Proiecte propuse spre finantare
Componenta INOVARE CIVICA 2017

Nr. Denumirea organizatiei
crt.

1 Asociatia Reality Check

Titlul proiectului

Despre proiect

Monitorizarea Legii
248/2015 (programul
Fiecare Copil in Gradinita)

Scop: Pentru ca Legea 248/2015 sa isi atinga scopul de a creste prezenta copiilor saraci la gradinita, e necesar (1) sa ajunga la
toti copiii saraci estimati ca eligibili si (2) sa aiba un mecanism de monitorizare care sa asigure cheltuirea corecta si eficienta a
banilor publici.
Obiective:
1. Evaluarea impactului implementarii legii asupra inscrierii si prezentei la gradinita a copiilor saraci, cu identificarea
problemelor si solutiilor posibile.
2. Punerea la dispozitia ministerelor relevante a unui instrument de monitorizare anuala a aplicarii legii.
3. Formularea de recomandari de imbunatatire a normelor de aplicare a legii.
4. Cresterea vizibilitatii si credibilitatii Asociatiei Reality Check si pozitionarea acesteia drept un partener de incredere pentru
autoritatile publice si organizatiile neguvernamentale, in monitorizarea impactului programelor si politicilor publice in
domeniul socio-educational.

6

National

12

Brasov

Scop: Reabilitarea patrimoniului localitatilor prin actiunea comuna si organizata a populatiei, societatii civile si autoritatilor
locale, pentru cresterea calitatii vietii in centrele istorice si pastrarea identitatii locale.
Obiective:
1. Elaborarea si promovarea procedurii standard de monitorizare si finantare a investitiilor pentru salvarea patrimoniului sub
forma Ghidului de interventii pentru patrimoniul localitatilor si formarea a 12 functionari publici, 8 reprezentanti ai ONG si 1215 voluntari pentru implementarea procedurii.

Asociatia Impreuna pentru
2 Dezvoltarea Comunitatii AIDC

Durata
proiectului Unde se desfasoara
proiectul
(luni)

Cetatenii salveaza
patrimoniul

2. Testarea procedurii prin program pilot in Centrul istoric Brasov pentru 12 cladiri monument istoric sau aflate in zona de
protectie de arhitectura si implicarea populatiei in proces.
3. Optimizarea proceselor decizionale privind reabilitarea si conservarea patrimoniului prin elaborarea Politicii publice pentru
salvarea patrimoniului localitatilor cu implicarea cetatenilor si co-finantare de la bugetele locale, politica realizata de o echipa
mixta de 8 persoane (decidenti, experti si reprezentanti ai societatii civile).
4. Diseminarea politicii publice si a procedurii la nivel local prin implicarea a 3 ONG-uri si 12 voluntari si la nivel national la 41
Consilii judetene si 41 municipii capitale de judet.
5. Dezvoltare organizationala pentru aplicarea politicii publice si asistarea cetatenilor pentru conformarea la procedura.

Nr. Denumirea organizatiei
crt.

Asociatia Centrul de
3 Consiliere, Psihoterapie si
Dezvoltare Umana Psihascend

Titlul proiectului

Tineri activisti pentru
apararea drepturilor
persoanelor cu dizabilitati
(DIZAB-TIN-ACT)

Despre proiect

Scop: Oferirea de oportunitati tinerilor cu dizabilitati pentru a-si dezvolta aptitudini si competente relevante, care sa creasca
sansa lor de activism in cadrul unor structuri organizationale care lupta pentru apararea drepturile persoanelor cu dizabilitati.
Obiective:
1. Cresterea timp de 12 luni a gradului de activism in randul tinerilor cu dizabilitati prin implicarea acestora in cadrul unei
retele online de organizatii care lupta pentru apararea drepturilor persoanelor cu dizabilitati.
2. Capacitarea timp de 12 luni a 24 de tineri activisti cu dizabilitati prin organizarea unor instruiri tematice de comunicare,

Durata
proiectului Unde se desfasoara
proiectul
(luni)
Judetul Suceava
(Suceava, Siret,
Campulung
Moldovenesc, Gura
Humorului)
12

Judetul Botosani
(Dorohoi, Darabani,
Botosani)
Judetul Iasi (Iasi, Pascani,
Targu Frumos)
Judetul Neamt (Targu
Neamt, Piatra Neamt)

12

Bucuresti, Timisoara,
Cluj-Napoca, Arad

10

Bucuresti

networking, lobby si advocacy, activitati care sa sprijne cresterea stimei de sine si sesiuni de mentorat online cu profesionisti
care lupta pentru apararea drepturilor persoanelor cu dizabilitati.
3. Dezvoltarea timp de 12 luni a capacitatii organizationale in vederea participarii eficiente la elaborarea si implementarea de
politicilor publice la nivel local si regional in domeniul apararii drepturilor persoanelor cu dizabilitati prin crearea unei retele
de parteneri sociali la nivelul regiunii Nord-Est.
Scop: Schimbarea legislatiei astfel incat persoanele cu deficiente de vedere sau complet nevazatoare sa beneficieze de
decontari ale echipamentelor care le-ar usura viata.
Obiective:
1. Campanie de advocacy pentru decontarea accesoriilor tiflotehnice si introducerea smartphone-ului ca tehnologie asistiva si

4 Asociatia pentru Dezvoltare
Urbana

Tehnologia Equal – drept la
educatie

decontarea lui.
2. Atragerea ca ambasadori ai cauzei a peste 30% dintre nevazatorii din Romania si o parte dintre vazatori.
3. Crearea unei comunitati formata din minim 50 de persoane vazatoare care sa contribuie la demararea bibliotecii online,
care este o noua tehnologie asistiva in educatia persoanelor cu deficiente de vedere din Romania.
4. Cresterea transparentei si vizibilitatii organizatiei prin dezvoltarea site-ului web procivic.ro si a site-ului dedicat proiectului.
5. Masurarea obiectiva a performantei organizatiei prin evaluare lunara si audit intern.

Scop: Proiectul isi propune sa creasca nivelul de implicare al adolescentilor, fete si baieti de 14-16 ani (clasa a IX-a), din
Bucuresti, in viata comunitatii, prin actiuni inovatoare, nonformale, de educare si responsabilizare civica. Instrumentele
adaptate si aplicate in proiect contribuie la un mod practic in care adolescentii inteleg propria comunitate si invata sa-si
asume un rol in viata acesteia.
Obiective:
1. Sa analizeze cunostintele, viziunile si nevoile de invatare a 200 de adolescenti (baieti si fete, intre 14-16 ani, din 5 licee din
Bucuresti), cu privire la ce inseamna viata comunitara, probleme sociale ale comunitatii si moduri de a se implica in activitati
civice, prin intermediul unor metode informale diverse si interactive, pe parcursul a 3 luni de proiect.
Fundatia Centrul Parteneriat
5 pentru Egalitate

Sunt si eu in comunitate!

2. Sa adapteze si aplice un instrument, Microsocietate, prin care 200 de adolescenti (baieti si fete, 14-16 ani, din 5 licee din
Bucuresti) vor experimenta roluri si responsabilitati civice si vor explora solutii (de identificare a problemelor sociale, inclusiv a
celor care vizeaza dimensiunea de gen, de implicare civica, de organizare a vietii comunitare, de gestionare a resurselor
financiare), pe parcursul a 5 luni de proiect.
3. Sa implice 200 de adolescenti (baieti si fete, de 14-16 ani, din 5 licee din Bucuresti) in diverse activitati practice, nonformale
de participare civica, atat prin intermediul instrumentului Microsocietate adaptat in cadrul proiectului, cat si prin organizarea
unor probe competitionale cu tematici comunitare intre liceele beneficiare, pe parcursul a 5 luni de proiect.
4. Sa promoveze constant, prin diverse canale si mijloace, inclusiv media, atat instrumentul Microsocietate, cat si activitatile si
rezultatele proiectului, pe o perioada de 10 luni de desfasurare.

Nr. Denumirea organizatiei
crt.

6 Asociatia ACCEPT

Titlul proiectului

Despre proiect

Mobilizam comunitati
pentru egalitate: drepturile

Scop: Propunerea unui set de masuri pentru respectarea drepturilor T&I ca drepturi ale omului, in speta dreptul la demnitate
umana, dreptul la viata intima si privata, dreptul la sanatate si dreptul la integritate corporala, in urma consultarii si
mobilizarii comunitatii T si I.
Obiective:
1. Mobilizarea comunitatii persoanelor T si I, in vederea formarii unui grup de advocacy direct in relatia cu executivul,
legislativul si alte autoritati competente.

persoanelor transgender si
persoanelor intersex =
drepturi ale omului

2. Evaluarea politicilor publice actuale in relatie cu nevoile si drepturile persoanelor transgender si intersex in domeniul
sanatatii si sensibilizarea autoritatilor relevante privind standardele medicale internationale.
3. Evaluarea politicilor publice in relatie cu nevoile si drepturile persoanelor transgender si intersex in privinta tranzitiei
juridice si asigurarii integritatii corporale, in vederea sensibilizarii autoritatilor relevante asupra standardelor juridice de
drepturile omului.
4. Formarea echipei ACCEPT in domeniul rezilientei. Rezilienta este rezistenta la adversitate, taria de a continua activismul
pentru drepturile omului in conditii dificile, cum ar fi violarea propriului tau drept la demnitate.

Durata
proiectului Unde se desfasoara
proiectul
(luni)

12

Bucuresti, Cluj, Iasi,
Timisoara

8

National

12

Iasi

Scopul proiectului este acela de a face ca personalul din sistemul sanitar si pacientii sa fie mai informati despre finantarea
sistemului, pentru spori astfel utilizarea eficienta a fondurilor alocate pentru sanatatea romanilor.
Obiective:
1. Crearea unui portal de educatie financiara privind sistemul sanitar care sa cuprinda informatii comprehensive, dar usor
accesibile despre cum se finanteaza sanatatea in Romania. Portalul va fi disponibil online intr-o pagina dedicata si va oferi o
radiografie user-friendly a resurselor alocate pentru finantarea sanatatii in ultimii 3 ani, informatii despre mecanismele de
alocare a resurselor, legislatie relevanta, drepturile pacientilor.
7 Funky Citizens

Educatie financiara pentru
sistemul sanitar

Asociatia Institutul de
CHANGE the STORY!
8 Cercetare si Studiul
Schimbarea vine de la
Constiintei Cuantice - AICSCC TINEri!
„Gamma Institute”

2. Oferirea de unelte de monitorizare si corectare a deficientelor pentru situatiile in care resursele sunt insuficiente sau prost
utilizate. Aceste unelte vor fi indreptate catre trei categorii de beneficiari: pacienti aflati in situatia de a nu le fi respectat
drepturile, jurnalisti si ONG-uri care vor sa identifice sursa deficientelor in utilizarea resurselor pentru sistemul sanitar si
personal si decidenti din sistemul sanitar care vor sa se implice in procesul decizional privind alocarea resurselor pentru a face
acest proces mai eficient.
3. Dezvoltarea expertizei organizationale din domeniul bugetar in directii de nisa care pot fi explicate mai usor cetatenilor,
astfel incat sa largim baza de actiune a Funky Citizens inspre analize mai detaliate si proiecte de educatie financiara cu privire
la sectoare vulnerabile, precum cel al sistemului sanitar.
Scopul proiectului este acela de a dezvolta un model de interventie pentru copii si tineri, in rezolvarea problemelor din
problemelor din propria comunitate prin derularea unei campanii de informare si preventie a fenomenului de bullying.
Obiective:
1. Instruirea a minim 300 de elevi si tineri asupra combaterii violentei si a bullyingului in mediul scolar. Acest obiectiv se refera
la cresterea gradului de implicare a elevilor din municipiul Iasi in reducerea nivelului de violenta si a comportamentelor de
bullying din mediul scolar, pe perioada a 10 luni de instruire si informare.
2. Dezvoltarea unui sistem in cascada de implicare a tinerilor in rezolvarea unei probleme specifice cu care se confrunta. Acest
obiectiv se refera la cresterea gradului de constientizare si informare a minim 300 de elevi din clasele I-XII din Iasi asupra
modului in care pot organiza campanii in cascada de rezolvare a unei probleme specifice cu care se confrunta (in acest caz
aplicat la bullying), pe o perioada de 10 luni.
3. Dezvoltarea capacitatii organizatiei de a sustine campanii de preventie a problemelor psihologice cu care se confrunta
comunitatea locala la un nivel mult mai extins decat in prezent.

Nr. Denumirea organizatiei
crt.

9 Asociatia EasyEco

Titlul proiectului

Despre proiect

Poleis – Joc de educatie
civica

Scop: Implicarea civica in comunitate a elevilor din ciclul primar si gimnazial din cartierul bucurestean Ferentari.
Obiective:
1. Conceperea unui instrument practic de educatie civica alternativa, non-formala.
2. Dobandirea de competente-cheie civice de catre minim 300 de elevi din trei scoli generale din cartierul Ferentari.

Copii implicati pentru un
10 Fundatia Mana@Mana

viitor mai bun in comuna
Corbasca

Durata
proiectului Unde se desfasoara
proiectul
(luni)

5

Bucuresti

10

Comuna Corbasca,
judetul Bacau

Scop: Implicarea si responsabilizarea copiilor, a cetatenilor si autoritatilor publice din comuna Corbasca in viata comunitatii in
care traiesc.
Obiective:
1. Cresterea competentelor cheie pentru 90 de copii din comuna Corbasca pentru implicare civica in sprijinul dezvoltarii
durabile, prin implicarea in activitatile implementate in cele 10 luni proiect.
2. Cresterea gradului de acceptare a copiilor romi in randul populatie majoritare.
3. Diminuarea gradului de discriminare a populatiei rome prin implicarea copiilor de etnie roma in cele 10 luni de proiect.
4. Implicarea si responsabilizarea crescuta a 30 reprezentanti ai UAT Corbasca in procesul de solutionare a problemelor locale,
ca urmare a derularii proiectului. Participarea la programul de photovoice si la sesiunile de implicare civica derulate in cadrul
campaniei de constientizare privind antidiscriminarea si multiculturalismul contribuie la depasirea situatiei de vulnerabilitate
in care se afla grupul tinta, prin cresterea capacitatii acestora de a face fata unor situatii sociale problematice, de a identifica si
solutiona problemele comunitatii si de a influenta politicile si deciziile consiliului local. Pe termen lung, comunitatea din
Corbasca va avea un nivel mai ridicat de implicare in problemele cotidiene, cetatenii vor fi ancorati la viata comunitatii si la
nevoile consatenilor lor, avand o intelegere crescuta cu privire la impactul implicarii civice in comunitate. Activitatile derulate
in cadrul proiectului contribuie la scaderea gradului de discriminare din comunitatea din Corbasca cu privire la populatia de
etnie roma, cresterea nivelului de integrare sociala si comunitara a acestora si totodata la schimbarea de mentalitati privind
populatia roma.
Scop: Pregatirea practica a min. 35 de copii si tineri din jud. Cluj in domeniul valorilor si comportamentelor democratice si
combatere a discursului instigator la ura prin folosirea Jurnalismului Comunitar ca instrument de implicare civica si watchdog
pentru democratie, pe o perioada de 12 luni.
Obiective:
1. Dezvoltarea competentelor in jurnalism comunitar a 20 tineri in Scoala de Jurnalism Comunitar + min. 15 copii rromi si
nerromi, elevi la Scoala Nicolae Iorga/Club EduPlus din Cluj-Napoca astfel incat sa poata desfasura activitati jurnalistice in
comunitate si sa poata elabora in echipa/individual min. 10 materiale jurnalistice scrise/audio/foto/video despre comunitati

11 Go Free - Asociatia pentru
Sprijinirea Societatii Civile

Scoala de Jurnalism
Comunitar “StReEt”

vulnerabile/civism din zone urbane periferice si comunitati rurale StReEt (http://www.gofree.ro/harta-street/) din jud. Cluj si
Salaj, in spiritul promovarii si ocrotirii valorilor democratice si combaterii discursului instigator la ura.
2. Implementarea a 10 actiuni civice (nonformale+media advocacy) si promovarea activitatii tinerilor jurnalisti comunitari
pentru a face vizibile cazurile de excluziune/discriminare/impactul DIU, cat si propriile voci ale copiilor din medii defavorizate
din Scoala Nicolae Iorga/Clubul EduPlus.
3. Dezvoltarea capacitatii de management de redactie pentru min 10 membri Go Free.
4. Dezvoltarea Centrului de Resurse Antidiscriminare “Social Justice for All” [existent] accesibil voluntarilor GoFree, cursantilor
Scolii de Jurnalism Comunitar si membrilor comunitatii (lucratori de tineret, profesori, educatori etc), elevilor si profesorilor
din Scoala Iorga.

Judetul Cluj (ClujNapoca, Sinpaul,
12

Camarasu)
Judetul Salaj (Cristoltel,
Surduc, Galgau
Almasului, Jibou)

Nr. Denumirea organizatiei
crt.

Titlul proiectului

Promovarea contractelor
12 Asociatia Centrul pentru
Legislatie Nonprofit

Asociatia cultural-educativa
13 ”Ambasadorii prieteniei”

rezervate de achizitii la
nivelul Municipiului
Bucuresti

Zidurile au aparat oamenii,
acum oamenii apara
zidurile! Lobby si advocacy
in cetatea Targovistei

Despre proiect

Scopul proiectului este de a dezvolta dialogul structurat intre ONG-urile inregistrate ca si unitati protejate sau intreprinderi
sociale cu autoritatile publice locale de la nivelul Municipiului Bucuresti (PMB si Sectoare) in vederea organizarii de licitatii
rezervate.
Obiective:
1. Cresterea gradului de informare a 200 de ONG din Romania si 7 autoritati publice din Municipiul Bucuresti privind conditiile

Durata
proiectului Unde se desfasoara
proiectul
(luni)

12

Bucuresti

12

Targoviste

12

Suceava, Gulia/Dolhasca,
Arbore, Berchisesti si
Valea Moldovei

12

Bucuresti

de organizare a unor licitatii rezervate intr-o perioada de 12 luni. Proiectul urmareste si promovarea ofertei de servicii si
produse furnizate de minim 50 de ONG-uri/intreprinderile sociale si unitatile protejate in randul administratiei publice din
municipiul Bucuresti intr-o perioada de 12 luni.
2. Cresterea capacitatii a 5 ONG-uri de a participa la procedurile rezervate de achizitie publica intr-o perioada de 12 luni.

Scop: Mobilizarea si solidarizarea comunitatii si autoritatilor locale pentru protejarea si valorificarea patrimoniului istoric.
Obiective:
1. Cunoasterea situatiei cladirilor istorice si a monumentelor aflate in pericol si a cadrului juridic existent pentru protejarea
acestora de catre intreaga comunitate.
2. Familiarizarea targovistenilor cu procesele de lobby si advocacy. Elaborarea si pilotarea unor proceduri-instrumente de
protectie civica, lobby si advocay (inclusiv reglementari juridice) pentru salvarea monumentelor si cladirilor aflate în pericol.
3. Formarea competentelor pentru actiuni de lobby si advocacy in randul participantilor directi.
4. Consolidarea unor parteneriate intre „Ambasadorii prieteniei” si alti actori relevanti in domeniul educatiei civice din
comunitate, cresterea stimei de sine si a motivatiei membrilor asociatiei pentru desfasurarea unor actiuni civice de impact.
Scop: Responsabilizarea si cresterea participarii active a tinerilor de etnie roma din 5 comunitati reprezentative pentru a contribui
la incluziunea sociala a populatiei marginalizate si dezvoltarea comunitatii.
Obiective:
1. Cresterea timp de 12 luni a gradului de acces la formare pentru participare civica, in randul a 25 de tineri de etnie roma prin
implementarea unui sistem blended learning de formare si dezvoltarea unei platforme de e-learning.
2. Dezvoltarea timp de 12 luni a unor instrumente de implicare civica pentru tinerii de etnie roma din 5 comunitati vizate prin
crearea si validarea unei retele de GILt-uri (grup de initiativa locala atinerilor) numita ROMA-CIVIC.
3. Consolidarea timp de 12 luni a celor 5 grupuri civice de tip GIL formate din tineri de etnie roma in vederea incurajarii initiativei
locale si inducerea a 10 propuneri pe agenda de lucru a autoritatilor locale cu privire la incluziunea sociala a romilor.

Centrul Regional de Resurse
pentru Organizatii
14 Neguvernamentale Suceava

Tineri romi pentru o
comunitate cu initiativa Roma Civic

Organizational: Cresterea capacitatii CenRes prin infiintarea unui serviciu de suport roma care sa sprijine participarea civica activa
in comunitatile mici la nivel de judetul Suceava si implementarea politicilor de incluziune sociala pentru romi.
Scop: Responsabilizarea Primarului si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru respectarea unor minime standarde de
transparenta si democratie locala.
Obiective:
1. Monitorizarea transparentei la nivelul Primariei Capitalei si a agendei Consiliului General al Municipiului Bucuresti în raport cu
problemele orasului (în special din domeniul social si cel al mobilitatii urbane);
2. Implicare a minim 150 de cetateni în actiuni de advocacy ce vizeaza administratia Bucurestiului;

Fundatia Centrul de Resurse
15 pentru participare publica

Orasul nostru, Nu mosia
voastra

3. Organizarea unei campanii de advocacy pentru a determina Primarul si Consiliul sa respecte minime standarde de transparenta si
democratie locala.

