_cluj@yahoo.com
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