














Norvegia are o lungă tradiție în promovarea 
participării și implicării civice. 80 la sută 
dintre  norvegieni sunt membri în una până 
la trei organizații ale societății civile, de la 
asociațiile de părinți, care fac voluntariat 
pentru întreținerea terenului de joacă din 
curtea școlii până la organizaţii mari, bazate 
pe membri, care vizează nevoile unor 
grupuri specifice sau probleme sociale mai 
largi.

Eu însămi, în calitate de membră a mai 
multor organizații non-guvernamentale 
de-a lungul vieții, am avut privilegiul de a 
învăța în cadrul acestora nu numai despre 
problemele globale legate de climă - 
preocuparea de bază a ONG-ului în cadrul 
căruia am activat în timpul adolescenței şi 
în jurul vârstei de 20 de ani - dar și despre 
cum să devin un bun cetățean, responsabil 
și activ, cum să îi ajut pe alții și cum să 
dezvolt relații de cooperare pentru binele 
comun. Prin intermediul organizațiilor 
societății civile, am cunoscut oameni 
din toate categoriile sociale și de toate 
vârstele, oameni pe care altfel nu i-aș fi 
întâlnit. Pentru mine, la acea vreme, a fost 
o experiență de învățare, care a contribuit 
la dezvoltarea unui simț al responsabilității 
și implicării. De asemenea, am învățat să 
fiu critică față de societate și să protestez 
împotriva nedreptăților și abuzurilor, 
indiferent de unde vin acestea.
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special pentru ONG-uri, în valoare de 36 de 
milioane de euro. În toți acești ani au fost 
sprijinite aproape 400 de proiecte, dintre 
care peste 100 în domeniul combaterii 
sărăciei, inegalității și  excluziunii sociale, cu 
accent pe populația de etnie roma. Aproape 
90 de proiecte au încurajat cetățenia activă 
și implicarea civică. Altele au contribuit la 
dezvoltarea durabilă, drepturile omului și, 
foarte important, dezvoltarea sectorului 
ca atare, prin dezvoltarea capacității ONG-
urilor de a atrage fonduri, de a-și mări baza 
de membri, de a lucra cu voluntarii, etc. 
Această broșură, împreună cu poveştile 
pe care le veți găsi în paginile sale, este o 
dovadă vie a muncii excepționale a ONG-
urilor din România, cu sprijinul oferit de 
către Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile și partenerii acesteia, în calitate de 
administratori de fond.

În timpul șederii mele în România, am 
citit și am învățat multe despre frumoasa 
dumneavoastră ţară și despre istoria 
dumneavoastră fascinantă. În ultimii o 
sută de ani, ați experimentat democrația, 
dar și o perioadă lungă și întunecată de 
opresiune. Drepturile fundamentale ale 
omului, inclusiv drepturile minorităților, 
egalitatea, libertatea de exprimare, 
implicarea civică, dreptul de asociere 
și cultura asociativă au fost uneori grav 
compromise, sub presiune sau inexistente. 
După căderea comunismului, România a 
ales calea democrației. Procesul de trecere 
nu a fost unul ușor. Dar ați parcurs deja 
un drum lung, iar schimbările sunt vizibile 
și, sperăm, ireversibile. Evoluțiile din 
societatea românească, atitudinea unei 

părți semnificative a populației românești 
în apărarea principiilor și valorilor, a statului 
de drept și a democrației, precum și 
conștiința civică a oamenilor îmi dau motive 
să fiu optimistă în legătură cu viitorul acestei 
țări. Mai mult, mă bucur că atât România, 
cât şi Norvegia, Islanda și Liechtenstein au o 
înțelegere comună a importanței societății 
civile.

Norvegia, împreună cu Islanda și 
Liechtenstein, va continua să sprijine 
societatea civilă. Un fond pentru 
promovarea cetățeniei active, numit exact 
așa -  Fondul pentru Cetățenie Activă - în 
valoare de 46 de milioane de euro, va fi, să 
sperăm, operațional până la finalul acestui 
an. Suntem mândri să sprijinim cetățenia 
activă și participarea publică în România 
în următorii ani. Ele sunt elemente cheie 
în crearea unei societăți civile puternice și 
vibrante care își asumă responsabilitatea 
și se angajează în probleme care de foarte 
multe ori depășesc agenda personală a 
fiecăruia dintre noi. Binele comun este 
obiectivul primordial.

În 2013, imediat după ce am preluat 
poziția de ambasador al Norvegiei în țara 
dumneavoastră, am fost în prima mea 
delegație în România. Scopul a fost acela 
de a vedea rezultatele câtorva proiecte 
deja implementate în cadrul Granturilor 
SEE și Norvegiene, în cursul perioadei 
de finanțare anterioare și de  a arunca o 
scurtă privire asupra a ceea ce s-a realizat 
(în program). Rezultatele obținute de un 
ONG românesc într-o zonă rurală izolată 
din estul României - soluții privind asistența 
medicală de bază, incluzând şi servicii de 
îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, servicii 
integrate pentru copiii aflați în situații de 
risc și crearea de locuri de muncă pentru 
grupurile vulnerabile - m-a făcut foarte 
optimistă cu privire la relevanța Granturilor 
SEE și Norvegiene în România. De atunci, 
am urmărit cu interes și pasiune evoluția 
acestora în România, și în societatea civilă, 
în special.

Este bine cunoscut rolul ONG-urilor 
în calitate de promotori ai cetățeniei 
active, ai democrației participative și ai 
societăților solidare. Importanța ONG-
urilor în susținerea drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale, inclusiv ale 
grupurilor dezavantajate și marginalizate, 
contribuția lor la creșterea gradului de 
conștientizare a diverselor provocări 
ale societății, este crucială. Acesta este 
motivul pentru care Norvegia, împreună 
cu partenerii săi din SEE / AELS, a decis 
să sprijine consolidarea acestui sector în 
România. Acest lucru a fost realizat în cadrul 
Granturilor SEE și Norvegiene, între 2009 
și 2014, atunci când a fost creat un fond 

2



“Când te duci să vorbești cu oamenii în 
comunitate, la început e mai greu să ai o 
discuție deschisă dar pe parcurs ies niște 
povești pe care le poți folosi în diverse 
moduri”, spune Elisabeta Păcuraru, din 
Eşelniţa, participantă la un atelier organizat 
prin Fondul ONG. 

Am pornit în realizarea acestei broşuri cu 
gândul să ilustrăm cele mai importante 
rezultate ale organizaţiilor finanţate 
prin program. Ce a reprezentat acesta în 
România, care sunt cele mai relevante cifre, 
schimbările reprezentative, poveştile care 
au arătat că se poate? Au fost făcute liste, 
excel-uri, strânse rapoarte şi organizate 
întâlniri. Din dorinţa de a spune cum a 
contribuit  programul la „mai binele” celor 
din jur.   

În luna aprilie a anului 2013, se anunţa la 
Bucureşti deschiderea unui program de 
36 de milioane de euro, dedicat 100% 
societăţii civile. Cinci domenii esenţiale de 
finanţare, trei principii transversale, zece 
teme orizontale, douăsprezece arii tematice 
şi trei organizaţii partenere implicate în 
coordonare. 

Au urmat mai bine de trei ani în care 
ideile din cele 390 de proiecte finanţate 
au prins formă. Ani plini de activităţi 
care ne-au dovedit că pentru fiecare 
fărâmă de bunăstare câştigată e nevoie 
de dedicare şi parteneriat public-privat. 
Doar prin abordare integrată schimbările 
în comunitate sunt sustenabile, iar lipsa 
de pregătire şi viziune consumă resursele 
inutil. Soluţiile se pot aplica doar dacă 
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Dacă am descrie cele mai importante 
lucruri întâmplate prin fiecare proiect, am 
ajunge la o înşiruire de rezultate, spuse prin 
termeni mai mult sau mai puţin tehnici. 
Enumerarea tuturor e prea mult, descrierea 
câtorva, prea puţin. 

Dincolo de cifre şi rapoarte, programul 
Fondul ONG a însemnat oameni. E mult 
de povestit. Despre experienţa celor 3 
milioane de oameni implicaţi în proiecte. 
Despre orele de voluntariat care însumează 
125 de ani de lucru la normă întreagă. 
Rămâne sigur ceva de spus despre ce s-a 
întâmplat în cele peste 400 de localităţi 
rurale şi 100 de oraşe. Despre cei peste 28 
000 de oameni care au beneficiat de servicii 
sociale şi de bază şi cele peste 4000 de 
interacţiuni cu instituţiile publice. Această 

broşură cuprinde doar câteva poveşti 
despre oameni care au dat formă implicării 
chiar şi atunci când condiţiile nu erau 
tocmai prielnice. Când mentalităţile le erau 
potrivnice sau instituţiile nu îi ascultau. 

Au fost drumuri greu de deschis, comunităţi 
greu de atins şi au rămas mentalităţi de 
schimbat. Însă fiecare proiect are o poveste, 
a implicării care prinde formă atunci când 
există oameni care îndrăznesc. Jurnalistele 
Gabriela Piţurlea, Ioana Pelehatăi şi Stela 
Giurgeanu au stat de vorbă cu o parte 
dintre aceştia, iar poveştile lor sunt redate 
în continuare cu speranţa că experienţa 
lor va folosi în diverse moduri şi pentru 
deschiderea altor drumuri. 

Echipa Fondului ONG 

oamenii îşi unesc forţele, iar organizarea 
comunitară face minuni. Unele organizaţii 
ne-au surprins prin creativitate şi inovare, 
altele prin încrederea că se poate mai bine.  

A fost încurajat schimbul de experienţă 
cu organizaţiile şi instituţiile din Norvegia, 
Islanda şi Liechtenstein, dar şi cu celelalte 
15 ţări beneficiare ale granturilor SEE. Prin 
parteneriate, evenimente internaţionale 
şi vizite de studiu, au ajuns în România 
concepte şi metode de lucru noi. 
Profesionişti nordici cu experienţă în 
drepturile omului şi democraţie au lucrat 
alături de cei români, au analizat situaţii şi 
au prezentat studii de caz S-a înţeles mai 
bine specificul fiecărei ţări şi modelele ce 
pot fi preluate şi transmise dintr-o ţară în 
alta.
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Printr-un proiect aparent simplu, Mihaela 
Diana Podariu a reușit să deschidă orizonturi 
pentru zeci de tineri din Târgu Frumos și 
din împrejurimi. Lucrând împreună, au 
descoperit satisfacțiile voluntariatului, au 
învățat despre dezvoltare personală, au 
căpătat încredere în ei înșiși și în ce pot 
face să se întâmple chiar și într-un orășel de 
10.000 și ceva de locuitori pe care mulți din 
cei care stau acolo îl consideră plictisitor.

Mihaela Diana Podariu are 31 de ani și s-a 
mutat în Târgu Frumos după terminarea 
facultății, ca să lucreze în marketing. A 
înființat ONG-ul ASIRYS: Asociația Super 
Tineri în 2008 și, în 2013, a început să 

călătorească dintr-o țară în alta, pentru 
a descoperi modele de bună practică la 
organizațiile străine. După un an jumate în 
care a vizitat 35 de țări, s-a întors cu zeci de 
idei și curajul de a le pune în practică. 

A scris într-o zi jumate cererea de finanțare 
prin care propunea crearea Centrului de 
Voluntariat Târgu Frumos. Ideea o avea de 
foarte mult timp, dar nu găsise până atunci 
sursa de finanțare potrivită. Dorința ei era 
să convingă tinerii și nu numai să organizeze 
evenimente pentru comunitate, în funcție 
de ce-și doresc sau ce cred ei că lipsește 
în localitatea lor. Pornind de la ideea că 
cel mai important pas pentru dezvoltarea 

unui tânăr e să încerce el să organizeze 
ceva, Mihaela și-a dedicat aproape tot 
timpul încercând să le ofere voluntarilor 
instrumentele necesare pentru a-și putea 
pune ideile în aplicare. „Am lucrat non-stop 
aproape”, spune „dar mi-a și plăcut, n-am 
simțit. Obiectivul era să ies și eu din zona 
de confort, să mă oblig să accesez tot ce se 
poate accesa în comunitate, să vorbesc cu 
absolut toată lumea, să văd până unde pot 
să mobilizez comunitatea.”
 
120 de tineri au făcut 370 de evenimente în 
13 luni. Cel mai în vârstă voluntar a fost un 
pictor de 75 de ani, dintr-un sat, care visa 
să țină un atelier pentru copii. Majoritatea 
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voluntarilor, spre surpriza Mihaelei, au 
venit nu din Târgu Frumos, ci din satele 
vecine. N-au fost puține cazurile în care 
liceeni ai căror părinți nu erau de acord 
cu voluntariatul au trecut peste obiecțiile 
familiei și s-au implicat în activitățile 
Centrului, dornici să învețe și să descopere 
lucruri noi despre ei înșiși. 

Cosmin Ștefan Boca n-a vrut să dea la 
facultate imediat după bac. „M-am trezit 
cu un an liber pe care nu știam cu ce să-l 
umplu, dar știam că e decizia corectă.” 
Într-o zi, a aflat de centrul de voluntariat 
și a decis să se înscrie. Chiar dacă ai lui nu 
erau de acord, și-a dat seama că acolo are 
șansa să încerce lucruri noi și să cunoască 
oameni noi, să călătorească și să organizeze 
evenimente, precum competiția de 
strongman care rămâne preferata lui. 

Cosmin are acum 21 de ani și se 
specializează în Ingineria Mediului la Științe 
Agricole și Medicină Veterinară. Sportul 
îi place la nebunie, dar nu ar fi putut face 
performanță. Își dorea să facă ceva la care 
e bun și care îi și place. Anul de voluntariat 
i-a dat o direcție. „Am mers la Ingineria 
Mediului printr-o pasiune pe care am 
descoperit-o în timpul voluntariatului. Am 
mers la o campanie de împădurire și mi-am 
dat seama că e unul din cele mai plăcute 
lucruri. Prima întrebare pe care mi-am 
pus-o a fost: de ce mă simt atât de bine? Și 
mi-am dat seama: pentru că fac ceva bun 
pentru mediu.”

Mihaela se gândea inițial că Centrul va 
organiza în principal evenimente mici 
- cursuri, seminarii - dar până la urmă 
au ajuns să organizeze inclusiv un color 

run şi un festival. Festivalul Folcloristica 
reuneşte tineri talentaţi şi meşteşugari 
din tot judeţul, şi asociaţia l-a organizat 
din nou toamna trecută și îl va face și anul 
ăsta. „Prin cultură mi se pare că putem să 
producem mai multă schimbare decât prin 
orice altceva”, spune Mihaela.

„De vă întrebați care e rețeta succesului”, a 
scris ea despre reuşitele Centrului în revista 
pe care a realizat-o împreună cu voluntarii 
„o să vă spun doar că nu-i nimic special, 
trebuie doar să le dai încrederea, cadrul şi 
instrumentele potrivite, pentru a face tot 
ce le trece prin cap, tuturor celor care îşi 
doresc să devină voluntari – copii, tineri, 
profesori, cetățeni.” 

de Gabriela Pițurlea
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Ești tânăr? Mda.. Până și ONU zice că nu e 
bine de tine în ziua de azi: îți lipsesc banii și 
puterea de decizie.

Ai fost tânăr? Poate că și tu simți la fel. 
Autoritățile nu te bagă-n seamă decât când 
vor să-ți ia bani și dup-aia habar n-ai pe ce-i 
cheltuie.

Partea bună e că nu contează, de fapt, 
câți ani ai. În 2014, tinerii din România au 
făcut o chestie super-tare, din care poți 
să înveți și tu, indiferent câți ani ai, unde 
stai sau ce lucrezi. „Ce-au făcut? Vreun 
protest? Un festival? Niște concerte?” Nu, 
deși câteodată și astea ajută. Dar înainte 
să se distreze, tinerii din povestea asta, 

adică Asociația Centrul pentru Politici 
Educaționale, au făcut ceva și mai cool. 
Au pus pe picioare un proiect intitulat 
„Tineri pentru democraţie: transparenţă şi 
bună guvernare în alocarea şi gestionarea 
fondurilor publice pentru tineret la nivelul 
autorităţilor locale”. Au luat autoritățile la 
bani mărunți. Le-au demonstrat cu legi și 
cifre că sunt cu ochii pe ei. I-au convins să 
respecte legea și, ca atare, să dea banul 
public pe lucruri utile pentru ei, tinerii. Pe 
programe care să-i ajute să-și găsească un 
job, centre unde să învețe lucruri necesare 
pentru carieră, activități prin care să crească 
lideri și alte treburi pe care le vrei și tu de la 
tineri. 

Pe tineri toată lumea-i folosește în sloganuri. 
Nici în 2014 nu stăteau altfel lucrurile. Și 
strategiile din programul de guvernare în 
vigoare și cele ale Ministerul Tineretului 
și Sporturilor se lăudau cu ei. Promisiunile 
sunau bine pe hârtie: încurajarea tinerilor 
să participe la viața socială, dezvoltare, 
finanțări. Numai că nu mai exista niciun 
raport care să arate dacă s-a și făcut ceva 
cu-adevărat din 2008 încolo. Iar cele mai 
recente date fuseseră strânse de Consiliul 
Tineretului din România, în 2007-2008. 
Conform acestora, în anii respectivi doar 
cinci, respectiv opt Consilii Județene (din 
41) dăduseră bani de la buget pentru tineri.

Așa că tinerii au făcut ce știu ei mai bine. 
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Au dictat ce e cool. De data asta, n-au fost 
hashtag-urile, selfie-urile sau adidașii, ci 
niște legi, pe care tinerii din trei organizații 
le-au pus la treabă în folosul lor în cadrul 
unui proiect finanțat prin Fondul ONG. 
Rețeta e simplă, iar rezultatele concrete.

Se ia prima lege, nr. 350/2006 sau Legea 
Tinerilor, se pune la microscop și se 
extrag din ea esențialele. Se scrie un scurt 
îndreptar, care în 8 pagini, îți spune pe 
bune cu ce instrumente poți să chestionezi 
alocarea bugetelor locale. Și e bine să știi 
că legea obligă primăriile să se consulte 
cu niște consilii formate din organizații de 
tineri, să organizeze concursuri de proiecte 
transparente pentru ONG-urile lor, să 
finanțeze activități locale pentru tineri și 
să aloce de la buget un fond de tineret de 
minimum 100.000 de lei pe an.

Se ia și a doua lege, nr. 544/2001. Se 
diseminează metodologia în traininguri cu 
monitorii din țară, ca să știe la ce să fie atenți. 
Se trimit solicitări de acces la informații de 
interes public. Se colectează și se analizează 
datele. Interesant de știut: doar trei sferturi 
dintre consiliile județene și de reședințe de 
județ au răspuns solicitărilor. Mai puțin de 
o treime dintre acestea alocaseră fonduri 
pentru tineret în 2015 și un pic peste un 
sfert dintre ele cheltuiseră 50% din aceste 
fonduri. Doar în municipiul Baia-Mare și în 
județul Covasna existau consilii consultative 
de tineret în 2015. În perioada 2012-2014, 
doar județul Alba alocase peste 100.000 
lei anual pentru tineret și reușise să-i și 
cheltuie în fiecare an.

A fost nevoie de 100 de ONG-uri și de lobby 
pe lângă autoritățile locale și județene, dar 

odată ce tinerii au demonstrat că sunt atenți 
și știu la ce să se uite, s-a putut. Pe 2016, 
fondurile alocate pentru tineret la nivel 
local și județean au atins nivelul alocărilor 
de la Ministerul Tineretului și Sportului. 
Sunt bani din care se va învăța și se va 
munci. Mai mulți tineri vor avea șansa să 
învețe cum își găsesc un loc de muncă. Mai 
mulți dintre ei își vor cunoaște drepturile.

Și acum, după ce-ai stat cu gura pe ei și au 
dat banii cum scrie-n lege, ce mai e de făcut? 
Păi, același lucru, în fiecare an. Între timp, 
îi mai și premiezi un pic. Programul Tineri 
pentru democrație a desemnat orașul cu 
cea mai bună strategie de investiție în tineri 
drept Capitala tineretului din România. Pe 2 
mai 2017, Bacăul va fi primul oraș care preia 
titlul. Competiția pentru 2018, însă, e încă 
deschisă.

de Ioana Pelehatăi
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Apa nu e doar o nevoie umană universală 
ci și un drept inalienabil. E un truism să 
spui că fără apă nu există viață. În 2009, 
Parlamentul European a declarat apa drept 
„proprietate comună a omenirii” și a cerut 
statelor membre UE să garanteze că până în 
2015 toate popoarele sărace vor avea acces 
la apă.

dintre sate nu aveau canalizare. 

Asigurarea apei e o muncă. Lipsa apei 
înseamnă că nu poți să te duci la școală sau 
la serviciu. Înseamnă că te poți îmbolnăvi 
mai ușor. Înseamnă că, oricum privești 
problema, ești cetățean de mâna a doua. 
Și deși România are mulți cetățeni care se 
confruntă cu lipsa apei și toate problemele 
pe care le provoacă această situație, 
autoritățile își pasează problema din 
ograda uneia într-a alteia. Primăriile spun 
că n-au cum să-și racordeze locuitorii la 
rețelele de apă și canalizare fără sprijin din 
partea autorităților centrale. Parlamentul și 
Guvernul nu spun mare lucru pe tema asta. 
Așa că societatea civilă a luat inițiativă.

În noiembrie 2014, Agenţia de Dezvoltare 
Comunitară „Împreună” s-a aliat cu trei 
organizații locale (Agenţia de Dezvoltare 
Comunitară Buzău, Asociația Centrul de 
Resurse pentru Egalitate AEQVITAS Olt 
și Centrul de Resurse Apollo Prahova). 
Au avut șase luni la dispoziție în cadrul 
proiectului „Democrație participativă. 
Pilotarea unei ințiative cetățenești pentru 
comunitățile interetnice din România”. Le-
au folosit ca să meargă în comunități, să 
afle care-s problemele reale ale oamenilor, 
la firul ierbii, și să pună la cale un plan de a 
le rezolva. În teren au găsit probleme care 
mai de care mai diverse: de la rata ridicată a 
abandonului școlar până la lipsa experților 
în problemele romilor în primării, de la lipsa 
actelor de proprietate până la cea a locurilor 

Deși 70% din suprafața pământului e 
acoperită de apă, la ora actuală peste 1,1 
miliarde de oameni nu au acces la apă de 
băut. Circa 2,5 miliarde de oameni nu au 
acces la condiții de igienă standard. În 
România, la finalul lui 2013, 1,3% dintre 
orașele țării și 28,3% din sate nu aveau 
rețele de apă, iar 3,1% dintre orașe și 76,5% 
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de muncă. S-au pus pe treabă, împreună 
cu grupurile de inițativă din comunități: 
au organizat activități educaționale, au 
mobilat o sală de clasă, au amenajat un 
teren de joacă și au luptat pentru angajarea 
de mediatori sanitari și școlari.

Printre toate astea, însă, au dat din nou 
și din nou de aceeași problemă – și în 
comunitățile rome și în cele ne-rome, și în 
localitățile izolate geografic, cât și în cele 
ușor accesibile: lipsa accesului universal 
la apă. Iar problema e națională: Institutul 
Național de Statistică spune că circa 8 
milioane de români trăiesc fără acces 
la apă potabilă. Așa că, deși campania 
viza doar treizeci de comunități, cei de la 
Agenția „Împreună” s-au decis să o extindă 
la nivel național. Poate așa aveau să audă 
și autoritățile semnalul de alarmă tras de 
cetățeni.

Strângerea de semnături a necesitat o 
mobilizare fără precedent pentru Agenția 
„Împreună”, povestește Alexandra Hosszu. 
Au făcut apel la personalități publice, 
printre care s-au numărat și staruri din 
fotbal ca Jean Vlădoiu și Miodrag Belodedici. 
Au filmat clipuri de conștientizare în 
comunități. Au explicat oricui a fost dispus 
să asculte că lipsa apei e o problemă care-i 
afectează deopotrivă și pe romi și pe ne-
romi. Și, pentru că proiectul a fost unul de 
cooperare interetnică, au reușit, în cele din 
urmă, să strângă un număr impresionant 
de 21.397 de semnături de pe tot cuprinsul 
țării.

În septembrie 2015, semnăturile și 
manifestul campaniei au fost depuse la 
Parlamentul României. Autorităților li s-a 
cerut să cartografieze situația accesului 
la apă și să găsească soluții eficiente. Și, 

pentru prima dată de la intrarea României 
în UE, problema a fost pusă pe agenda 
publică. E doar un prim pas, iar soluțiile 
sunt abia în stadiul de dezbatere – însă este 
un prim pas esențial spre a garanta tuturor 
cetățenilor României, indiferent de etnie 
sau poziționare geografică, că apa nu va mai 
fi un lux pentru ei.

de Ioana Pelehatăi
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„Te fură la factură”, te anunță emfatic 
campania organizației Expert Forum. 
Tu crezi că statul îți acoperă o parte din 
costurile cu energia electrică și cu gazele, 
prin subvenții. În realitate, în ultimii zece 
ani ai cotizat 26,6 miliarde de lei pentru 
electricitate și 13,84 miliarde de lei pentru 
gaze în buzunarele „băieților deștepți” 
din politică și de pe piețele respective. 
Costurile nu sunt transparente pe facturi, 
așa că furnizorii și producătorii pierd bani, 
iar tu, micul consumator (domestic sau 
IMM) plătești mai mult decât face și n-ai 
posibilitatea să-ți alegi furnizorul care ți-ar 
face cea mai bună ofertă. Asta pentru că 
piața nu e liberă. Dacă piața ar funcționa 
la fel ca şi cea de telefonie mobilă, de 
exemplu, cu totul altfel ar sta lucrurile.

În 2014, când auzeau de piață liberă, mulți 
dintre noi fuseseră învățați să creadă că asta 
ar presupune costuri și mai mari pentru 
consumatorii casnici. La finalul lui 2014 nici 
măcar nu era sigur dacă va avea loc vreodată 
liberalizarea pieței de gaze naturale, pentru 
că aceiași „băieți deștepți” plăteau bani grei 
pe lobby pentru ca demersul să se amâne. 
La momentul acela, o astfel de reformă 
ar fi fost posibilă doar dacă veneau FMI, 
Banca Mondială și Consiliul Europei să 
ne-o impună. Publicul credea ce-i spuneau 
populiștii direct interesați să păstreze 
situația în termenii de-atunci: liberalizarea 
e rea, mai bine să nu se schimbe nimic.

Aici a intrat în scenă EFOR, cu proiectul 

„Te fură la factură”. Cu creionul pe hârtie, 
EFOR a făcut calcule clare, care să le arate 
oamenilor că sunt mințiți. Au explicat pe 
îndelete toate costurile reale de pe facturi 
și-au mers „la firul ierbii”, la Timișoara, Iași, 
Cluj, Sfântu Gheorghe și București. Le-au 
spus oamenilor că subvențiile actuale nu-s 
gândite ca să-i ajute pe ei. Le-au ascultat 

îngrijorările și i-au asigurat că piața va fi 
liberalizată cu grijă, astfel încât să nu ajungă 
tot ei să plătească mai mult.

Ce-au înțeles oamenii cu ocazia asta? Că, 
de exemplu, deși piața e reglementată 
la ora actuală, prețul la energie electrică 
a ajuns deja aproape la fel de mare ca 
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Hidroelectrica, să zicem. Ar fi forțați să se 
confrunte cu prețurile reale. Până acum, te-
au mințit că prețurile astea prea mici ajută 
Hidroelectrica să câștige mai mulți bani. 
Realitatea e că acesta e doar unul dintre 
furnizorii blocați în contracte păguboase, 
care nu fac bine nimănui altcuiva decât 
corupților. Iar în ce privește piața de gaze, 
doar furnizorii câștigă din faptul că IMM-
urile încă nu au la dispoziție o piață liberă 
– li se asigură clientela și profitul. 

EFOR a adus grijile și necesitățile oamenilor 
în atenția factorilor de decizie, pentru a 
gândi politici publice cu adevărat utile. 
Pentru o piață realmente liberă, statul 
ar trebuii să aibă bani din contracte 
profitabile, pentru a-i proteja pe cei săraci 
de creșterea prețurilor. Mai mult, statul 
trebuie să informeze micul consumator 
despre opțiunile pe care le are la dispoziție 

pentru furnizori și să se asigure că energia 
care ajunge la public este de calitate. Tot 
statul trebuie să se asigure că nu apar 
monopoluri, care-ar sufoca fenomenul de 
concurență.

Azi, liberalizarea pieței gazului, a cărei 
situație era incertă la final de 2014, s-a 
repus pe roate. ANRE are un website mai 
transparent, gândit cu responsabilitate față 
de consumatorii casnici. Peste 14.000 de 
oameni au semnat petiții, 15 consumatori 
s-au pus cu ochii pe decidenți, ca să se 
asigure că piața liberă o să fie liberă pe 
bune, iar Guvernul a înțeles că subvențiile 
nu-s pentru „băieții deștepți”, ci pentru cei 
care chiar au nevoie de ele.

de Ioana Pelehatăi

cel de pe o piață liberă. Că pe o piață cu 
adevărat liberă, pe care ar avea loc mai 
mulți furnizori, prețurile ar rămâne scăzute 
datorită concurenței dintre furnizori. 
Producătorii ar putea să vândă la un preț 
mai mare decât cel actual, reglementat. 
Așa n-ar mai ieși în pierdere, din cauza 
unor contracte la prețuri preferențiale 
acordate clientelei politice. Exploatările 
de gaze din Marea Neagră ar putea să 
devină profitabile, pentru că ar crește 
producția internă și ar scădea consumul 
intern. N-am mai depinde de Rusia – cale 
testată prin scăderea consumului Interagro, 
un consumator industrial, care a redus 
dependența României de Rusia de la 30% în 
2009 la 10% în 2014.

Într-o piață liberă, clienții politici și marii 
consumatori industriali n-ar mai cumpăra 
energie la un preț artificial scăzut, de la 
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De prin 2013 Anca Năstase și colegele ei 
din Federația VOLUM primeau constant 
telefoane și mesaje de la oameni care 
întrebau cum pot afla de oportunități de 
voluntariat. În același timp, Eurobarometrul 
75.2 „Voluntariat și solidaritate 
intergenerațională”, realizat în 2011, arăta 
că 16% dintre români se implică în activități 
de voluntariat, în timp de olandezii se 
implică în astfel de activități în proporție 
de 57%, danezii în proporție de 43%, iar în 
Austria implicarea ajunge la 39%. 

Echipa federației visa la o platformă care să 
crească implicarea cetățenilor în activități 
de voluntariat și să ajute la dezvoltarea 
ONG-urilor din România, oferindu-le 
acces la  o comunitate online dornică de 
implicare. Dar știau totodată că o astfel de 
platformă nu merge de la sine. Că trebuie 
structurată și construită astfel încât toate 
persoanele care intră acolo să găsească ce 
caută, apoi susținută și menținută, ca să 
nu moară odată cu încheierea proiectului. 
Cunoșteau platforme care încercaseră 
ceva asemănător și care eșuaseră din lipsa 
finanțării sau a oamenilor care să se ocupe 
de ele. „Practic a trebuit să ne gândim 
foarte bine din ce o s-o întreținem după, 
dacă o să facem așa ceva”, spune Anca, 
directoarea executivă a VOLUM. „Și am 
zis: OK, ori o facem și o facem foarte bine 
și devine proiectul nostru de suflet, în care 
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să investim și pe care să-l creștem, ori nu 
facem deloc.”

Inițial nu aveau idee ce înseamnă să 
programezi cap-coadă o astfel de platformă. 
Nici echipa de IT nu mai făcuse o astfel de 
platformă de la zero, spune Anca, dar au avut 
deschiderea să încerce. Au aflat împreună 
răspunsuri în ședințe interminabile în care 
au discutat dorințe și posibilități reale și au 
construit scheletul hărții. În permanență au 
avut în vedere faptul că proiectul trebuie 
să crească pe două paliere – oportunități 
de voluntariat și oferte –, preocupându-se 
deopotrivă de experiența de utilizare a unui 
voluntar și de cea a unei organizații care 
accesează hartavoluntariatului.ro.

Implementarea s-a întins nu pe șase luni, 
cum se așteptau la început, ci pe mai bine 
de un an. Harta filtrează proiectele folosind 

criterii geografice, de timp disponibil 
sau de abilități, punând la dispoziţie 17 
domenii şi 71 de subdomenii de interes, 
prin intermediul cărora se face corelarea 
dintre cererea şi oferta de voluntariat. 
Pentru a ușura procesul de recrutare, 
organizațiile pot lua legătura cu voluntarii 
prin intermediul platformei.  

La mijlocul lui februarie 2017, harta 
înregistra 2366 de voluntari și 325 de 
organizații. După eforturi susţinute de 
promovare, ea crește acum de la sine 
şi este cea mai mare comunitate online 
de voluntari și ONG-uri, spune Anca. Își 
promovează pe ea proiecte organizații de 
prin toată ţara, unele foarte mari, dar şi 
unele aflate la început de drum, organizații 
care activează în educație sau în organizarea 
de concerte, dar și spitale și trei ministere, 
printre care cel al Tineretului și Sportului. 

Federația a început să primească inclusiv 
cereri de sprijin din partea companiilor care 
caută oportunități de voluntariat pentru 
angajaţii lor. 

Anca e extrem de mulțumită de ce a 
construit alături de colegele ei. „Noi ne-am 
asumat că atâta vreme cât există Federația 
VOLUM, va exista şi harta voluntariatului.
ro. Nu mai e un proiect de sine stătător, ci 
un proiect care face parte din core mission. 
Alocăm resurse umane, alocăm resurse 
financiare, acolo unde se poate, pentru că 
nu ne dorim un eşec. Noi o considerăm o 
reușită a noastră și a sectorului şi ne dorim 
aşa să rămână.”

de Gabriela Pițurlea
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Georgiana Lincan are 22 de ani și e din Mizil. 
A făcut facultatea în Ploiești, la Universitatea 
de Petrol și Gaze, iar acum e masterandă în 
studii de gen la SNSPA. La începutul toamnei 
s-a mutat la București. În Ferentari. Pe 
Georgiana Lincan o mai cheamă și Aldeza, 
dar nu în acte, ci în comunitatea de romi 
din Mizil – care se numește Cartier, dar i se 
mai spune și Țigănie. Povestea asta e a ei, a 
cartierului ei, a femeilor alături de care l-a 
schimbat – și a străzilor pe care azi pot să 
meargă prin cartier.

În Mizil locuiesc 5.000 de romi, o treime 
din populația orașului. În 2015, în Cartier 
existau 13 străzi nepietruite, nicio stradă 
asfaltată, șase străzi fără iluminare, șase 
străzi fără canalizare. Oamenii n-aveau și 
nu au acte de proprietate. Aveau o singură 
pompă, la care se mai oprea din când în 
când apa. Aveau prea mulți câini vagabonzi 
și locuri de muncă deloc, în tot orașul. O 
treime din populația Mizilului trăia, așadar, 
invizibilă pentru autorități: înotând prin 
noroaie ca-n secole demult trecute, izolată 
într-un ghetou cu granițe nevăzute, în care 
ambulanțele se împotmolesc în glod, iar 
singurele autorități care dau pe-acolo sunt 
jandarmii și polițiștii, trimiși de primar. 

În povestea Georgianei-Aldeza, însă, 
schimbările încep, tot nevăzute, în 2013. 
La doar 18 ani, tânăra ajunge să se implice 

într-un grup de inițiativă civică, format de 
Carmen Gheorghe – care-i de loc din Mizil, 
și de fapt de la E-Romnja, o asociație pentru 
promovarea drepturilor femeilor rome. 
Au fost zece la-nceput, de la 16 la 47 de 
ani. Știau că-s multe de rezolvat în cartier. 
Grupul a făcut sfat și-au hotărât: câinii, 
drumurile și apa. Cu planurile astea, dar 
fără jalbă-n proțap, s-au dus respectuos la 
ședința Consiliului Local.

Primarul n-a stat la prea multe discuții, 
povestește Georgiana. Că de ce vin de-alde 
de-astea de la București să-i certe pe ei? 
Că o să se pietruiască drumurile. Când? Ei, 
când. Când o să fie bani. Că să mai pună 
mâna să facă și ele curat pe-acolo. „S-a luat 
act de cereri”, au zis aleșii, mulțumim, la 
revedere.

Aici ar fi putut să se termine povestea 
Georgianei-Aldeza, cu umilințe și ignorare. 
Din fericire, i se schimbă cursul. În 2014, 
Centrul de Resurse pentru Comunitate și 
Decât o Revistă demarează proiectul „În 
pas cu justiția socială” al cărui scop e să 
învețe patru organizații care lucrează cu 
grupuri vulnerabile să facă advocacy. Să se 
reprezinte în fața autorităților. Să se facă 
auzite. Să-și ceară drepturile. Una dintre 
organizații este E-Romnja.

La cursurile de advocacy, membrele 

grupului din Cartier au învățat să facă 
demersuri legale pe lângă autorități. Să stea 
cu ochii pe ei. Și să-și spună povestea: au 
făcut photovoice, adică o serie de cartoline 
cu portrete ale oamenilor din comunitate 
și cererile lor pentru autorități. Au expus 
cartolinele la o școală din Mizil. Au continuat 
să meargă la Consiliul Local. Georgiana 
povestește revoltată că la expoziție ne-
romii s-au mirat să afle cum se trăiește la ei 
în oraș. Dar povestește mândră și că l-a pus 
la punct pe primar, atunci când a încercat să 
constrângă una dintre membrele grupului 
de inițiativă civică.

Primarul s-a schimbat în 2016, dar cel 
dinainte pietruise deja aproape toate 
străzile. Pe noul primar l-au convins rapid 
să se țină de promisiunea de a balasta 
ultima stradă rămasă. Au convins chiar 
și scepticii din comunitate că se țin de 
treabă, nu de clacă. Grupul din Cartier 
s-a mărit și și-a sporit și ambițiile: 50 de 
femei din comunitate au beneficiat de 
testul Papanicolau, prin intermediul unei 
caravane medicale. Acum fac demersuri 
pentru soluționarea situației actelor de 
proprietate din Cartier – și visează la străzi 
asfaltate.

Georgiana-Aldeza n-a obosit. Mai are 
momente, dar o ridică la loc susținerea 
grupului.  Advocacy și empowerment sunt 
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niște cuvinte abstracte, poate, când nu 
le vezi la lucru. La Mizil, însă, se văd: pe 
drumurile pietruite și în determinarea unei 
tinere care contribuie la îmbunătățirea 
vieții unei comunități vulnerabile, dar din 
ce în ce mai unite.

de Ioana Pelehatăi
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Acum 20 de ani, când Fundaţia Cartea 
Călătoare (FCC) a organizat primele cursuri 
de utilizare a computerului cu echipamente 
asistive, maxim trei elevi nevăzători dădeau 
la facultate într-un an, își amintește Mircea 
Bucur, președintele fundației. În perioada 
2015-2016, numai în proiectul „EIN - 
Educaţie incluzivă pentru nevăzători” au 
asistat peste 60 de studenți.

Fundația din Focșani facilitează accesul 
la informare, instruire şi angajare pentru 
persoanele cu deficiențe de vedere şi 
creşterea gradului de integrare socială a 
acestora cu ajutorul tehnologiilor moderne 
de acces.

Proiectul a inclus universități din cinci orașe, 
cu care FCC a colaborat de-a lungul timpului 
– București, Iași, Timișoara, Cluj și Oradea –, 
dar și școli de nevăzători din București, Târgu 
Frumos, Buzău, Cluj-Napoca, Timișoara și 
Arad. Dacă fundația s-a concentrat în trecut 
mai ales pe accesibilizarea manualelor 
pentru studenți, odată cu acest proiect și-a 
îndreptat atenția și spre liceeni, pentru a-i 
încuraja pe cât mai mulți să-și continue 
studiile. Și nu s-au rezumat la ei. Profesorilor 
le-a plăcut atât de mult rezultatul, încât au 
cerut și cărți pentru gimnaziu. Manualele 
au ajuns inclusiv la copii nevăzători care 
învață în școli obișnuite. „În Bacău, trei 
copii au intrat în clasa a cincea la o școală 

obișnuită”, spune Mircea Bucur. „Noi i-am 
încurajat să nu plece la o școală specială și 
acum învață foarte bine, le-am accesibilizat 
manualele necesare.”

Bucur știe cât de important e să ai un sprijin 
atunci când vrei să-ți continui educația. A 
avut câțiva prieteni care i-au citit ore-n șir 
cursuri de matematică, pe vremea când 
era student, și datorită lor a putut termina 
facultatea. „Acești oameni poate n-au 
norocul meu”, spune despre beneficiarii 
proiectului, „trebuie să-i ajutăm.”

Folosind un scanner performant A3, o 
echipă formată din angajați și voluntari 
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ceva extraordinar pentru mine.” În aproape 
trei ani, spune, FCC i-a scanat vreo 700-800 
de cărți și nu se îndoiește că ele le vor fi 
cândva de ajutor și altor tineri ca ea. 

de Gabriela Pițurlea

de o carte de greacă veche. Livia Andreea 
Iordan, studentă la master la Filosofie, 
crede că e omul care solicită, poate, cel mai 
mult serviciile de accesibilizare. 

Livia l-a cunoscut pe Mircea Bucur prin 
2014, la un eveniment din București, și el 
i-a spus atunci că dacă are nevoie de ajutor 
cu materialele de studiu, se poate baza pe 
FCC. Colaborarea lor a început cu adevărat 
vreo șase luni mai târziu, când Andreea 
a început să-și pregătească lucrarea de 
licență de la Litere, pentru care a studiat 
ipostazele personajului feminin în opera 
lui Mircea Eliade. A folosit vreo 50-60 de 
cărți, unele dintre ele voluminoase, precum 
Istoria critică a literaturii române. 5 secole 
de literatură de Nicolae Manolescu. E un 
efort de scanare pe care nu ar fi putut să-l 
facă niciodată singură. „A fost într-adevăr 

a accesibilizat peste 100.000 de pagini, 
inclusiv dicționare și cursuri străine. După 
corecturi atente, au convertit cărțile într-
un format specific, numit daisy, utilizat 
de nevăzători, care se citește cu ajutorul 
unor softuri speciale. Un astfel de format 
le permite să parcurgă cartea la fel cum 
o parcurge cineva care vede, putând, de 
exemplu, să sară dintr-un capitol în altul. În 
cazul culegerilor de matematică, s-a folosit 
metoda audio, pentru ca cel care ascultă să 
înțeleagă perfect formulele. Toate cărțile 
sunt acum disponibile pe carteacalatoare.
ro, o bibliotecă online la care elevi, studenți 
și profesori au acces gratuit. 

Pe lângă asta, nu puțini au fost studenții 
care au cerut ajutor fundației cu scanarea 
unor cărți pentru examene. Unii au trimis 
cursuri în engleză, cineva a avut nevoie 
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În România, cancerul reprezintă o problemă 
majoră de sănătate publică: de la an la an 
rata cazurilor de îmbolnăvire crește într-
un mod alarmant. Rata mortalității e și ea 
ridicată, comparativ cu alte țări europene. 
În București sunt tratați peste 75% dintre 
copiii bolnavi de cancer din România, 
majoritatea provenind din medii sociale 
defavorizate. Pentru aceștia, dar si pentru 
aparținători, diagnosticul, lupta cu boala, 
dar si cu sistemul medical reprezintă o 
situație de criză pe care majoritatea o 
gestioneaza foarte greu. În acest context, 
Asociaţia M.A.M.E. oferă, prin programele 
pe care le derulează, sprijin celor care se 
confruntă cu aceste tragedii. Campania 
“Bullying-ul asupra copiilor cu boli cronice, 
nevoi speciale sau dizabilități” a luat 
naștere, inițial, ca un instrument de suport 
pentru copiii bolnavi. Ce au descoperit „în 
teren” a depășit însă granița bolii fizice.

„Cea mai bună prietenă a mea are cancer. 
Din cauza bolii părul a început să-i cadă, iar 
prietenii ei au început să-și bată joc de ea. 
Eu, fiind singura persoană care îi înțelegeam 
problema i-am luat apărarea.” - mărturia, 
care aparține unei eleve de școală generală, 
scoate la iveală problemele  sociale majore 
cu care se confruntă, suplimentar, copiii 
diagnosticați cu cancer din România. 

În zona Piața Domenii, pe Strada Clucereasa 
Elena, nr. 49A din București, se află un loc 
cald și primitor – în fapt, un refugiu pentru 
copiii diagnosticați cu cancer și alte boli 
grave din România. 

Centrul Steluțelor a fost înființat de către 
Asociaţia M.A.M.E., în luna iunie 2014 
din cauza lipsei în România a serviciilor 
de suport şi recuperare pentru copiii care 

suferă de boli grave – 70% dintre beneficiari 
fiind diagnosticați cu diferite tipuri de 
cancer.

Despre proiect, Maria Culescu, directoarea 
și fondatoarea Asociației M.A.M.E  îmi 
spune că, atunci când se confruntă cu 
un diagnostic grav, atât asupra copilului, 
cât și a părinților impactul psihologic e 
major, iar suportul unui terapeut e esențial 
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a fost cazul unui elev dintr-o școală de pe 
lângă București care a povestit cum este, 
zilnic, agresat verbal de către paznicul școlii, 
din cauză că este supraponderal. „În urma 
poveștii am contactat-o pe directoarea 
școlii, i-am spus despre ce este vorba, iar 
paznicul a fost dat afară.”

de Stela Giurgeanu

ajungând să descopere povești și mărturii 
ale copiilor care au fost fie victime, fie 
observatori – scopul fiind de conștientizare 
a fenomenului.

„I-am rugat pe elevi să scrie un text în care să 
redea o întâmplare, reală sau fictivă despre 
agresiune. Am fost uimiți de numărul mare 
de lucrări înscrise în concurs, aproape 2 mii 
de eseuri. Și, poate cel mai elocvent rezultat 
al acestei campanii, a fost atunci când copiii 
au spus că este prima dată când pot vorbi 
despre ceea ce li se întâmplă și s-au simțit 
ascultați și ușurați.”

Campania “Bullying-ul asupra copiilor cu 
boli cronice, nevoi speciale sau dizabilități”, 
s-a desfășurat pe parcursul unui an, 2015-
2016, și a reușit să scoată la iveală povești 
pe care altfel copiii nu le-ar fi spus – cum 

pentru a trece cu bine peste perioada 
dificilă. „Pentru a depăși acest obstacol, am 
organizat grupuri de suport pentru copii 
și pentru părinți, creând astfel contextul 
potrivit pentru a împărtăși trăirile și 
experiențele avute în lupta cu boala și 
pentru a beneficia de suportul, atenția, 
empatia și relaționarea de care au nevoie în 
perioada de confruntare cu boala.”

Dincolo de serviciile directe pentru copiii 
bolnavi și familiile lor, asociația a derulat 
și o campanie de prevenire și combatere a 
fenomenului de bullying care afectează copiii 
cu boli cronice sau cu dizabilități. Pentru că, 
oricât de crud pare, este o realitate: copiii 
bolnavi au de suferit și din cauza ostracizării 
sociale. În cadrul proiectului s-a organizat 
un concurs de eseuri și s-au editat broșuri 
despre fenomenul de bullying, campania 
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Ana Dobre, poștărița comunei Goieşti din 
județul Dolj, a ezitat un pic când Fundația 
Adina Stiftelsen i-a propus să devină 
voluntară în cadrul proiectului „Eu, oltean 
de la țară, trebuie să fiu educat!”. Începând 
cu clasa a V-a, gemenele ei, care acum au 21 
de ani, au fost beneficiare ale programelor 
fundației, ceva ce Ana consideră că 
le-a schimbat viața. Își dorea să-și arate 
recunoștinţa, dar asta presupunea să 
meargă la o familie necunoscută şi să-şi 
petreacă timp cu copiii lor, îndrumând, pe 
cât posibil, părinții să răspundă nevoilor 
celor mici. Deși a crescut patru fete, se 
temea că nu va ști ce să facă. „Le ziceam 
fetelor: ce să fac eu acolo?” „Dar ce, mami, 
te duci și vorbești cu copiii, noi ce crezi că 
am făcut la început? Nu e greu, când intri 
acolo-n curte, uiţi de tot.” 

Mai târziu, Ana le-a dat dreptate fetelor. 
A vizitat săptămânal o familie cu trei copii 
din comuna Fărcașu, în care mama era ca şi 
absentă, iar tatăl, zilier, trebuia să se ocupe 
de aproape tot. Copiii au primit-o cu braţele 
deschise. Ana s-a apropiat de fetiţa de 
clasa a VI-a care preluase oarecum rolul de 
mamă, şi de băieții mai mici, unul în ciclul 
primar și celălalt la grădiniţă. Îi asculta, se 
juca cu ei, le atrăgea atenţia când făceau 
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ceva rău. S-a topit când, după două luni, 
mezinul i-a spus: „Doamna mea, când mai 
vii?”.

Faptul că părinţi ai foştilor beneficiari au 
devenit, la rândul lor, voluntari este una 
din marile realizări ale proiectului, crede 
Luminiţa Dincă, coordonatoarea lui. O 
altă realizare este implementarea a două 
concepte de educaţie preşcolară preluate 
de la partenerii norvegieni.

Fundaţia Adina Stiftelsen lucrează de opt 
ani cu cadre didactice şi copii din comunele 
doljene Goiești și Fărcaş. Ideea de a include 
preșcolarii în programele lor a venit când au 
observat că există lipsuri la nivelul relaţiei 
părinte-copil care pot influenţa negativ 
dezvoltarea copilului. Au intervenit iniţial 
prin furnizarea de materiale educaţionale 
pe care părinții nu şi le permiteau. 

Începând cu 2014, prin proiectul „Eu, 
oltean de la ţară, trebuie să fiu educat!”, au 
implementat, în Goiești, grădiniţa-deschisă 
– săptămânal, s-au organizat activităţi cu 
copiii la care au participat şi părinții. Al 
doilea concept introdus prin proiect este 
New Start, în cadrul căruia voluntari cu 
experiență parentală au fost instruiţi să 
ofere suport familiilor din medii sărace care 
au cel puţin un copil de vârstă preşcolară, 
în vederea creării unui climat favorabil 
pentru dezvoltarea copiilor. 10 voluntare 
din Goiești, alături de voluntare din Craiova, 
s-au dus în familii sărace, le-au ascultat 
păsurile părinților, s-au jucat cu copiii, 
și au încercat să-i înveţe şi pe unii, şi pe 
alții despre importanţa timpului petrecut 
împreună. „Copilul trebuie să fie văzut, 
auzit și să simtă aprecierea, și asta încearcă 
să le transmită părinților voluntarii noștri”, 
spune Luminiţa Dincă. 

Petruța Bănoi are două fete care au fost 
într-un after school organizat de fundație, și 
un băiețel care e acum la grădinița deschisă. 
Și ea a avut nevoie de încurajări pentru a se 
duce în satul Plopul, la o familie cu doi copii 
– un băiat de 9 ani și o fată de 5 ani. Le-a 
citit poveşti, a colorat cu ei, i-a învățat reguli 
de igienă. Mama lor a fost mai reţinută la 
început, dar cu timpul a început să stea de 
vorbă cu Petruța și chiar să-i ceară reţete 
sau sfaturi. Efectul voluntariatului s-a simțit 
de ambele părți, crede Petruța: „Când poți 
să ajuți, să faci un bine, parcă te simţi mai 
bine”.

de Gabriela Pițurlea
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Anisa are 17 ani și e din Afganistan. 
Nu o cheamă, de fapt, Anisa, dar îi 
protejăm identitatea. Povestea ei a fost 
relatată psihologilor Fundației ICAR, care 
asigură servicii medicale, psihologice și 
juridice victimelor torturii, refugiaților și 
solicitanților de azil. Centrul de Resurse și 
Servicii pentru Migranți ICAR, organizat 
împreună cu Resource Centre on Violence 
Traumatic Stress and Suicide Prevention, 
region West (RVTS Vest), Norvegia, a fost 
finanțat prin Fondul ONG în perioada 
octombrie 2014 – februarie 2016. Anisa a 
fost unul dintre cele peste 300 de cazuri 
de care s-au ocupat în perioada respectivă 
experții centrului. 

Povestea Anisei începe cu un refuz: un 
membru al grupării talibane a cerut-o în 
căsătorie, dar fata și familia ei au refuzat 
o căsnicie fără voia acesteia. A urmat o 
perioadă de constantă teroare, în care 
Anisa, părinții și frații ei au fost amenințați 
cu răpirea și cu moartea. Mai văzuseră în 
preajma lor o situație asemănătoare. Copiii 
familiei nu mai ieșeau din casă decât însoțiți, 
iar tatăl și fratele Anisei stăteau noapte 
de noapte pe acoperiș, ca să-i păzească 
de atacurile talibanilor. În cele din urmă, 
părinții au renunțat să-și mai trimită copiii 
la școală, iar Anisa, care vorbește engleză 
fluent, a întrerupt liceul. Cam atunci s-au 
decis că nu mai pot trăi așa. Era momentul 
să fugă din țară.

Majoritatea migranților și a refugiaților care 
ajung în România sunt aici în tranzit. După 
cum relatează Anca Bucur, psiholog ICAR, 
mulți nu știu ce se va întâmpla cu ei după 
ce ajung în România. „Mulţi dintre ei caută 
mijloace să plece mai departe, chiar şi ilegal, 
pentru că atât timp cât sunt în procedură nu 
au voie să părăsească teritoriul României. 
Am avut cazuri cu persoane care au călătorit 

într-un tir zile întregi fără să vadă lumina 
soarelui sau fără să aibă posibilitatea să 
meargă la toaletă sau să se spele. Şoferi de 
tir care i-au lăsat în România pe un câmp şi 
au plecat, pur şi simplu. Deci, i-au dat jos 
pentru nevoi fiziologice şi apoi i-au lăsat 
acolo. Sau i-au lăsat, tot aşa, în România, 
spunându-le că au ajuns deja în Germania 
sau, mă rog, în altă ţară unde ar fi vrut să 
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ajungă. Nu mai spun de cei care vin pe mare, 
în bărci supraaglomerate şi care sunt într-un 
pericol foarte mare de a muri, cu copii mici, 
cu bagaje multe, deja se ştie şi din media că 
s-au scufundat atâtea ambarcaţiuni de felul 
ăsta”.

În contextul actualei crize a refugiaților, 
diferitele categorii de migranți ajunși în 
România (solicitanți de azil, refugiați, 
persoane aflate sub o forma de protecție 
internațională, resortisanți din țări terțe, 
străini aflați în custodie publică, apatrizi 
sau străini fără forme legale de ședere) au 
acces la asistență medicală sau psihologică 
„în proporții sau forme diferite sau deloc”, 
explică doamna Camelia Doru, directoarea 
Fundației ICAR.  Deși România beneficiază 
de fonduri printr-un program al Fondului 
pentru Azil, Migrație și Integrare, finanțarea 
a fost întreruptă timp de șase luni. „Am 

fost «colacul  de salvare» pentru toți cei 
în nevoie de asistență medicală în acea 
perioadă”, spune doamna Doru. 

Spre deosebire de cei care tranzitează 
România spre un mult-visat „mai bine” 
occidental, familia Anisei a încercat să 
rămână. Au cerut toți statutul de refugiat și 
l-au obținut – mai puțin fratele mai mare. 
Atunci au reînceput problemele Anisei: 
insomnii, tensiune, dureri de mușchi, stări 
de depresie și anxietate, totul pe fondul 
unui acut sentiment de vinovăție. Era 
doar vina ei, își spunea, că familia a fost 
dezrădăcinată și că fratele mai mare riscă să 
fie trimis înapoi în Afganistan.

Pe Anisa a ajutat-o psihoterapia gratuită 
oferită de ICAR. Tot acolo a beneficiat de 
cursuri de orientare culturală. A reînceput 
să meargă la școală. Și-a făcut câteva 

prietene afgane și românce. Familia i-a 
rămas alături și a susținut-o. Pentru că știe 
engleză, a ajutat ca interpret la centru. Și, 
treptat, Anisa a reînceput să vadă un viitor. 
O viață nouă într-o țară nouă. Povestea ei 
e doar una din cele 300 care au azi un nou 
început datorită Centrului ICAR.

de Ioana Pelehatăi
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Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) din 
Bacău a pus accent, de-a lungul timpului, 
pe nevoia de a planifica, finanța și susține 
îngrijirea vârstnicilor. Îmbătrânirea aduce 
cu sine un risc crescut de a dezvolta 
afecțiuni precum Alzheimer, Parkinson, 
boli cardiovasculare sau diabet, care îi pot 
aduce pe cei afectați într-o stare accentuată 
de dependență. 

Potrivit unor informații Eurostat din 2013, 
România se află printre țările UE care vor 
avea cel mai ridicat procent de populație 
de peste 65 de ani în 2060 – peste 34%. 
Tot în 2060, seniorii de peste 80 de ani 
vor reprezenta 13% din populația țării. 
În România, serviciile medico-sociale 
adaptate la nevoile vârstnicilor singuri 
sunt insuficient dezvoltate, iar în mediul 
rural, lipsa lor este evidentă. Mare parte 
din medicii de familie sunt navetiști, în cele 
mai multe comune nu sunt farmacii, iar 
serviciile sociale de îngrijire sunt aproape 
inexistente. În general, veniturile realizate 
din pensii de cei care locuiesc în zone rurale 
sunt minime și acoperă cu greu traiul de zi 
cu zi. În zona N-E a țării, unde activează FSC, 
serviciile pentru vârstnici se limitau, acum 
câțiva ani, la câteva echipe de îngrijire la 
domiciliu (Iași, Roman, Bacău), 20 de centre 
rezidențiale (toate cu liste de așteptare) și 5 
centre de zi, acoperind doar 2% din nevoia 
de astfel de servicii în regiune. 

Prin proiectul „Consolidare, dezvoltare și promovare servicii integrate pentru persoane 
vârstnice vulnerabile” FSC a reușit să extindă îngrijirea la domiciliu pentru 106 vârstnici din 
județul Bacău, oameni care locuiesc singuri sau care, din cauza problemelor de sănătate, 
și-au pierdut mult din autonomie. O parte n-au copii, pe alții copiii îi vizitează rar, o dată sau 
de două ori pe an, cu toții locuiesc la sat. 
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Majoritatea beneficiarilor pe care Gabriela 
Ghincea i-a avut în grijă au peste 80 de ani, 
și spune că printre ei se aflau chiar și oameni 
de 100 de ani. Mai mult decât orice, unii 
dintre ei simt nevoia să vorbească cu cineva, 
fie pentru a-și spune păsurile, fie pentru a 
povesti fragmente din trecutul lor care de 
obicei le sunt rezervate nepoților. Gabriela 
a încercat mereu să-i asculte, conștientă 
că e o parte importantă a meseriei sale. 
Își amintește cu drag de un bătrân care 
a fost în Al Doilea Război Mondial. „Cât 
făceam eu treabă pe lângă el, prin casă - 
aprindeam focul sau îi spălam vasele - lui îi 
plăcea să povestească aventurile din timpul 
războiului. Mie mi-a și plăcut să stau de 
vorbă cu ei, să fiu atentă la ce spune.” 

Gabriela are 41 de ani și e, în prezent, 
profesoară de educație fizică și lucrător 
social la FSC. După moartea soțului ei a 

rămas cu doi copii minori de întreținut, 
așa că, din 2010, a început să lucreze ca 
îngrijitoare la domiciliu. În fiecare zi, a făcut 
naveta de-acasă, din Balotești, până în satul 
Crăiești, aflat la jumătate de oră distanță. 
Își petrecea câte două ore cu fiecare bătrân 
pe care îl avea în grijă, ajutându-l pe fiecare 
cu ce avea nevoie. Le-a măturat și le-a făcut 
cumpărături, i-a spălat și le-a schimbat 
scutecele, și le-a adus apă celor care nu 
aveau fântână în curte și pentru care cea 
mai apropiată sursă se afla la 300-500 de 
metri. 

În paralel cu munca la FSC, Gabriela a făcut 
facultatea la frecvență redusă. Naveta a 
fost grea uneori, dar munca în sine, în ciuda 
vârstei beneficiarilor, nu i s-a părut niciodată 
dificilă. Îi plăcea că fiecare zi decurgea 
altfel, nu era monotonie, nu era plictiseală, 
orice poartă se deschidea către situații și 

povești diferite. Dacă cineva avea nevoie de 
mâncare, îi gătea. Dacă cineva se accidenta 
sau cădea la pat, alerga la farmacie și 
oblojea. Se străduia să-și împartă atenția în 
mod egal, să nu favorizeze, nici să neglijeze 
pe nimeni. „Cum erau săracii necăjiți și fără 
un minim ajutor, chiar eram bucuroasă 
că mă duc eu și-i ajut. Au început să mă 
aștepte, abia așteptau să ajung.” 

Nu vrea să-și imagineze ce s-ar întâmpla 
dacă fundația nu i-ar mai putea sprijini pe 
bătrânii pe care ea, ca lucrător social, îi are 
acum în evidență. În multe cazuri, colegele 
Gabrielei reprezintă pentru ei singurul 
sprijin constant.

de Gabriela Pițurlea
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Asociația pentru Integrare Comunitară 
Racoș este o organizație neguvernamentală 
„năcută în comunitatea de romi din Racoș” 
- după cum spune președinta asociației, 
Mihaela Cârstea. „Sufletul organizației este 
Ioan Dudaș, pastor și consilier pe problemele 
romilor în Primăria Racoș. Nea Dudaș este 
persoana care și-a dorit să încerce să facă 
mai multe pentru oamenii din comunitate 
și a reușit cu sprijinul Asociației pentru 
Parteneriat Comunitar Brașov să înființeze 
organizația și să implementeze o serie de 
proiecte și activități începând cu 2014.”

Despre nevoile care au stat la baza 
proiectului “Racoș - dezvoltare comunitară 
sustenabilă”, Mihaela Cârstea spune că 
acesta a pornit de la o cercetare realizată 
în peste 1000 de gospodării din Racoș. „Era 
evidentă nevoia de sprijin a familiilor sărace 
pentru a asigura hrana copiilor și, în același 
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este proprietarul acestor văcuțe oferite în 
comodat familiilor.”

Vorbind despre programul de after school, 
o altă componentă a proiectului, Mihaela 
Cârstea spune că acesta a însemnat 
„îmbunătățirea rezultatelor școlare și 
evitarea abandonului şcolar pentru 31 de 
copii, dar și învățarea deprinderilor de prim 
ajutor de către 100 de copii de la Școala 
Gimnazială din Racoș prin intermediul unui 
curs de prim ajutor oferit gratuit copiilor 
prin proiect.” 

de Stela Giurgeanu

acele familii care aveau cel puțin 2 copii și 
nevoie de sprijin, dar și un grajd în care să 
fie adăpostită vaca. În timpul proiectului 
au beneficiat de lapte și alte produse de 
la aceste văcuțe un număr de peste 50 de 
copii. În plus, o persoană din fiecare familie, 
care a absolvit opt clase, a urmat un curs 
de îngrijitor de animale. Asociația pentru 
Integrare Comunitară Racoș, împreună cu 
Asociația pentru Parteneriat Comunitar 
Brașov și Primăria Racoș și-au propus 
astfel sa stimuleze în comunitate creșterea 
animalelor, oferind și cunoștințele necesare 
pentru acest lucru. Prima văcuță s-a născut 
în ianuarie 2016, iar de atunci s-au mai 
născut alte 4 vițici, iar prima vițică a fost 
deja dăruită unei alte familii, celelalte 
vițelușe trebuie să mai crească un pic lângă 
mamă. Procesul merge mai departe fiind 
sprijinit și gestionat de către Asociația 
pentru Integrare Comunitară Racoș care 

timp, sprijin pentru copiii din comunitate, 
din clasele V-VI, cei mai expuși fenomenului 
de abandon școlar, care prin trecerea de la 
calificative la note și lipsa unui ajutor din 
partea familiei pentru procesul educativ, 
ajungeau să abandoneze școala. Modul 
în care am încercat să răspundem acestor 
nevoi a fost inițierea programului Dar din 
Dar prin oferirea de vaci cu lapte pentru 10 
familii din Racoș și continuarea programului 
after school pentru perioada 2015-2016, 
cu atragere de fonduri pentru ca acest 
program să se finalizeze la finalul anului 
şcolar, după terminarea proiectului finanțat 
prin Fondul ONG.”

Proiectul nu a avut probleme în 
implementare, 10 familii au primit în dar 
câte o vacă cu lapte, urmând ca prima 
vițică născută să fie dăruită unei a 11 
familii și tot așa. „Au primit câte o văcuță 
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Cel mai bun prieten al copiilor din Sîngeorgiu 
de Mureș se numește Samu, iar copiii se 
întâlnesc cu el la școală și la grădiniță. Nu-i 
orice prieten – e o mascotă. Și nici școala și 
grădinița nu-s ca peste tot: sunt programe 
de Școală după școală și Grădiniță de 
vară, concepute anume pentru copiii 
romi din localitate. Samu a venit în vizită 
la Sîngeorgiu de Mureș adus de membrii 
asociației Caritas – Asistență Socială, care 
au derulat în localitate programul „Hand 
in Hand”. Le-a scris scrisori în fiecare zi, 
i-a ajutat să se familiarizeze cu școala și i-a 

încurajat. Acum copiii din comună îl cunosc 
și-l iubesc, merg la școala lui și, poate cel 
mai important – merg la școală.

„Copilul în fiecare zi povesteşte ce a făcut 
Ia Şcoala lui Samu şi aduce acasă lucrurile 
făcute acolo... Na, şi este foarte bine că deja 
copilul citeşte, ştie să scrie. Suntem foarte 
mulţumiţi de acest program”, spune o 
mamă de 27 de ani din localitate. Confirmă 
o alta, în vârstă de 35 de ani: „Doresc foarte 
mult ca fiul meu să înveţe, să ştie să citească 
şi să scrie corect. Sper că o să aibă şanse 

mai mari în viaţă, nu ca mine.”  Bine, părinți 
care să se bucure că le merg odraslele la 
cursuri s-au mai văzut. Copiii, însă, ce zic? 
„Îmi place să mă duc Ia şcoală şi îmi place 
că doamna învăţătoare ne ajută să facem 
temele. Dar cel mai mult îmi place când ne 
jucăm”, spune o fetiţă de 6 ani, beneficiară 
a Proiectului „Hand in hand” în Sîngeorgiu 
de Mureş.

Totuși, ce-i așa mare lucru că se duc copiii 
la școală în Sîngeorgiu de Mureș? La urma 
urmei, se duc la școală pe tot cuprinsul 
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României și nu se mai miră nimeni. Așa o 
fi, numai că această comună e aparte: din 
peste 9.300 de persoane, la recensământul 
din 2011, mai mult de 700 s-au declarat 
romi. Asistentul social din localitate, preotul 
și alți lideri din comunitate spun că, de fapt, 
ar fi în jur de 1.200 de persoane de etnie 
romă. Însă stigmatul social, segregarea și 
neajunsurile sociale îi opresc adeseori din a 
se „declara”.

Membrii organizației Caritas AB au găsit 
la Sîngeorgiu de Mureș o comunitate grav 
afectată de probleme sociale, dar în egală 
măsură deschisă ideii de a asigura șanse 
egale copiilor lor. De-acolo până la a încuraja 
participarea la sistemul de școlarizare a 
fost nevoie de-un singur plan, mulți pași, 
o grămadă de voluntari și o comunitate 
întreagă. De activitățile educaționale din 
program au beneficiat aproape 120 de copii 

și peste 50 de tineri romi din localitate. 
Părinții și-au înscris copiii preșcolari la 
Grădinița de vară, care i-a pregătit timp 
de 40 de zile pentru școala adevărată, din 
toamnă. Pe cei care mergeau deja la școală, 
i-au înscris la Școală după Școală, unde un 
pedagog social i-a ajutat și să-și facă temele, 
dar și să deprindă abilități care să-i motiveze 
să se țină de învățat. Între timp, douăzeci 
de profesori, educatori și învățători din 
comunitate au fost, la rândul lor, învățați 
să-i învețe pe alții, într-un mediu multietnic. 
Cei mici și-au făcut partea lor: au învățat să 
scrie, să citească și să socotească mai bine 
– unde mai pui că s-au și distrat, au făcut 
concurs de dezbateri și festival cultural. 
Cei mari au învățat să se-ntâlnească și să 
fie deschiși: să întrebe care-s problemele, 
să ajute la rezolvarea lor, să se implice 
și să lucreze cot la cot, pentru scopul pe 
care-l împarte întreaga comunitate. O viață 

mai bună, cu șanse pe bune egale, la care 
fiecare contribuie după puteri.

Sigur, e cale lungă până acolo, care poate 
fi parcursă doar prin implicare susținută, 
de lungă durată. Vizitele în familiile de romi 
au contribuit la sporirea încrederii acestora 
în membrii organizației. Programele, care 
au scăzut rata abandonului școlar deja, ar 
merita continuate și replicate. Iar strategia 
socială pentru romi, care a fost elaborată 
cu ajutorul voluntarilor din comunitate, 
are scopuri mari pentru educație, ocupare, 
infrastructură socială și câte altele. Dar 
primii pași au fost deja făcuți, Hand in Hand.

de Ioana Pelehatăi
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E al treilea an în care Sorinela Lăcătuș, 
o femeie de 49 de ani, cultivă legume 
în solariul obținut cu ajutorul Asociației 
Interetnice Dumitrița. În primul an, a 
plantat numai roșii. „Și am avut niște roșii 
mari, de mulți s-o mirat. Când intram în 
piață, n-aveau mulți roșii din alea. Roșie de 
jumătate de kilogram. Erau roșii românești, 
cum aveau bătrânii mai demult.”

În familia Lăcătuș, soțul, mecanic priceput, 
se ocupă de service-ul pe care-l au în curte. 

De solariu, e responsabilă Sorinela. „D-apăi 
și eu trebuie să fac ceva ca să putem 
supraviețui”, spune ea. 

De obicei, în comună, oamenii își fac solarii 
cu ce au la îndemână – bârne din lemn și 
folie ieftină. Așa ceva a avut și Sorinela 
înainte. Lemnul a putrezit în pământ și, la 
o furtună mai puternică, vântul a dărâmat 
solariul.

Prin proiectul „Inforural în comunitatea 

interetnică Dumitrița”, 51 de oameni din 
comuna bistrițeană au participat la cursuri 
de formare în meseriile de lucrător în 
cultura plantelor sau lucrător în creșterea 
animalelor. O mare parte din cetățenii 
de etnie romă din Dumitrița trăiesc din 
ajutor social. Foarte puțini dintre membrii 
comunităţii au un loc de muncă stabil, fiind 
deseori forţaţi să migreze în vestul Europei 
sau chiar în alte județe pentru a presta în 
special munci agricole sezoniere. Locurile 
de muncă din localitate și împrejurimi sunt 
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puține, iar tendința patronilor este de a 
plăti un salariu cât mai mic muncitorilor 
necalificați și să încurajeze munca la negru. 

În cadrul proiectului, localnicii din Dumitrița 
au primit consultanță pentru depunerea 
de proiecte la Programul Național de 
Dezvoltare Rurală. În plus, 15 familii dornice 
să-și suplimenteze veniturile prin cultivarea 
de legume au primit solarii de doi ari (10 
m lățime pe 20 lungime) și răsaduri. Au 
pus roșii, fasole, castraveți, ardei, gogoșari, 
chiar și mazăre sau căpșuni.

Ideea asociației a fost ca oamenii să 
producă legume bio, cantități mai mici, dar 
de calitate, care să poată fi vândute la un 
preț mai mare. Pentru cinci dintre solarii, 
au obținut deja certificarea bio. Legumele 
le sunt vândute sătenilor, din curte sau la 

piață, dar și distribuite magazinelor de 
cartier din Bistrița și nu numai. 

În februarie, sătenii pregăteau răsaduri, 
pentru că și din ele pot obține bani buni. 
„Mă bucur tare de ei, că sunt harnici și vor 
să facă”, spune Cristian Nica, coordonatorul 
proiectului. „Vor să facă lucruri faine.”

La mijlocul lui februarie, Sorinela aștepta 
să se mai îmbuneze vremea ca să poată 
planta răsadurile. Anul trecut a avut câte 
două rânduri de roșii, vinete și ardei, dar 
anul ăsta vrea să pună numai roșii, eventual 
mai multe soiuri, pentru că oamenii la piață 
caută ba pentru aperitiv, ba pentru bulion, 
ba pentru salate. E lucru mult la ele, mai 
ales că nu le stropește cu chimicale, dar 
trebuie să-ți și placă munca, iar Sorinela nu 
s-a ferit niciodată de ea. 

Din profitul donat de producătorii de 
legume din comună, asociația a mai 
achiziționat anul trecut două solarii, pe 
care le-a dat în folosință locuitorilor. „2 ari 
e o suprafață mică”, spune Cristian, „n-ai ce 
lucra așa mult, nici foarte mulți bani nu faci, 
dar eu tot timpul am încercat să spun că 
împreună, fiecare dacă facem câte o parte, 
putem câștiga mult mai mult.” Cristian și-
ar dori să creeze un cluster agricol în zonă. 
Sunt mulți oameni care fac brânzeturi 
bune, miere bună, care produc legume sau 
cresc vaci. Folosind ce are și ce știe să facă 
fiecare, și-ar putea îmbunătăți substanțial 
viețile. „Cumva asta vreau, să-i încheg. Să 
facem chestii ca să se dezvolte ei, poate 
n-or să mai fie așa mulți cu ajutor social.” 

de Gabriela Pițurlea
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Copilăria la țară, joaca în colbul uliței, fuga 
la furat de corcodușe, v-ați ascunselea 
și-o miuță pe izlazul comunal. Idilic, nu? 
Cu siguranță. Însă n-are nicio legătură cu 
copilăria celor mici din cele zece comunități 
rurale izolate din județele Iași și Vaslui 
în care organizația Salvați Copiii – Iași a 
implementat proiectul „Servicii sociale 
inovative pentru comunitățile rurale izolate 
din Regiunea Nord-Est”.

Sigur, poți să te și bucuri când te gândești 
că mai există în România copii care cresc la 
aer curat, nepoluați de televizor, jocuri pe 
calculator și internet, spune Andrei Crăciun, 
psiholog și manager al proiectului. El unul, 
însă, s-a înfiorat când a dat piept realităților 
din teren, care-au depășit cu mult ce-și 
imaginase înainte să meargă la firul ierbii. 
Când a ajuns în sate, spune acesta, a fost ca 
și cum „am ajuns într-o altă epocă”.

E un fapt știut că județele din nordul 
Moldovei sunt foarte sărace – zona de 
nord-est a României în sine este printre 
cele mai sărace din Uniunea Europeană. 
Însă abia analiza-diagnostic rezultată în 
urma proiectului desenează o imagine clară 
și detaliată a precarității: deși comunele nu 
sunt neapărat izolate din cauza distanței, 
drumurile dintre localități sunt proaste; 
serviciile sociale și medicale intervin 
greu din această cauză; mulți părinți își 
abandonează copiii pentru că pleacă la 

muncă în străinătate; alcoolismul e la 
ordinea zilei, școlile sunt uneori amenajate 
în spații improprii precum clădirile 
abandonate, fetele rămân însărcinate 
de foarte mici, grădinițele lipsesc cu 
desăvârșire. Și astea-s doar câteva dintre 
problemele cele mai grave. 

Dincolo de lipsurile materiale concrete, 
cea mai mare carență în satele parcă uitate 
de lume din nordul Moldovei e accesul la 

informație, explică psihologul. Nu e un 
truism, ci o realitate ilustrată de cazuri 
concrete din proiect.

Într-un sat, au dat de o fetiță de patru ani 
și jumătate care se înțepase cu o andrea 
în ochi din joacă, cu vreo doi ani înainte. 
Când părinții au dus-o pe fiică în cele din 
urmă la la medic, acesta le-a spus că ochiul 
la care fata își pierduse vederea nu mai 
poate fi recuperat. Dac-ar fi venit măcar 
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cu un an mai devreme, mai erau șanse. 
Pentru Crăciun, a fost un caz grăitor despre 
valoarea informației potrivite, venită la 
timpul potrivit.

În cinci dintre comune au găsit minore 
însărcinate, atât de tinere încât nici nu 
terminaseră clasele obligatorii. În situațiile 
de genul ăsta, părinții par să facă orice 
pentru a evita stigmatul social. Descurajează 
fetele de la a-și continua studiile. Nu depun 
plângeri împotriva presupușilor tați și nici 
nu explică nimic copiilor despre mijloacele 
contraceptive. Într-o intervenție în acest 
tip de mediu se impune, deci, și educarea 
părinților, stimularea abilităților lor 
parentale.

În niciuna dintre comune nu existau 
grădinițe – în majoritatea abia dacă exista 
învățământ primar sau comasat. Pentru a-și 

duce copiii preșcolari la ore, părinții ar fi 
fost nevoiți să parcurgă zilnic distanțe mult 
prea anevoioase pentru cei foarte mici. 

Din toate aceste motive, proiectul și-a 
propus să educe și să organizeze. A adus 
Școala Mobilă în sate pentru 500 de 
copii. Peste 100 de preșcolari au mers 
la „grădinițele de acasă”. Aproape 100 
de părinți au făcut cursuri de educație 
parentală.  

Sună bine pe hârtie, dar cum a fost în 
realitate? Greu, spune Andrei Crăciun, 
pentru că n-ai decât posibilitatea de a 
schimba o situație foarte dificilă în una un 
pic mai bună. Dar surprizele fericite n-au 
lipsit. 

Comunitățile s-au implicat activ în 
organizarea „grădiniței de acasă”, deși 

de multe ori a fost greu de găsit în sat o 
persoană care să aibă măcar liceul terminat 
și deci niște competențe pentru a-i educa pe 
cei mici. Dar au pus umărul la întreținerea, 
mobilarea și încălzirea spațiului. 

Miracolul proiectului e povestea fetiței de 
patru ani a cărei mamă credea că suferă de 
o tulburare de spectru autist. S-a dovedit că 
cea mică nu auzea, de fapt, cu una dintre 
urechi, ceea ce-i făcea aproape imposibilă 
comunicarea. Astăzi, fetița aude și are 
posibilitatea de a merge la școală. „E un alt 
copil”, spune psihologul. Și, într-o măsură 
sau alta, toți cei care au avut posibilitatea să 
învețe datorită proiectului sunt astăzi altfel 
de copii.

de Ioana Pelehatăi
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„În acest moment, România e departe de 
a fi o țară care să ofere oportunități egale 
de participare la viața socială tuturor 
cetățenilor ei.” - mi-a declarat Adrian 
Szelmenczi, managerul proiectului „Acces 
egal în spațiul public”. Faptul că în România 
anului 2017 persoanele cu dizabilități sunt 
aproape de nevăzut pe străzi, în parcuri, 
la cinematografe etc. nu înseamnă că ele 
nu există. Acești oameni nu pot ieși din 
casă. „Orașele în care trăim sunt extrem 
de neprietenoase cu pietonii în general, iar 
categoria care suferă cel mai mult din cauza 
acestui fapt sunt persoanele cu dizabilități. 
Bordurile, prea înalte, marcajele tactile 
lipsesc, mașinile parcate pe trotuar. Practic, 
a te deplasa pe jos într-un mare oraș din 
România reprezintă un risc asumat.”

Deși adoptată în 2006 legea privind protecția 
drepturilor persoanelor cu dizabilități, 
la data scrierii proiectului „Acces liber 
în spațiul public” multe dintre prevederi 
existau doar în teorie. „Această lege ar 
fi trebuit să modifice radical abordarea 
autorităților publice locale cu privire 
la crearea unui mediu accesibil pentru 
persoanele cu dizabilități. Cu toate acestea, 
lucrările de infrastructură continuă să fie 
făcute fără grijă pentru nevoile pietonilor 

(și implicit ale persoanelor cu dizabilități), 
semafoarele cu avertizare sonoră sunt 
aproape inexistente în București, executarea 
marcajelor tactile s-a făcut prost, motiv 
pentru care ele nu mai există, etc. Pe scurt, 
deși puțini își dau seama, noi am realizat că 
o banală bordură prea înaltă reprezintă un 
veritabil instrument de excluziune socială 
pentru persoanele cu dizabilități.”

Pornind de la această realitate, 
ActiveWatch a conceput proiectul care 
a inclus și o componentă importantă de 
cercetare. „Ne-am dat seama că un audit 
urban al accesibilității spațiului public ar 
fi un instrument extrem de util în vederea 
identificării mecanismelor care impiedică 
implementarea legislației naționale privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități. Ne-
am propus să aplicăm instrumentul în 
Arad, Râmnicu Vâlcea și București. Ne-am 
fi dorit să ajungem în mai multe locuri, 
însă resursele financiare limitate nu ne-
au permis. Orașele au fost alese în urma 
consultării cu ceilalți parteneri ai proiectului 
(Fundația Motivation și Asociația Light into 
Europe). Bineînțeles, nu am putut evita 
Capitala, pentru că modul cum arată acest 
oraș poate fi și un exemplu despre cum e 
abordată problema accesibilității într-un 

oraș care are la dispoziție și cheltuie fonduri 
uriașe pentru infrastructură. Dintre toate 
orașele, Bucureștiul a ieșit cel mai prost în 
ceea ce privește gradul de accesibilizare, 
lucru care nu a fost deloc o surpriză pentru 
noi.”

Cea mai mare problemă în implementarea 
proiectului a fost lipsa de preocupare 
pentru subiect a autorităților locale de 
la București. „Ne-a fost foarte greu să 
convingem instituțiile să participe la 
interviurile din cadrul cercetării. Nu același 
lucru s-a întâmplat în celelalte orașe, cu 
toate că și aici am remarcat o oarecare 
lipsă de cunoaștere a problematicii, nu 
putem spune ca n-au existat bune intenții 
în vederea rezolvării acestor probleme.”

Rezultatele cele mai importante ale 
proiectului au constat în principal în 
aducerea acestor probleme pe agenda 
publică. „Oamenii au devenit mai conștienți 
de faptul că un spațiu public accesibil aduce 
avantaje tuturor, nu doar persoanelor 
cu dizabilități. De asemenea, nu putem 
să nu menționăm Marșul oamenilor cu 
dizabilități. Aproximativ 400 de persoane au 
ieșit în stradă pentru a cere drepturi egale 
pentru toți, iar locuitorii Bucureștiului au 
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putut conștientiza câteva dintre problemele 
cu care se confruntă persoanele cu 
dizabilități.”

Dacă până la proiectul acesta, lipsa 
accesibilizării era o evidență, ulterior 
redactării Auditului Urban „am avut 
argumentele pentru care orașele cuprinse 
în proiect sunt ostile celor mai vulnerabili 
dintre pietoni. Documentul e și acum o 
resursă importantă pentru argumentul 
accesibilizării orașelor din România, redând 
o dimensiune concretă a lipsei de respectare 
a drepturilor persoanelor cu dizabilități”. 

de Stela Giurgeanu
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Înființată în 2008, pentru a găsi soluții la problemele legate de 
sistemul de arii protejate din România, Fundația ProPark e unul dintre 
acele nuclee ale societății civile care militează pentru conștientizarea 
faptului că natura oferă „răspunsuri la multe - dacă nu la cele mai 
multe - din problemele critice ale societăţii noastre moderne.” 

Despre proiectul „Natura în şcoli şi şcoala în Arii Protejate” Andra 
Croitoru (managerul proiectului) mărturisește că s-a născut din 
„dorinţa de a aduce natura mai aproape de copii prin crearea unor 
programe distractive dar şi educative în domeniul educaţiei ecologice.”

Vorbind despre ariile protejate din România, aflu că aproape 24% din 
suprafața țării noastre e inclusă în cadrul acestor arii naturale protejate 
„acest lucru nu e cunoscut de către publicul larg sau alte categorii de 
factori interesați, ceea ce determină un sprijin foarte redus al societății 
și cetățenilor pentru natură. Acțiunile de conștientizare destinate 
publicului larg presupun eforturi mari iar impactul nu e întotdeauna 
semnificativ. În acelaşi timp, e foarte bine cunoscut faptul că grupul 
țintă cel mai sensibil la acțiuni de educație sunt copiii care acționează 
ca ”vectori” de transmitere a informațiilor către adulți. De aceea, 
am fundamentat un program național de educație care să încurajeze 
vizitarea ariilor protejate de către copii şi care să redea importanța 
naturii, numit ”Pașaportul copiilor în arii protejate”.”

Pașaportul Copiilor e un joc interactiv cu ajutorul căruia copiii pot explora 
natura din România. Acest „document de călătorie” poate fi „ridicat” 
din standurile special amenajate în 38 de arii protejate din România. 
„Copiii porniţi în călătorie primesc “vize”, ștampile și autocolante 
personalizate care atestă vizitarea ariilor protejate. Harta călătoriei 
pe care Pașaportul o propune, prezintă o selecție de Situri Natura 
2000 (arii naturale protejate de importanță comunitară), Rezervația 
Biosferei Delta Dunării și un număr semnificativ de  parcuri naționale 
și naturale din România. Fiecare pagină a Pașaportului prezintă o 
descriere a fiecărei destinații care îndeamnă copiii să descopere 
legende, animale interesante sau trasee. Pentru a ghida această 
activitate, am creat  o platformă online (www.pasaportnatura.ro) 
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unde avem o hartă cu toate administrațiile, 
cu datele complete de contact și  fotografii 
ale rangerilor care vor înmâna  autocolante 
și autografe copiilor. În plus, Pașaportul 
cuprinde și o lista de activități educative 
care încurajează interacțiunea dintre copii, 
familii și personalul administrației ariei 
protejate.”

De asemenea, în cadrul proiectului s-au 
mai creat și platforma „Biblioteca virtuală 
a naturii” care centralizează şi promovează 
publicaţiile pe tema educaţiei ecologice 
în rândul profesorilor, rangerilor sau 
membrilor ONG, și un program menit a 
fi opţional pentru clasele III-IV, denumit  
Educaţie Ecologică şi Arii Protejate. „Pentru 
a testa acest manual am realizat 3 sesiuni de 
instruire cu 46 de profesori  şi am susţinut 
75 de lecţii demonstrative de educaţie 
în şcoli, la nivel național – scopul fiind ca 

profesorii implicaţi în desfăşurarea orelor 
demonstrative să aibă şansa să înveţe şi să 
practice în acelaşi timp, tehnici inovative de 
predare.”

În România administraţiile de arii protejate 
sunt înfiinţate relativ recent, au o 
experienţă redusă în managementul ariilor 
protejate, nu dispun de personal suficient şi 
beneficiază de  resurse financiare limitate. 
În prezent peste 22% din suprafața țării este 
inclusă în arii protejate, acestea având un 
rol important în menținerea echilibrului 
ecologic și al diversității biologice. Pentru 
ca ariile protejate să nu devină obstacole 
pentru dezvoltarea durabilă, ci modele 
de integrare a conservării resurselor, 
este nevoie ca publicul larg și alți factori 
interesați, să cunoască și înțeleagă mai bine 
această situație. În acest context, educaţia 
şi conştientizarea publicului larg e de cele 

mai multe ori neglijată sau chiar ignorată. 

Care e impactul proiectului Fundației 
ProPark? „Am reușit să creăm instrumente 
și să creștem competențe care desigur vor fi 
utile și folosite după finalizarea proiectului. 
Eforturile noastre de a promova aceste 
instrumente de educaţie vor continua 
pentru ca acestea să fie folosite la o scară 
cât mai mare. Am reușit să creăm o bază 
de date activă cu cadre didactice la nivel 
național care au posibilitatea de a  folosi 
metode și instrumente noi la sala de curs, 
datorită sesiunilor de instruire organizate 
de Fundația ProPark, a manualului de 
„Educație ecologică și Arii Protejate” 
precum şi prin folosirea resurselor din 
Biblioteca Virtuală a Naturii.”

de Stela Giurgeanu
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Agenția Națională pentru Resurse Naturale 
(ANRM) a publicat o hartă cu 77 de tipuri de 
resurse naturale ce însumează 520 licențe 
active de exploatare minieră, acordând 
deja licențe de explorare în zona extinsă a 
Munților Apuseni și în Maramureș, precum 
și licențe miniere de exploatare în baza 
cărora se dezvoltă minele de la Certej 
și Băița Crăciunești sau Roșia Montană. 
„Fiecare nou proiect presupune relocări 
parțiale ale comunității, defrișări, devieri 
sau captări de cursuri de ape, decopertări pe 
sute de hectare și nu în ultimul rând, iazuri 
de decantare cu cianuri și substanțe toxice. 
Practic, în lipsa oricărei dezbateri publice 
naționale, ANRM forțează România către 
un viitor extractivist bazat pe epuizarea 
resurselor sale neregenerabile.” - a declarat 
Roxana Pencea, managerul proiectului 
Mining Watch Romania. 
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În contextul în care comunitățile locale 
devin foarte vulnerabile în fața companiilor 
care vizează epuizarea unor tipuri de 
zăcăminte, Mining Watch România a 
identificat acele zone implicîndu-se activ în 
monitorizarea proiectelor de la Certej, Băița 
Crăciunești și mai recent la Rovina. „În felul 
acesta am reușit să trecem peste aparența 
de legalitate pe care companiile miniere o 
afișează și am descoperit șantiere începute 
ilegal, în lipsa unor autorizații legale, sau 
am reușit să suspendăm autorizații în baza 
cărora erau începute lucrări în carieră. În 
repetate rînduri am mers în comunitățile 
vizate și am discutat cu oamenii locului, care 
în marea lor parte sunt privați de informații 
corecte despre exploatările preconizate 
la ei în localitate. Nici autoritățile statului, 
nici companiile miniere nu depun eforturi 
pentru a explica și a informa comunitățile 
privind riscurile la care acestea se expun și 

întreaga narațiune din jurul acestor proiecte 
se limitează la cele câteva zeci de locuri de 
muncă pe care le creează. Statul român 
nu a realizat nicio evaluare independentă 
privind starea sănătății localnicilor sau a 
numărului de locuri de muncă care se pierd 
prin mono-industrializare. De asemenea, nu 
se vorbește despre costul real al metalelor 
extrase care externalizează comunităților 
locale costurile sociale și de mediu, 
inevitabile în astfel de exploatări.” 

Conform Roxanei Pencea, companiile 
miniere care vin în România sunt subsidiare 
ale unor companii miniere înregistrate în 
Canada, care au la bază scheme corporative 
complexe prin care își evită plata taxelor, își 
optimizează profiturile dar mai ales se pun 
la adăpost în cazul producerii de accidente 
de muncă sau de mediu. În acest context 
„Mining Watch este nevoită să joace rolul 

de detectiv nu doar pentru depistarea 
ilegalităților, ci și pentru obținerea unor 
informații de interes public.”

La capitolul realizări se numără transmiterea 
de informații privind procesul de avizare al 
noilor exploatări către un milion de oameni. 
„Sute de oameni, din întreaga țară s-au 
implicat în oprirea lucrărilor ilegale, alte 
zeci au contribuit pentru co-finanțarea 
acțiunilor în justiție. În plus, informații 
bine documentate și verificate au ajuns în 
comunitățile locale și lucrăm cu oameni 
din zonă pentru a monitoriza modul în 
care aceste proiecte avansează. Dată fiind 
natura complexă a avizării unor astfel de 
proiecte, e necesară o colaborare largă, de 
lungă durată între specialiști, cetățeni activi 
și localnicii direct vizați.”

de Stela Giurgeanu
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Principalul scop al proiectului derulat 
de Asociația Ecosilvex, „Conservarea 
biodiversității, ecoturism și educație 
ecologică în Ținutul Zimbrului” a 
fost sprijinirea dezvoltării durabile și 
consolidarea dezvoltării societăţii civile la 
nivelul microregiunii ”Ținutul Zimbrului”.

Răzvan Deju, manager de proiect, este de 
părere că acest proiect a fost relevant prin 
rezultatele care au contribuit la promovarea 
unui cadru general favorabil pentru 
sectorul neguvernamental, prin implicarea 
Ecosilvex, a partenerilor și a ONG-urilor, în 
promovarea cetățeniei active, dezvoltarea 
de parteneriate cu alte ONG-uri sau entități 
și consolidarea capacității organizaționale.

Proiectul a contribuit astfel la „succesul 
programului de reintroducere a unei specii 
de erbivore mari, importantă pentru că 
asigură pe cale naturală, echilibrul între 
zonele deschise și suprafețele împădurite. 
Zimbrul joacă rolul de ”specie umbrelă”, 
prezența lui în ecosistem favorizând 
prezența altor specii și contribuind astfel 
la menținerea biodiversitații și implicit la 
îmbunătățirea stării mediului. Utilizarea 

colarelor GPS la specia zimbru, o premieră 
pentru România, va reduce în continuare 
costurile de monitorizare suportate de 
PNVNT (Parcul Național Vânători Neamț), 
oferind date utilizabile în mod constant, 
constituind o alternativă complementară la 
actuala monitorizare UHF. Datele obținute 
prin monitorizarea cu colare GPS vor ajuta 
la stabilirea habitatelor favorabile pentru 
specia zimbru, vor lămuri aspecte legate 
de mișcările exemplarelor în libertate. 
Astfel se vor îmbunătăți cunoștințele legate 
de comportamentul speciei, fapt ce va fi 
de ajutor în cazul stabilirii altor locații de 
reintroducere în Munții Carpați.”

Prezența zimbrului în libertate, ca un 
element de individualizare a zonei PNVNT, 
constituie astfel „o oportunitate, care 
valorizată, poate contribui la dezvoltarea 
durabilă a zonei. Proiectul a încercat să 
dovedească faptul că utilizând zimbrul ca 
specie stindard se pot aborda simultan și 
unitar cele trei componente ale dezvoltării 
durabile și că răspunsurile găsite se pot 
constitui, parțial sau integral în modele ce 
pot fi replicate.” 

Rezultatele au fost îmbunătățirea statutului 
de conservare a speciei zimbru, conservarea 
biodiversității dar și dezvoltarea 
ecoturismului în ”Ținutul Zimbrului”, 
promovând dezvoltarea economică la nivel 
local, dar și dezvoltarea educației ecologice, 
având totodată o componentă socială. 
Vorbind despre rezultatele „tangibile”, 
Răzvan Deju povestește despre 2 zimbri 
puși în libertate cu colare GPS, 2 traininguri 
pentru folosirea colarelor GPS si utilizarea 
datelor obținute. Pe panta educațională 
peste 100 elevi și profesori au fost implicați, 
și peste 4000 de cetățeni informați.
„Principalul beneficiu al proiectului este că 
acesta a contribuit atât la buna guvernare 
(asigurând participarea tuturor părților 
interesate relevante, responsabilitate 
față de cei care vor fi afectați de acțiunile 
respective, informații liber disponibile și 
direct accesibile, precum și la dezvoltarea 
durabilă (asigurând protecţia mediului, 
sustenabilitatea socială şi economică).”

Odată cu finalizarea acestui proiect 
utilizarea colarelor GPS pentru zimbrii 
în libertate a devenit o practică curentă 
în România. La nivelul Parcului Natural 
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Vânători Neamt, cele două colare vor 
furniza informații valoroase și în perioada 
următoare. „Experiența noastră legată de 
acest gen de monitorizare a fost replicată 
pentru efectivul de zimbri din Munții 
Țarcu, în cadrul inițiativei de reintroducere 
dezvoltată de Rewilding Europe și WWF 
România. Același lucru se poate spune și 
despre efectivul din Munții Poiana Ruscăi, 
care a fost constituit începând cu 2016. 
Acest proiect a însemnat un pas important 
pentru demersurile legate de obținerea 
statutului de destinație ecoturistică pentru 
Ținutul Zimbrului (așa cum e promovată 
zona Parcului).”

de Stela Giurgeanu
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Mai pe larg, Felicia Ienculescu Popovici, 
unul dintre managerii proiectului Asociației 
Greenitiative, îmi spune că realizarea 
acestui centru a avut ca scop ajutarea 
oamenilor din toate categoriile sociale să 
aleagă soluții de construire care să aibă 
impact mai redus asupra mediului. „Am 
ales să transformăm experiența realizării 
unei clădiri verzi (cu panouri fotovoltaice 
pentru producerea energiei electrice, la 
care s-au folosit materiale reutilizate sau 
reciclate, cu automatizări pentru folosirea 
eficientă a energiei, cu acoperiș pe care 
se află o grădină de permacultură) într-o 
experiență de învățare pentru sute de 
studenți, tineri absolvenți, elevi de liceu, 

oameni din comunitatea noastră și alte 
categorii de persoane care au participat 
la ateliere în timpul lucrărilor pentru că o 
astfel de clădire poate fi un instrument 
didactic excelent.”

În România, 45,7 % dintre locuințe se află 
în mediul rural, iar 90% dintre acestea nu 
sunt conectate la un sistem centralizat de 
încălzire, folosindu-se în principal arderea 
de  lemn sau cărbune, potrivit datelor celui 
mai recent recensământ realizat în 2011. 
Asta înseamnă tăieri ilegale de păduri, 
distrugerea unor ecosisteme la nivel local 
și probleme de sănătate (boli respiratorii) 
din cauza arderilor de cantități inutile 

de combustibil în focare deschise. La un 
centru de consiliere se poate învăța despre 
reducerea cheltuielilor pentru combustibili 
prin creșterea eficienței energetice a 
locuinței. 

Proiectul a presupus extinderea unei clădiri 
deja existente (o mică clădire în care se 
afla deja sediul Asociației Greenitiative). 
„Am realizat proiectarea sălii de training 
care trebuia să susțină un acoperiș-grădină, 
împreună cu arhitecta Raluca Munteanu și 
cu inginer Marius Șoflete. Etapa următoare 
a presupus obținerea autorizației și avizelor. 
În paralel am început colaborarea cu 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
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Ion Mincu, pentru a identifica studenți 
interesați să ia parte la procesul construirii 
unei clădiri verzi zero-energie. Programarea 
unor lucrări a fost gândită astfel încât 
să poată participa la ateliere practice și 
studenții, oamenii din comunitate și cei 
interesați de construcții verzi. În plus, 
majoritatea etapelor au fost documentate 
video pentru ca și oameni care n-au putut 
participa la atelierele noastre să folosească 
experiența practică pe care am acumulat-o. 
Am organizat două evenimente majore 
în proiect la care au participat colegi din 
ONG-uri, din mediul diplomatic și din 
mediul academic, din administrația locală și 
centrală, voluntari și prieteni Greenitiative. 
În plus, proiectul a inclus și o secțiune de 
dezvoltare organizațională prin care am 
dezvoltat câteva produse marca Green 
Mogo, care să folosească resursele locale 
(lavandă și alte plante aromatice) sau chiar 

deșeuri de pe șantier cu care am realizat 
obiecte noi împreună cu studenți voluntari 
(coșuri de colectare selectivă din resturi de 
lemn și material de banner reutilizat). Am 
reușit să înregistrăm marca Green Mogo 
la OSIM, pentru că dorim să dezvoltăm pe 
viitor și alte produse cu amprentă redusă de 
carbon.”

De la inaugurarea Centrului Green Mogo, pe 
22 aprilie 2016, peste 1000 de persoane de 
toate vârstele au participat la evenimentele 
găzduite aici. „Inițial am gândit Centrul 
pentru comunitatea locală și pentru zona 
metropolitană București. Dar am primit 
deja vizite a peste 120 de elevi și profesori 
metodiști din Călărași, ale unor elevi din 
județul Vâlcea și a unui grup de studenți 
străini, participanți la evenimentul MEDS 
Bucharest – City of Contrasts. E important, 
credem noi, să arătăm că se poate construi 

altfel și în România și că ONG-urile pot arăta 
exemple de succes în practică, nu doar 
în teorie, exemple care să pună România 
pe o hartă internațională a eco inovării. E 
important să existe un acoperiș-grădină 
în apropierea Bucureștiului care poate fi 
vizitat de elevi, studenți și alte categorii 
de persoane, e important să explorăm 
posibilitățile și limitele producerii de 
energie din surse regenerabile în România, 
e important să încercăm să construim 
clădiri mai adaptate la fenomenele meteo 
extreme caracteristice unei clime în 
profundă schimbare, e important să oferim 
studenților și tinerilor români șansa de a 
se implica în proiecte care oferă soluții la 
probleme globale precum folosirea mai 
eficientă a resurselor naturale printr-o 
economie circulară.”

de Stela Giurgeanu
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Dintotdeauna turiștii vin în Maramureș 
atrași de bisericile de lemn, de Cimitirul 
Vesel și de mâncarea bună. Dar natura 
e un atu la fel de important al zonei. 
Destinația Mara-Cosău-Creasta Cocoșului 
este așezată între râurile Mara și Cosău și 
cuprinde 12 sate, vegheate de deasupra 

Proiectul „Dezvoltarea destinației de 
ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului” 
a urmărit ridicarea calității serviciilor 
turistice, promovarea zonei, dezvoltarea și 
asumarea unei politici de mediu locale.

Una din realizările proiectului a fost 
integrarea meșteșugarilor din sate în oferta 
turistică. Aceștia sunt din ce în ce mai puţin 
motivaţi să-și continue activitatea, fie 
pentru că nu au acces la piață sau pentru că 
produsele lor nu au parte de mediatizare. 
Vorbind cu turiștii, asociaţia a descoperit că, 
decât să cumpere produse dintr-un magazin 
sătesc, mulţi preferau să viziteze atelierele, 
să aibă parte de o introducere în artizanatul 
local. Drept urmare, 20 de meșteșugari din 
Breb, Budești, Călinești şi Sârbi au acceptat 
ca atelierele lor să fie semnalizate. 

de creasta stâncoasă. Asociaţia EcoLogic, 
custode al sitului Natura 2000 Gutâi – 
Creasta Cocoşului, a încercat de-a lungul 
timpului să reducă presiunile antropice din 
zonă, încurajând proprietarii și autoritățile 
să meargă pe calea unui turism rural, 
sustenabil și responsabil. 
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Schimbări s-au produs şi în viețile 
administratorilor de pensiuni. 25 dintre ei 
au fost instruiți în practici ale turismului 
responsabil, în cadrul unor cursuri dedicate. 

„Cam 200 de criterii. 200 de lucruri 
trebuie să facă altfel”, spune râzând Edit 
Pop, coordonatoarea proiectului, despre 
condiţiile pe care trebuie să le întrunească 
un proprietar de pensiune ecoturistică. 
„Este o asumare destul de mare.” 
Proprietarii trebuie să țină cont de aspecte 
care ţin de management, dar şi de utilizarea 
responsabilă a resurselor: curent, apă, 
încadrarea în peisaj, gestiunea deşeurilor 
sau amprenta de carbon. „Toate se traduc 
în niște măsuri foarte concrete”, spune Edit, 
cum ar fi  instalarea de dușuri economizoare 
sau lipirea de mesaje privind scoaterea din 
priză a televizorului. 

Irina Oancea și soțul ei au deschis Pensiunea 
Irina Desești în 2006, cu trei camere. Irina 
simte că a avut multe de învățat la cursurile 
organizate de asociaţie. În bucătărie, 
folosesc în prezent numai produse de la 
gospodării şi ferme micuţe din zonă. Dacă 
vor, turiștii pot închiria de la ei biciclete cu 
care să exploreze zona. „Am văzut că este 
un lucru foarte important pentru sportivi, 
pentru tineri, pentru străinii care chiar vor 
să meargă pe drumul verde să-l vadă, nu să 
meargă cu mașina”, spune Irina. „O fost un 
serviciu în plus de a aduce oameni în zonă, 
şi o altă clasă de oameni, care doresc să ne 
cunoască Maramureșul cu adevărat.”

EcoLogic nu a lucrat numai cu furnizorii 
de servicii, ci și cu consilierii locali. „A fost 
o muncă până toată lumea a înțeles ce 
înseamnă de fapt ecoturism”, spune Edit. 
Mai întâi i-au informat pe toţi despre cum 

trebuie să fie o zonă în care se desfăşoară 
astfel de activități, pentru a întruni cerinţele 
unor turiști care știu exact ce caută. Apoi au 
dezvoltat împreună cu ei niște măsuri care 
au fost asumate de consiliile locale și pentru 
implementarea cărora s-au alocat și bani. 

În prezent, destinația are 11 pensiuni 
ecocertificate, Pensiunea Irina fiind una 
dintre ele. Acum au opt camere și Irina 
spune că nu vor să se mai extindă. Vor să 
se concentreze, mai degrabă, pe oferirea de 
servicii cât mai bune. Și rezultatele se văd. 
În februarie, aveau deja rezervări pentru 
Crăciun şi Revelion.

de Gabriela Pițurlea
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„Bazinul fluviului Dunărea colectează apele din 19 
țări. Din cei 2,800 km, doar pe sectorul de la Porțile de 
Fier până la vărsarea în Marea Neagră fluviul Dunărea 
prezintă o curgere liberă. Acești ultimi 1,000 km ai 
fluviului reprezintă Dunărea Inferioară care a fost și încă 
mai este supusă degradării prin îndiguire, desecarea 
zonelor inundabile ale luncii, construcția de diguri și 
poluare.” - de aici a început proiectul Asociației WWF 
România, „Guvernare participativă activă pentru 
dezvoltare durabilă prin reconstruirea ecologică a luncii 
Dunării”. 

Managerul proiectului, Raluca Dan, povestește cum 
toate aceste acțiuni din ultimele decenii au dus la 
un declin al resurselor naturale, inechitate socio-
economică, reducerea biodiversității, reducerea 
serviciilor ecosistemelor, reducerea capacității de 
adaptare la schimbările climatice precum inundațiile 
catastrofale. „Transformarea ecosistemelor luncii 
Dunării în ecosisteme terestre a redus funcțiile lor 
(ecologice, economice, recreaționale, estetice și de 
rezistență la schimbări climatice) la una singură, cea 
economică. Pentru refacerea acestor funcții, zonele 
natural inundabile ale luncii trebuie reconectate, pentru 
a reduce astfel riscul unor inundații catastrofale și a oferi 
oportunități de dezvoltare a economiei locale, proiectele 
de reconstrucție ecologică având un rol definitoriu în ce 
privește atingerea acestui obiectiv. 

Astfel, obiectivul proiectului celor de la WWF România, 
pe termen lung, constă în implicarea comunităţilor 
locale pentru acceptarea propunerilor de reconstrucție 
ecologică a zonei pilot Greaca. „În acest mod proiectul 
constituie modelul pentru viitoarele incinte reconstruite 
ecologic sau pentru stocare și demonstrează că 
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reconstrucţia ecologică este benefică 
pentru dezvoltarea socio-economică a 
comunităţilor locale şi poate aduce beneficii 
şi consiliilor locale sau proprietarilor de 
terenuri agricole.” 

Cât despre actorii implicați aflu că, pe de o 
parte, proiectul a pus bazele unui Grup de 
lucru la nivel național pentru reconstrucție 
ecologică în coordonarea Ministerului 
Mediului Apelor și Pădurilor, iar pe de alta, 
a deschis noi perspective de dezvoltare 
socio-economică pentru zona pilot Greaca.

„Implicarea factorilor de interes la nivel 
local s-a concretizat prin constituirea 
unei platforme pentru participare activă 
la luarea deciziilor care a propus și agreat 
o scrisoare de poziție - Rezoluția privind 
posibilitățile viitoare de redimensionare 
a dezvoltării socio-economice prin 

restaurarea ecosistemelor de zone umede 
în incinta agricolă Greaca. Prin această 
rezoluție reprezentanții comunităților locale 
(Gostinu, Greaca, Căscioarele, Chirnogi) 
înțeleg că posibilitățile de redimensionare 
socială, economică și ecologică a incintei 
agricole Greaca - prin refacerea parțială 
a ecosistemelor acvatice care să aducă 
beneficii și servicii de mediu comunităților 
locale, se poate face prin re-naturarea zonei 
lacurilor și mărirea capacității de retenție a 
apei.”

Proiectul a dus la conștientizarea la nivel 
local în zona pilot Greaca asupra beneficiilor 
pe care le pot aduce ecosistemele naturale 
comunităților locale, dacă acestea sunt 
gestionate sustenabil. “De asemenea, a 
deschis noi perspective de colaborare în 
zona pilot, atât în vederea promovării și 
implementării plăților compensatorii a 

căror metodologie de calcul a fost propusă 
prin proiect, cât și a unor inițiative de 
sprijinire a comunităților locale pentru 
proiecte de dezvoltare sustenabilă bazată 
pe accesul echitabil la resursele naturale și 
utilizarea durabilă a acestora.”

Rezultatele de la nivel local (elaborarea de 
scenarii de reconstrucție ecologică și analiza 
multicriterială a acestora implicând factorii 
de interes, rezoluția) pot fi utilizate pe de o 
parte în luarea deciziilor la nivel local în ce 
privește strategiile de dezvoltare locală, iar 
pe de altă parte în influenţarea politicilor 
publice la nivel național pentru a susține 
proiectele de reconstrucţie ecologică. De 
asemenea pot fi replicate în alte zone din 
lunca Dunării care se pretează renaturării. 

de Stela Giurgeanu
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Drăgășani, Pitești, Liești, Munteni, Bolintin, 
Făgăraș. Istoricul Petre Matei își trece mâna 
peste harta României în configurația sa de-
acum o sută de ani. Descrie de fiecare dată 
același traseu: acasă –Transnistria și retur. 
Povestește vieți. Însăilează, supraviețuitor 
cu supraviețuitor, țesătura tragediei 
istorice provocată de guvernul Antonescu 
– deportarea a circa 25.000 de romi, dintre 
care aproape 13.000 de copii, în Transnistria 
în 1942.

Mulți dintre romii deportați au murit 
acolo. Mulți dintre cei care-au supraviețuit 
s-au stins până azi. Cei câțiva care mai 
trăiesc, foarte bătrâni și adeseori săraci, 
analfabeți și bolnavi, merită o pensie, spune 

legea 189/2000 pentru supraviețuitorii 
persecuției regimurilor politice din 
perioada 1940-1945. O compensație de 215 
lei lunar pentru trei ani de muncă silnică, 
dezrădăcinare și moarte.

Măcar atât, zice istoricul Petre Matei, care 
din 2010 încoace adună istorii orale ale 
bătrânilor romi întorși din Transnistria. Are 
planuri mari cu ele: cărți și documentare 
care să recupereze memoria și identitatea 
unui grup etnic nerecunoscut ca atare 
până-n 1989. În 2014, istoricul a demarat 
prin intermediul Asociației Centrul de 
Resurse Comunitare un proiect finanțat prin 
Fondul ONG. Avea să le ofere celor câteva 
sute de supraviețuitori ce li se cuvine: o 

bătrânețe ceva mai liniștită.

Legea spune: orice supraviețuitor, indiferent 
de etnie sau religie, poate beneficia dacă 
face dovada deportării prin acte de arhivă 
sau declarații ale martorilor. Cei care-o 
aplică, în schimb, spun altceva. 

Unele case de pensii zic: „Noi nu vrem 
declarații de martori, știi și dumneata 
cum sunt țiganii...” Arhivele din România 
spun: „Noi n-avem documente, nu le-am 
prelucrat.” „Noi n-avem chef să ne batem 
capul cu niște analfabeți”, spun notarii. 
„Noi ne confruntăm cu un val nemotivat 
de cereri”, spune Ministerul Muncii, 
deși nu citează nicio expertiză istorică 
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din care să reiasă că ar fi nemotivate. 
„Noi ne cerem scuze pentru Holocaustul 
împotriva romilor”, afirmă statul, prin 
fostul președinte Traian Băsescu în 2007. 
Un gest onorabil, dar superficial, spune 
istoricul al cărui proiect a ajutat peste 200 
de supraviețuitori romi să intre în posesia 
pensiilor cuvenite. 

Chiar și cei care au reușit să primească 
pensii din partea statului român s-au 
confruntat cu un întreg hățiș birocratic. 
Unei doamne căreia i-a fost, în cele din 
urmă acceptat dosarul, Casa de Pensii i-a 
zis inițial: „legea asta e pentru basarabeni 
și bucovineni, nu pentru țigani”. Unui alt 
bătrân: „Să dovediți că v-ați și repatriat, nu 
doar c-ați fost deportat!” Istoricul parează: 
în România nu există acte pentru revenire, 
pentru că aceasta s-a petrecut haotic și 
spontan, odată cu ruperea frontului în 

1944. „Să vină cu martori, atunci!” Din 1944 
până azi au trecut 72 de ani. Speranța de 
viață la romi este sub 70. Dar, cum-necum, 
Petre Matei a găsit alți supraviețuitori și a 
reușit să-i convingă pe funcționarii caselor 
de pensii să aplice legea.

Dacă în România e atât de complicat, 
de unde-atâtea pensii? Din Germania. 
Un stat care-și asumă să despăgubească 
romii, deși alt stat i-a deportat. Programul  
Ghettorenten, „pensii de ghetou”, e al 
treilea mare demers de despăgubiri din 
partea statului german din ultimii 16 ani. 
Dosarele nu sunt greu de întocmit. În 
urma demersurilor echipei lui Petre Matei, 
Germania acceptă și formulare completate 
în limba română. Birocrația nemțească 
funcționează. Doar supraviețuitorii pot 
beneficia de pensii, ca să nu poată profita 
nimeni de pe urma lor.

Istoricul Petre Matei continuă să se lupte: cu 
memoria care se pierde, și cu timpul care-i 
ia pe supraviețuitori la el. Pentru aproape 
300 de pensii acordate supraviețuitorilor 
romi până azi.  În 2017, mai trăiesc doar 
câteva zeci, iar unii încă nu și-au primit banii 
cuveniți. Se luptă și pentru memorie, care 
poate să construiască identități. Împreună 
cu mai multe ONG-uri pentru romi, Agenția 
Națională pentru Romi și Partida Romilor, 
echipa proiectului a determinat Ministerul 
Muncii să redacteze un proiect de hotărâre 
care vizează acordarea acestor pensii. 
Proiectul urmează să fie avizat – iar Petre 
Matei speră că un astfel de semnal pozitiv 
să-i ajute pe romi să continue construcția 
unei comunități unite.

de Ioana Pelehatăi
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Când Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a 
aplicat la Fondul ONG cu campania „Lagărele 
de lângă tine”, peste 25.000 de copii și adulți 
cu probleme de sănătate mintală se aflau în 
centre rezidențiale și spitale de psihiatrie 
în România, încadrându-se în definiția 
internațională a „privării de libertate”. 
Societatea civilă și-a exprimat în repetate 
rânduri îngrijorarea cu privire la tratamentul 
inuman la care sunt supuse unele dintre 
aceste persoane: instituționalizarea pe 
motiv de dizabilitate, lipsa serviciilor în 
comunitate, folosirea legării și izolării ca 
pedeapsă, servicii educaționale, psihologice 
și medicale neadecvate, igienă precară, 
supraaglomerarea și restrângerea accesului 
la justiție. Posibilitatea lor de a se plânge e 
aproape inexistentă.

Scopul principal al proiectului a fost pe 
de-o parte dezvoltarea și înființarea unui 
Mecanism Național de Monitorizare, o 
autoritate independentă care să vegheze 
la respectarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități mintale instituționalizate. Pe 
de altă parte, s-a urmărit sensibilizarea 
publicului larg printr-o campanie de 
comunicare și de media advocacy.

Caravana „Lagărele de lângă tine” a poposit 
prin țară, cu expoziții și campanii de 

informare. O instalație fotografică cu 163 
de fotografii realizate în centre a fost adusă 
în locuri precum Parcul Herăstrău și Pasajul 
de la Universitate din București, Piața 1 
Decembrie din Oradea sau Piața Ovidiu din 
Constanța, fiind vizitată de mii de oamenii. 
Vizitatorii au putut semna cărți poștale 
adresate președinților celor două camere 
ale Parlamentului, cu un mesaj de susținere 
a inițiativei legislative privind înființarea 
Mecanismului Național de Monitorizare. De 
asemenea, au primit flyere cu textul petiției 
online și cu adresa la care o pot semna. În 
total, peste 11.000 de oameni au semnat 
petiția. 

La Timișoara, Oradea, Sibiu s-au organizat 
dezbateri publice cu autoritățile locale, 
jurnaliști, policitieni, oameni din ONG-
uri. Jurnaliștii interesați de investigarea 
abuzurilor asupra drepturilor persoanelor 
cu dizabilități mintale instituționalizate au 
participat la sesiunea de instruire „Spune-
le povestea! Eliberează-i din lagăre!” și 
au fost susținuți să documenteze și să 
publice materiale care arătau abuzurile 
din unele centre din țară. Astfel de articole 
de profunzime, menite să arate publicului 
larg o realitate dură, ascunsă de prea mult 
timp, au fost publicate de Adevărul, Think 
Outside the Box, Hermannstädter Zeitung, 

Casa Jurnalistului și Centrul de Investigații 
Media. De asemenea, televiziunea de știri 
Digi24 a realizat un reportaj despre centrele 
rezidențiale pentru oameni cu dizabilități 
mintale, în cadrul emisiunii România furată.

Activitățile de lobby și advocacy au fost 
susținute până spre finalul demersului de 
elaborare și adoptare a proiectului de lege. 
Au fost contactați consilierii parlamentari, 
senatorii și președinții comisiilor de 
specialitate responsabile cu elaborarea 
raportului referitor la proiectul de lege, 
liderii grupurilor parlamentare din Senat, în 
vederea explicării importanţei proiectului 
de lege înaintea votului acordat de senatori 
pentru adoptarea proiectului în plen, și 
s-au stabilit întâlniri de lucru cu membrii 
guvernului. 

Pe 3 decembrie 2015, de Ziua Internaţională 
a Persoanelor cu Dizabilități, Centrul de 
Investigații Media împreună cu Centrul de 
Resurse Juridice au publicat „Harta Morții”, 
întocmită în urma unui studiu făcut la 
nivel naţional în perioada iulie-noiembrie 
2015. Conform studiului și coroborat cu 
statistica anterioară a Centrul de Resurse 
Juridice, rezultă că din ianuarie 2010 până 
în septembrie 2015, în România au murit, 
în centrele de stat sau private dar finanțate 
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de stat, 4.568 de persoane.

Pe 8 decembrie 2015, Comisia de Drepturile 
Omului, Comisia pentru Sănătate Publică şi 
Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială 
ale Senatului (cameră decizională) s-au 
reunit într-o ședință comună şi au votat 
în unanimitate proiectul de lege propus 
în decembrie 2014 de Centrul de Resurse 
Juridice. Odată cu promulgarea Legii 
8/2016, proiectul „Lagărele de lângă tine” 
și-a atins obiectivul principal.

de Gabriela Pițurlea
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În România, una din trei femei ajunge, de-a lungul vieții, victimă a 
violenței sexuale. Tot în România, victimele acestui fenomen grav dar 
aproape invizibil nu au acces la sprijin și servicii dedicate, deși statul 
român și-a luat niște angajamente la nivel internațional în acest sens. 
În România, victimele violenței sexuale care îndrăznesc să ridice glasul 
și să spună că au suferit din cauza violenței sexuale sunt, de cele mai 
multe ori, stigmatizate și victimizate a doua oară. Așa se naște o situație 
paradoxală, în care o problemă acută, care lasă răni, provoacă traume 
și destramă familii, rămâne în cea mai mare parte nevăzută pentru 
autorități.

În 2014, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen  (ALEG), a hotărât 
că e momentul ca violența sexuală să fie văzută, auzită și confruntată. 
Existau deja numeroase organizații feministe preocupate de problemă, 
însă lipsea o mișcare concertată. Așa s-a format o coaliție de ONG-uri, 
sub coordonarea Centrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile 
Omului (ACTEDO). Împreună, organizațiile au demarat campania 
„Rupem tăcerea despre violența sexuală”.

Era nevoie de un efort de proporție, la câtă treabă era de făcut. În 
primul rând, publicul trebuia să afle mai multe despre violența sexuală 
și de gen, într-o țară în care o treime din populația feminină îi cade 
victimă. În al doilea rând, supraviețuitorii violenței trebuiau ajutați atât 
cu informație ușor de înțeles și accesibilă, cât și cu locuri în care să se 
simtă în siguranță. Nu e niciodată ușor să depășești o situație de abuz 
– dar e cu-atât mai greu când abuzatorul ți-e soț, frate, unchi sau tată, 
iar situația te obligă să împarți în continuare o casă cu el. Peste toate 
acestea, autoritățile române trebuiau să ratifice Convenția de la Istanbul 
– pe numele ei întreg Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

De ce e Convenția de la Istanbul importantă? Ce ar trebui să știi despre 
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ea? Cum te poate ajuta, dacă ai supraviețuit 
violenței sexuale? În primul rând, Convenția 
e primul tratat internațional care admite 
că diferențele între genuri nu sunt doar 
biologice, ci și de ordin social. Mai simplu 
spus, femeile sunt supuse altor așteptări 
sociale decât bărbaților, iar aceste diferențe 
de rol duc adeseori la violență. În plus, 
Convenția introduce noi infracțiuni, pe 
care statele semnatare se angajează să le 
sancționeze: mutilarea genitală feminină, 
căsătoria forţată, hărţuirea, avortul forţat 
și sterilizarea forţată. Odată ce un stat 
semnează Convenția, promite că va lua 
măsuri concrete de prevenire a actelor de 
violență, de protecție a victimelor și de 
aplicare a politicilor integrate în educație, 
sănătate și sistemul judiciar.

Măsuri, nu doar vorbe pe hârtie. Asta a 
căutat să obțină rețeaua Rupem tăcerea 

despre violența sexuală. Au organizat 
un concert cu strângere de fonduri la 
Cluj, ca să ducă vorba către oameni: se 
întâmplă lucruri grave împotriva fetelor 
și femeilor, dar poți să te salvezi dacă ești 
abuzată. Ai dreptul să nu mai fii victimă. 
Toate informațiile astea, cu legi și date de 
contact ale instituțiilor la care pot apela 
victimele, au fost publicate pe website-ul 
www.violentadegen.ro, un prim centru de 
resurse pe subiect. Iar în februarie 2016, 
România a ratificat Convenția de la Istanbul. 
Cu alte cuvinte, statul s-a angajat că va lupta 
împotriva violenței sexuale.

Astăzi, în 2017, măsurile din Convenția de 
la Istanbul se regăsesc în actualul program 
de guvernare. Se vorbește, în sfârșit, despre 
violența împotriva femeilor în contextul 
egalității de gen și al anti-discriminării. 
Mai important, poate, se vorbește despre 

servicii specializate, de informare, medicale 
și medico-legale, dedicate victimelor. Mai 
sunt și multe de făcut : cele opt centre de 
criză în caz de viol promise de autorități 
există momentan doar pe hârtie. Ordinele 
de interdicție încă nu pot fi emise de 
polițiștii care constată cazuri de violență 
domestică, iar poliția nu se poate sesiza din 
oficiu în astfel de cazuri. Responsabilitatea 
cade în continuare pe umerii victimei. 
Până când toate acestea se vor rezolva, 
organizațiile feministe continuă lupta și rup 
tăcerea despre o formă de violență care 
ne demonstrează că mai e mult până la 
adevărata egalitate între femei și bărbați.

de Ioana Pelehatăi
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Ruxandra Pătrașcu Maian avea 22 de ani și 
terminase Jurnalismul la Cluj când a decis 
să facă voluntariat la ActiveWatch. Lucrase 
o perioadă scurtă în presa clujeană și se 

în perioada aia mi s-a părut să o iau către 
Active Watch și să văd ce pot să înțeleg de la 
ei.” Din vara lui 2015 până-n iarna aceluiași 
an, a lucrat la Harta libertății de exprimare, 
verificând rapoarte și introducând 
informații.

Harta a fost gândită ca o bază interactivă de 
date și reunește materiale care fac referire la 
produsele jurnalistice, evenimentele locale 
și naționale și discursurile publice cele mai 
relevante legate de drepturile și libertățile 
omului. „Trebuie hrănită cu informație și o 
să dea mult înapoi, tot ca informație”, spune 
Liana Ganea, coordonatoarea proiectului. 
O îngrădire a libertății de exprimare de 
către Inspectoratul Școlar Județean Satu 
Mare, o ofensivă contra publicației Gazeta 
de Sud, lansată în 2013 de primarul 
Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, încercări de 
intimidare sau agresare a jurnaliștilor sau 
activiștilor, aproximativ 700 de subiecte au 
fost cartografiate cu ajutorul voluntarilor 
precum Ruxandra și al colaboratorilor 
FreeEx.

lovise de tot felul de situații de cenzură și 
de impunere de subiecte pe criterii politice. 
Voia să vadă cam cât de comune sunt 
cazurile astea în România. „Și cel mai logic 
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Rapoartele anuale FreeEx descriu cele mai 
grave încălcări ale libertăţii de exprimare şi 
ale libertăţii presei: agresiuni, ameninţări, 
presiuni ale autorităţilor, presiuni politice 
sau presiuni economice, situații de încălcare 
a dreptului de acces la informaţiile de interes 
public, suspiciuni de cenzură și autocenzură, 
conflicte de muncă și legislaţie. Proiectul 
„FreeEx – Harta Interactivă a Libertății de 
Exprimare” a încurajat cetățenia activă 
și a dezvoltat o platformă de comunicare 
pentru o comunitate de practică constituită 
din zeci de cetățeni (jurnaliști, activiști 
de drepturile omului, avocați, studenți, 
profesori, artiști, scriitori etc.). Harta a fost 
doar o parte din această inițiativă vastă prin 
care ActiveWatch a încercat să implice cât 
mai mulți oameni în munca de monitorizare 
și de reacție privind libertatea de exprimare.

Această comunitate a urmărit subiecte de 
pe agenda publică ce au afectat dreptul la 
imagine, dreptul la viață privată, drepturile 
minorilor sau drepturile minorităților, 
le-au documentat, au reacționat (prin 
proteste, analize, petiții, campanii etc), 
când s-au petrecut abuzuri, și au publicat 
sau au contribuit la publicarea de reacții 
și de materiale pe site-ul și pe blogul 
ActiveWatch. Multe dintre acestea au fost, 
ulterior, integrate în hartă. 

Voluntarii care au contribuit la încărcarea 
informațiilor pe hartă au învățat să facă 
monitorizare de presă și și-au dezvoltat 
spiritul critic, dar au aflat foarte multe și 
despre problemele mediului jurnalistic 
din România. Au descoperit că, în general, 
codurile deontologice nu sunt respectate, 
și că accentul se pune pe aspecte negative 
ale vieții cotidiene. Că factorul politic joacă 

un rol în cenzura presei și că jurnaliștii 
sunt nu rareori agresați. Ruxandra, care 
a studiat Jurnalism din dorința de a face 
cândva investigații, ajunsese să citească 
foarte detaliat rapoartele pe care le primea 
și simte că a învățat o grămadă despre 
dedesubturile mediei românești în timpul 
proiectului. 

Un proiect care a mai lăsat în urmă un blog 
cu zeci de articole remunerate sau scrise 
voluntar, zeci de întâlniri cu sute de studenți 
și ziariști, zeci de reacții publice și foarte 
mulți oameni care au învățat să detecteze 
în presa românească nuanțe și tăișuri noi.

de Gabriela Pițurlea
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În 2015, ca să-ți faci partid în România 
trebuia să te supui uneia dintre cele mai 
restrictive legislații din Uniunea Europeană. 
Legile din anii ’90 fuseseră gândite să 
prevină o inflație de partide, precum și 
apariția de regiuni autonome instrumentate 
de partide ale minorităților etnice. Aceleași 
legi dictau că, dacă vrei partid, trebuie să 
strângi 25.000 de semnături din jumătate 
dintre județele țării.  

Tot în 2015, românii erau împărțiți în 
privința oportunității unor legi mai relaxate 
pentru crearea de noi partide. În timp ce 
11,5% spuneau că s-ar înscrie într-un partid 
nou, iar 37% (o proporție fără precedent de 

mare) susțineau chiar că e nevoie de așa 
ceva, 44% considerau că ar fi un dezavantaj 
să existe mai multe partide pe buletinele de 
vot. Temerile erau multe: că ar fi inflație de 
partide. Că partidele noi ar „rupe voturi” de 
la opoziție. Că unii și alții și-ar face partid 
ca să obțină beneficii de la stat. Peste 
toate astea plana neîncrederea din ce în 
ce mai mare a românilor în partide – o 
situație periculoasă pentru o democrație 
reprezentativă, în care un număr în creștere 
de alegători simte că nu mai are cine să-l 
reprezinte.

Între timp, Comisia parlamentară de 
cod electoral din Parlament dezbătea 

modificarea legilor partidelor. În același 
timp, se constituia o coaliție din organizațiile 
CeRe, ANBCC (Asociația Națională a 
Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni), 
Funky Citizens, EPAS și ActiveWatch. Și 
Comisia și Civitas ’99 urmăreau, teoretic, 
același scop: modificarea legilor electorale, 
pentru a permite înființarea mai simplă de 
noi partide. În privința „ce?”-ului, Comisia și 
Civitas se puteau pune de acord. La „cum?”, 
însă, vedeau lucrurile cum nu se poate mai 
diferit.

Prin campania Politică fără bariere, Civitas 
‘99 a cerut să-ți poți face partid cu doar trei 
membri. Ai dreptul să te asociezi liber, așa 
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că trebuie să-ți fie respectat și-n politică. 
Au impus ca partidele să fie finanțate de la 
buget în funcție de câte voturi primesc, ca 
să nu apară o nouă inflație de formațiuni 
politice, pe care cei cu drept de vot în anii 
’90 încă și-o amintesc. Au solicitat partidelor 
noi un număr de semnături pentru a se 
înscrie în alegeri, ca să demonstreze că 
se pot organiza și că reprezintă, totuși, 
niște cetățeni. Au prevăzut, însă, proporții 
rezonabile de semnături în funcție de 
circumscripții.

Fiecare ONG din Coaliție a contribuit 
cu finanțare și voluntariat, dar o parte 
semnificativă din campania Politică fără 
bariere a fost susținută prin Fondul ONG. 
Membrii Coaliției s-au întâlnit cu cetățenii 
și le-au ascultat îngrijorările. Au analizat 
efectul modificării legilor în societate. 
Au discutat cu parlamentari și lideri de 

partid. Au ajuns la principalii candidați la 
președinție în 2014: Klaus Iohannis și Victor 
Ponta. Au obținut din partea amândurora 
promisiuni de susținere. Codru Vrabie de 
la Funky Citizens a reușit să ajungă în fața 
Comisiei de cod electoral din Parlament, un 
lucru mai rar întâlnit.

Și s-au modificat legile. Azi îți poți înființa 
partid cu doar trei membri. Ți-l poți înființa 
doar la nivel de municipiu, pentru că 
parlamentarii n-au renunțat la ideea asta 
– dar măcar nu trebuie să mai fii acolo în 
persoană la înființare. În schimb, dacă n-ai 
candidați în două alegeri consecutive, statul 
poate să-ți desființeze partidul.  

Dacă toate astea încep să ți se pară prea 
complicate, să știi că s-a gândit și Civitas 
’99 la asta: ți-au pregătit un „Ghid de 
supraviețuire” pentru partidul tău – îl 

găsești chiar și pe site-ul Tribunalului 
București. Și, până acum, unele partide noi 
supraviețuiesc cu succes, iar în toată țara 
s-au ales consilieri locali pe listele unor 
partide noi. 

Deci, gata, s-a liberalizat piața politică? Nici 
gând, mai e mult până departe. Se votează 
greu prin corespondență în diaspora. 
Procesul electoral nu-i încă suficient de 
transparent. Ar trebui să ai opțiunea de a 
acorda un vot de protest explicit („Niciunul 
dintre aceștia”). Mai sunt bariere de 
dărâmat, iar Civitas ’99 continuă să dea cu 
dalta și ciocanul la ele zi de zi – dar are și 
cărămizi noi de așezat în loc.

de Ioana Pelehatăi

80



La nivel european o boală rară afectează 
5 din 10 000 de persoane. În România, 
bolile rare afectează un număr de 1,1 
milioane de persoane. Bolile rare sunt boli 
care pun în pericol viața sau provoacă o 
invaliditate cronică, având un grad ridicat de 
complexitate. Expertiza socială și medicală 
în legătură cu aceste boli e insuficientă, 
accesul la servicii și tratamente este de 
multe ori condiționat de aria geografică în 
care se află pacientul.

În acest context, proiectul „Colaborare 
pentru managementul bolilor rare – 
ColaboRARE”, inițiat de Alianța Națională 
pentru Boli Rare România, a vizat 
îmbunătățirea calității vieții pacienților 
cu boli rare și creșterea responsabilității 
comunității și a autorităților față de aceste 
persoane prin dezvoltarea de parteneriate 
intersectoriale pentru monitorizarea 
și reevaluarea nevoilor de îngrijire și 
îmbunătățirea calității serviciilor sociale 
specializate existente și prin consolidarea 
capacității interne a ANBRaRo, inclusiv a 
membrilor acesteia, pentru promovarea de 
politici publice și activități de advocacy și 
monitorizarea implementării acestora.

Vorbind despre proiect, Dorica Dan, 
președintele ANBRaRo spune că acesta 
a contribuit la consolidarea capacității 
interne a ANBRaRo pentru implementarea 
de iniţiative de monitorizare a autorităților, 
formularea de propuneri şi dezvoltarea 

de campanii de advocacy. „S-au dezvoltat 
parteneriate inter sectoriale noi pentru a 
promova dreptul la sănătate. În scrierea 
proiectului am pornit de la ideea că 
serviciile adresate pacienților cu boli rare 
sunt insuficiente, nevoile sunt complexe 
și este nevoie de o abordare holistică 
și interdisciplinară, iar acest lucru se 
poate face doar dacă există o colaborare 
intersectorială între toți factorii implicați 
în furnizarea de servicii pentru acești 
pacienți.”

De asemenea, în cadrul proiectului a fost 
lansată și platforma online de ColaboRARE, 

www.participrare.ro care facilitează accesul 
pacienților la servicii de suport din zona 
din care provin. „Aceasta conține o hartă 
a serviciilor medico-sociale potrivite 
pacienților cu boli rare pe județe (Rețeaua 
de resurse). De asemenea, aceasta are 
o parte de informare privind activitățile 
Alianței, documente relevante pentru 
pacienții cu boli rare: Planul Național de Boli 
Rare, Strategia Națională de Sănătate 2014-
2020, hotărâri, filme și alte documente 
strategice. Platforma oferă posibilitatea de 
a colabora în rețea în mod offline iar când 
documentul pe care lucrăm are acordul 
tuturor, poate să apară online.”
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Vorbind despre un alt obiectiv al proiectului, 
și anume avizarea Centrelor de Expertiză, 
Dorica Dan susţine că, deși scopul acestora 
e de a acoperi nevoile tuturor pacienților 
cu boli rare, care necesită îngrijiri specifice, 
„specialiștii din România se focalizează 
pe partea de cercetare și tratament 
medicamentos în domeniul bolilor rare, 
de multe ori având tendința de a crede 
că viața pacientului înseamnă diagnostic 
și tratament. În calitate de reprezentanți 
ai pacienților suntem datori să arătăm că 
viața pacientului diagnosticat cu o boală 
rară nu se termină în momentul în care 
acesta primește diagnosticul. Atât serviciile 
medicale specializate (diagnosticul 
timpuriu, tratamentul corespunzător, 
cercetarea în domeniul BR) cât și serviciile 
sociale specializate (recuperare, integrare 
în comunitate, împuternicirea pacientului) 
au un impact în îmbunătățirea calității vieții 

pacienților cu boli rare. Criteriile EUCERD 
de includere a serviciilor socio-medicale 
specializate, componentă a Centrelor de 
Expertiză, subliniază importanța acestui 
lucru. Începând cu 29.04.2016 a fost aprobat 
Ordinul nr. 540/2016 privind organizarea, 
funcţionarea şi metodologia de certificare 
a centrelor de expertiză pentru boli rare 
în baza căruia au fost evaluate centrele 
din țară și au fost elaborate scrisori de 
recomandare pentru participarea la Rețele 
Europene de Referință.”

În acest sens, au fost încheiate parteneriate 
de colaborare pentru asigurarea de servicii 
sociale specializate cu 4 dintre centrele de 
expertiză din București și Cluj. „Cu alte 4 
centre regionale de genetică din Oradea, 
Craiova, Iași și Timișoara am format Rețeaua 
Națională RO-NMCA ID pentru pacienții 
cu anomalii congenitale și dizabilități 

intelectuale și am aplicat împreună pentru 
Rețeaua Europeană de Referință cu aceeași 
tematică (ITHACA). Rețeaua RO-NMCA ID a 
fost auditată de către echipa de auditori a 
Comisiei Europene, am avut inclusiv vizită 
în teren și am primit aviz favorabil cu un 
procent foarte mare >92%. Implicarea 
Centrului NoRo și a asociației de pacienți a 
fost remarcată de către echipa de auditori 
în mod special.”

Cât privește ecourile și viitorul, „cele mai 
importante beneficii sunt: îmbunătățirea 
accesului la diagnostic genetic și ieftinirea 
testelor genetice, circuit mai clar al 
pacienților, protocoale și ghiduri clinice 
unitare la nivel european, colaborarea 
dintre specialiști și orientarea către 
îngrijirea holistică a pacienților.” 

de Stela Giurgeanu  
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„România este un caz unic în Europa, pentru 
că statul român a delegat managementul și 
administrarea ariilor protejate către terți, 
instituții private și societatea civilă. În acest 
caz putem spune că rolul societății civile 
este vital în privința ariilor protejate.”- și 
de aici a început interviul cu Liviu Cioineag, 
directorul Federației Coaliția Natura2000. 

Proiectul „Capacitate și implicare pentru 
ariile naturale protejate din România”, 

în afara faptului că a stabilit rolul de 
stakeholder al Coaliției Natura2000 
România în procesul decizional pentru 
rețeaua Natura2000 din România, a 
contribuit și la conservarea biodiversității. 
Dezvoltat și implementat într-o perioadă 
în care cele mai mari amenințări, la nivelul 
cadrului legislativ pentru statusul de 
conservare favorabilă a ariilor protejate, 
erau considerate a fi proiectele de energie 
verde (microhidrocentrale), “am reușit să 

întărim și să dezvoltam cadrul legislativ 
pentru Directivele Europene Habitate și 
Păsări în România și pentru menținerea 
statusului favorabil de conservare în ariile 
protejate.”

În acest proiect, unul dintre rolurile 
Coaliției a fost acela de a iniția un dialog 
cu instituțiile publice centrale în ceea ce 
privește biodiversitatea. “Am încercat 
să întărim cadrul legal, prin diferite 
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documente și luări de poziție. Poate cel 
mai interesant și important punct a fost 
modificarea inițiativei legislative care 
privea legea vânătorii prin care am reușit 
să înjumătățim cota de vânătoare pentru 
ciocârlie, iar alte specii de păsări cântătoare 
au chiar fost scoase de pe lista speciilor 
care pot fi vânate în România. Campania 
pe care am derulat-o fost un mare succes, 
“Opreşte barbaria salvează ciocârlia”, 
derulată între 2015-2016, fiind declarată 
cea mai bună campanie de mediu din 2015, 
spotul video câștigând 5 premii naționale și 
5 internaționale, inclusiv premiul la Cannes, 
situându-se pe locul 11 al topului reclamelor 
din întreaga lume. Pentru că există o 
presiune din exterior, mai ales în ceea ce 
privește vânătoarea de păsări cântătoare, 
în mod special din partea vânătorilor 
italieni care sunt mari consumatori de limbi 
de ciocârlie, am încercat să stopăm faptul 

că statul român încearcă să satisfacă niște 
nevoi comerciale.”
 
Printre reușitele acestui proiect s-au mai 
numărat și elaborarea legii și a deciziei 
guvernamentale pentru Agenția Națională 
Pentru Arii Naturale Protejate - veriga 
lipsă în coordonarea parcurilor naţionale, 
parcurilor naturale, situri Natura2000, 
Delta Dunării și alte arii protejate, primul 
proces în instanță câștigat de un ONG în 
ceea ce privește proiectele de construcție 
ilegală a microhidrocentralelor, cel puțin 
două arii protejate salvate de la distrugere 
prin procese în instanță.

Coaliția a avut 2 cazuri câștigate în 
instanță contra instituțiilor statului prin 
care au fost respinse mai multe proiecte 
de microhidrocentrale care urmau să fie 
construite în arii protejate. Practic au fost 

salvate 2 râuri din România și au reușit să 
tragă un semnal de alarmă pentru a nu se 
mai aviza proiecte care să pericliteze aceste 
arii. Putem spune că rolul societății civile 
e de necontestat. Din păcate implicarea 
societății, a oamenilor e destul de mică și din 
cauza faptului că mediul politic nu susține 
protecția ariilor protejate, din contră, e 
pus accentul pe dezvoltare, pe industrie, 
nici oamenii nu conștientizează cât de 
importante sunt aceste situri pentru țara 
noastră și pentru Europa. Există o nevoie de 
implicare constantă și profesionistă a rețelei 
de ONG-uri care să funcționeze ca o voce 
comună de exprimare și de acțiune prin care 
să fie sprijinite activitățile de conservare a 
naturii și de combatere a practicilor ilegale 
în zonele protejate din țară. 

de Stela Giurgeanu
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În România ultimilor ani, societatea civilă 
și sectorul ONG au prins avânt și-au pus 
umărul la treabă pentru dezvoltare, cum 
îi șade bine oricărui stat membru UE. 
Însă, în același timp, rata de absorbție 
a fondurilor nerambursabile oferite de 
Uniunea Europeană prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-
2020) a rămas scăzută: 9,53% la finalul 
lui 2016, conform unui raport al Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 
Deși se înregistrează îmbunătățiri, e clar 
că o socoteală pe hârtie nu se aliniază cu 
realitatea din teren.

În realitatea asta, în care programele de 
finanțare europene pentru dezvoltare 
rurală nu sunt adecvate nevoilor reale ale 
comunităților locale, a intervenit programul 
RuralNet. RuralNet e o rețea informală de 
organizații pentru dezvoltare comunitară 
în România – la nivel urban există multe 
astfel de exemple. În rural, însă, e singura 
astfel de rețea care încearcă să se asigure 
că interesele comunităților rurale sunt 
reprezentate cum trebuie în politicile 
publice. Cu alte cuvinte, rețeaua, organizată 
de Fundația PACT în parteneriat cu Fundația 
CIVITAS și Centrul de Asistență Rurală, și-a 
propus să afle direct de la micile organizații, 
grupuri de inițiativă și alți actori din teren 
care-s problemele cele mai stringente. 

De ce au nevoie organizațiile din mediul 
rural? De finanțare. De ce n-o pot 

accesa? Pentru că ONG-urile cu activitate 
economică nu pot să aplice pentru fonduri 
europene nerambursabile prin PNDR 2014-
2020 – asta chiar dacă legile europene 
spun că asociațiile și fundațiile cu activitate 
economică sunt incluse în conceptul 
de (micro)întreprindere. Ce e de făcut? 

Trebuie modificate ghidurile de finanțare 
PNDR. În plus, autoritățile trebuie să vadă 
că există atâția oameni care schimbă deja 
satul. Cu ajutor financiar din partea UE ar 
putea fi mai mulți, ar putea face mai multe, 
iar schimbările în bine s-ar putea vedea mai 
repede.
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RuralNet a acționat în ambele planuri. 
A contribuit la scrierea a două scrisori 
deschise și a unei petiții care să convingă 
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
agențiile guvernamentale și alte instituții 
publice implicate în procesul de acordare 
a finanțărilor. În demersul ăsta, RuralNet a 
adunat o întreagă coaliție de ONG-uri care 
îl susțin. S-a format un grup de lucru mixt, 
cu reprezentanți din minister și din mediul 
ONG, care își propune să schimbe legea – 
fără, însă, să uite de interesele societății 
civile.

Dincolo de ce face statul, contează ce face 
satul. Prioritatea era să continue să crească, 
iar pentru asta, aveau nevoie de exemple, 
modele și cazuri de bune practici. Astfel, 
prin RuralNet a apărut mai întâi un site 
actualizat, unde poți să vizitezi România. Nu 

orice Românie, ci aceea a micilor inițiative 
sătești, în care oamenii pun mână de la 
mână, pun umărul la treabă și sunt puși pe 
fapte mari, ca să-și îmbunătățească viața 
și comunitatea. Poți să vezi pe harta asta 
toate cele o sută de comunități în care s-a 
intervenit cu succes pentru dezvoltare. 
Poți să te inspiri ca să schimbi ceva în satul 
tău, după modelul altora. Poți să cauți 
organizații de la tine din județ sau să iei 
legătura cu oamenii care fac același lucru ca 
și tine, dar în celălalt capăt al țării. 

Și, dacă mai ai nevoie de motivație pozitivă, 
poți să vezi pe YouTube cum a fost la „Gala 
inițiativelor locale – Oamenii cresc satul”, 
organizată în septembrie 2015. Au fost 
premiate atunci șapte inițiative, care au 
îmbunătățit condițiile de viață ale celor 
nevoiași, au promovat dezvoltarea durabilă 
în comunitățile de romi, au implicat sătenii 

în deciziile primăriei, au reflectat realitățile 
satului, au creat locuri de muncă și au ajutat 
micii întreprinzători de la sat.

RuralNet rămâne un proiect unic, până-n 
ziua de azi. N-a fost ușor să fie pus în practică 
– de multe ori autoritățile au fost reticente, 
iar comunicarea cu ele n-a mers chiar ca 
unsă. Dar, după cum spune Ruxandra Sasu, 
fost director al Fundației PACT, „pornind 
de la oameni, ceea ce se poate realiza este 
dincolo de închipuirea noastră, dacă ne 
gândim la câte pot face motivația personală, 
colaborarea, solidaritatea, determinarea, 
dorința de mai bine, încrederea că «ba se 
poate, noi putem».”

de Ioana Pelehatăi
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Fundația ”Alături de Voi” România (ADV), a fost înființată în 2002 de 
către organizația americană Holt International Children’s Services, 
care desfășura în acea perioadă în România programe dedicate copiilor 
abandonați, inclusiv copii infectați cu HIV. 

Despre proiectul „Vocea ONG pentru comunitate” directoarea Fundației, 
Angela Achiței îmi spune că este, de fapt, „mai mult decât un proiect... 
Este poate cel mai bun exemplu, în care ONG-urile locale, furnizoare de 
servicii sociale, și-au dat mâna să construiască Vocea ONG, o federație a 
furnizorilor de servicii sociale din România (FONSS), care schimbă la nivel 
de politici publice, perspectiva de a face asistență socială în România și 
rolul pe care îl au ONG-urile în acest proces și în comunitate în general.”

Această platformă, care a luat naștere în Iași, extinsă apoi la nivelul 
Regiunii Nord Est și în prezent la nivel național are la bază 3 piloni 
importanți de dezvoltare. În primul rând vorbim despre combaterea 
excluziunii sociale prin dezvoltarea de servicii sociale în comunitate și 
acordarea prestațiilor sociale în corelare cu accesarea acestor servicii de 
către grupurile defavorizate, de la furnizori publici sau privați, pe principiul 
„banul urmează beneficiarul”. Acest lucru se poate face prin contractarea 
de servicii sociale de la ONG-urile acreditate în acest sens și prin alocarea 
de fonduri pentru dezvoltarea unor pachete minime de servicii socio-
medicale în fiecare localitate din România. Din păcate, monopolul în 
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domeniul serviciilor sociale este deținut de 
către stat, ceea ce duce la servicii de slabă 
calitate, neadaptate la nevoile în schimbare 
și cu multă corupție care afectează în 
prezent peste 43% din populație, declarată 
oficial în risc de sărăcie.

În al doilea rând vorbim despre promovarea 
în comunitate a rolului de investitor pe care 
îl au ONG-urile furnizoare de servicii sociale, 
pentru că ele creează locuri de muncă, 
atrag fonduri în comunitate, plătesc taxe 
și impozite și generează profit social. „Din 
păcate, autoritățile locale și centrale privesc 
ONG-urile ca pe consumatori de resurse, 
neacordând atenție valorii adaugate pe 
care acestea o pot aduce în comunitate.”

Nu în ultimul rând vorbim despre creșterea 
și consolidarea sectorului ONG, „pentru că 
acestea sunt oglinda societății, lucrează la 

”firul ierbii” și au pulsul lucrurilor în timp 
real. O societate civilă puternică conduce 
la dezvoltarea comunității pe principii 
sănătoase și sustenabile”. 

A fost primul proiect implementat de către 
10 ONG-uri partenere și, deși acest lucru 
părea la început ca fiind un aspect dificil și 
riscant, s-a dovedit a fi de fapt, parteneriatul 
de succes pentru maturizarea ideei.

Despre cele mai importante rezultate ale 
proiectului Angela Achiței declară că au 
devenit singura federație de profil din 
România cu 21 de ONG-uri furnizoare 
de servicii sociale membre în prezent, 
contribuind la primul mecanism de 
finanțare dezvoltat în baza Legii 350/2005 
la Primăria Iași, care preia în procent de 
95% propunerile ONG-urilor și prevede un 
program multianual de finanțare, reducând 

contribuția cash la 5% (față de 10%) și 
crescând anual bugetul alocat sectorului 
ONG, în special pe zona de servicii sociale; 
de asemenea amintește și de realizarea și 
distribuirea ca supliment editorial a Ziarului 
Vocea ONG, singurul ziar tipărit cu un tiraj 
de 1500 de exemplare și care oferă o altfel 
de perspectivă a asistenței sociale din 
România.

„Aceste rezultate, nu ar fi fost posibile fără 
contribuția directă a celor 21 de ONG-uri, 
care au ales ca prin activitatea de zi cu zi 
să pună lucrurile în mișcare în misiunea 
asumată de implicare în schimbarea 
politicilor și dezvoltarea sustenabilă a 
serviciilor sociale din România”.

de Stela Giurgeanu
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În decembrie 2015, Asociația „Dăruiește 
viață” a introdus SMS-ul recurent de 2 euro, 
o metodă de fundraising care-i permite 
să primească lunar donații. Odată cu ele, 
vine și posibilitatea de a avea contactul 
donatorului și de a ține legătura cu el, 
ceva ce co-fondatoarea Oana Gheorghiu 
consideră că este esențial. „Este, poate, 
modul cel mai eficient de a-l fideliza și de 
a-i da încredere că banii lui chiar contează și 
că înseamnă ceva pentru proiect.” În puțin 
peste doi ani, peste 200.000 de SMS-uri s-au 
îndreptat către asociație. „Avem 23.400 
de donatori unici în momentul ăsta, care 
contribuie de ceva vreme”, spune Oana.

În România ultimilor ani, ONG-urile au 
atras sume considerabile de la donatorii 
particulari, fie ei persoane fizice sau juridice. 
În același timp, populația s-a obișnuit, 
treptat, să doneze. Cu toate acestea, în 
România cam 15-20% din populația adultă 
făcuse o donație unei organizații, conform 
unor studii realizate în 2008 și 2012, în timp 
ce în multe țări europene acest procent era 
între 60-90% .

Până acum trei ani, organizațiile românești 
nu dispuneau de metode ușor de folosit 
prin care să recruteze donatori individuali 

recurenți. Cultura filantropică era 
împiedicată de lipsa unui cadru legislativ 
favorabil pentru donațiile persoanelor 
fizice, de necunoașterea mecanismelor de 
donație existente și lipsa încrederii în ele, 
și de capacitatea redusă a ONG-urilor de a 
recruta noi donatori și de a comunica cu cei 
existenți. Proiectul „Punți pentru resurse 
- resurse pentru comunități. Implicarea 
cetățenilor în susținerea organizațiilor non-
profit” a abordat ultimele două piedici, 
prin crearea unui context care să încurajeze 
oamenii să doneze, să se implice, având 
garanția unei experiențe bune de donare. 

Asociația pentru Relații Comunitare a 
îmbunătățit platforma donatie.ro, un 
program deschis ONG-urilor care doresc să 
facă o campanie de strângere de fonduri 
prin SMS și debit direct. Odată cu asta, a 
consolidat mecanismele de donare prin 
SMS de 2 euro și prin debit direct, prin care 
donatorul se angajează să plătească lunar 
o sumă fixă, prin debitarea automată a 
contului. De asemenea, a introdus donația 
unică prin SMS de 4 euro și SMS-ul recurent 
de 2 euro. Toate aceste mijloace sunt acum 
folosite cu succes nu numai de marile 
organizații, ci și de către cele mai mici. 

Violeta Fărăgău, directorul executiv al 
organizației Preventis, a aflat de metoda 
debitului direct de la o fundație din Iași care 
o adoptase deja, și i-a înțeles potențialul – 
donații mici, lunare, de la mai mulți oameni, 
înseamnă un buget sigur cu care poți lucra. 
„Nu am avut niciodată fonduri foarte mari 
la dispoziție”, spune ea „de-asta, într-un 
fel, când a apărut metoda de debit direct, 
cel puțin mie, ca director, mi s-a părut ca 
o mană cerească și ca o posibilitate de a 
face fundraising în România mai inteligent, 
susținut și cu surse mari de venit.”

Preventis e o organizație mică din Cluj, 
finanțată 100% cu resurse din România 
și care are ca prioritate prevenirea 
dependențelor la copii și tineri, fie că este 
vorba despre consumul de droguri, alcool, 
tutun sau despre jocurile de noroc. Ca 
să pornească programul de debit direct, 
aveau nevoie de formulare și materiale 
publicitare, de echipament și bani pentru 
afaceri, cei care recrutează donatorii. 
Convinsă de potențialul metodei, Violeta 
a luat un credit și a pornit programul în 
decembrie 2013. În doi ani, a putut restitui 
împrumutul. Preventis au avut 200 de 
donatori în primele luni din 2014, iar acum 
au cam 700 de donatori activi care dau în 
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medie 20 de lei, asigurând, împreună, cam 
o treime din bugetul lunar al organizației. 

În prezent, 85 de organizații folosesc 
metodele de strângere de fonduri 
perfecționate de ARC pe donatie.ro, 
iar numărul donațiilor, după cum arată 
counter-ul de pe site, promite o cultură 
filantropică în plin avânt. 

de Gabriela Pițurlea
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Mişcarea de Tabară Yuppi e prima asociaţie 
din România care organizează tabere de 
terapie pentru copii și tineri cu boli cronice 
(diabet, artrită juvenilă, boli oncologice) 
și pentru familiile lor. „Pentru ca taberele 
noastre să fie într-adevăr terapeutice și 
revelatoare pentru participanți e nevoie de 
o atenție deosebită și individualizată oferită 
fiecărui copil, pe lângă asistența medicală 
permanentă. Acest lucru devine posibil 
prin conlucrarea cu un număr foarte mare 
de voluntari adulți deosebit de dedicați 

cauzei. Însă, atragerea acestor voluntari, 
formarea lor profesională, conlucrarea cu ei 
într-o manieră profesionistă și constructivă, 
dar mai ales menținerea lor în asociație 
necesită un angajament serios din partea 
echipei organizatoare Yuppi.” Zsuzsa Laszlo, 
managerul proiectului “Yuppi – voluntariat 
profesionist” îmi spune că ideea de bază a 
pornit de la una dintre caracteristicile, dar 
și nevoile principale ale asociației Tabăra 
Yuppi - nevoia conlucrării cu voluntari. 

„Ne-am concentrat energiile pentru 
dezvoltarea unui mecanism sustenabil 
de management al voluntarilor, care pe 
de o parte a asigurat derularea în condiții 
optime a taberelor terapeutice din 2015 în 
beneficiul  a 123 de copii bolnavi, iar pe de 
alta a oferit și voluntarilor noștri experiențe 
transformatoare. Nu în ultimul rând am 
facilitat dezvoltarea voluntariatului în 
organizația noastră astfel încât de la an la 
an să fim capabili să gestionăm un număr 
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tot mai mare de voluntari, care la rândul lor 
asistă și mai mulți copii cu diabet, artrită 
juvenilă și boli oncologice în taberele 
terapeutice Yuppi.”

Proiectul s-a derulat în trei etape.

În prima etapă s-a preluat know how-ul de 
la partenerul și predecesorul din Ungaria, 
Fundația Bator Tabor. „Am consultat 
toate materialele fundației legate de 
managementul voluntarilor, am organizat 
două vizite de studiu - în cadrul biroului 
administrativ și în tabără, iar de-a lungul 
proiectului am beneficiat de ghidarea și 
consilierea lor continuă.” În a doua etapă au 
fost adaptate și testate în cadrul asociației 
instrumentele și metodele învățate de 
la partener – inițiind astfel o sesiune 
amplă de recrutare, selecție și formare de 
voluntari. Cei 100 de voluntari formați în 

cadrul acestei etape au asistat copiii cu boli 
cronice în cursul celor 3 tabere terapeutice 
din vara anului 2015. În a treia etapă au 
avut loc activități menite să contribuie la 
optimizarea modelului de managementul 
voluntarilor, continuarea și integrarea lui 
în viața zilnică a asociației: „la sfârșitul 
fiecărei tabere am organizat o sesiune de 
evaluare în cadrul căreia fiecare voluntar a 
primit un feedback personalizat, și a putut 
oferi feedback organizatorilor; am organizat 
sesiuni de formare în fundraising și 
coordonarea voluntarilor pentru voluntarii 
care își doreau să sprijine activitățile 
noastre și în alte moduri; de asemenea, 
am organizat un eveniment de networking 
pentru voluntari. În același timp, printr-o 
discuție la o masă rotundă cu presa și un 
workshop cu alte ONG-uri care lucrează 
cu voluntari, am dezbătut teme legate de 
voluntariat și atractivitatea acestuia în 

rândul publicului larg.”
În afara numărului afișelor de recrutare 
expuse, numărul like-urilor primite pe 
videospotul asociației, numărului de 
interviuri susținute sau al voluntarilor 
selectați și formați, rezultatul cel mai 
important a fost adaptarea cu succes a 
unui model sustenabil al managementului 
voluntarilor - „iar asta ne-a permis să 
oferim zâmbete vindecătoare pentru 123 
de copii cu diabet, artrită juvenilă și boli 
oncologice în 2015, și va facilita participarea 
a și mai mulți copii cu boli cronice la 
programele noastre unice din anii următori. 
Utilizând acest model al managementului 
voluntarilor, în 2017 vom gestiona un 
număr de 150 de voluntari”.

de Stela Giurgeanu
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organizaţii din Norvegia şi Islanda precum 
Pro Sentret şi Stígamót, au contribuit la 
îmbunătăţirea competenţelor organizaţiilor 
din România, atât în ceea ce priveşte 
serviciile de prevenţie şi suport pentru 
supravieţuitori, cât şi în mobilizarea pentru 
îmbunătăţirea politicilor publice privind 
combaterea violenţei sexuale. 

Dugnad a fost transmis prin implicarea 
experţilor în diferite activităţi, în mod 
special organizarea unor sesiuni de formare 
pe subiecte precum drepturile omului, 
diversitate, anti-discriminare, rolul mass-
mediei într-o societate democratică, 
managementul voluntarilor, elaborarea 
de recomandări pentru politici publice, 
folosirea brăţărilor GPS şi interpretarea 
datelor privind monitorizarea bizonilor, 
management turistic şi managementul 
siturilor istorice, planificare urbană, 
psihoterapie senzorio-motorie, metode 

de psihodramă în lucrul cu vârstnici 
instituţionalizaţi, integrarea socială şi 
şcolară a persoanelor cu autism, etc. 

Prin evenimente precum vizite de studiu 
sau vizite de lucru, cu sprijinul şi implicarea 
partenerilor, dugnad a fost întărit în aspecte 
ce țin de participare publică şi modalităţi de 
implicare a cetăţenilor în procesul de luare 
a deciziilor, imigranţi, violenţă domestică, 
educaţie, etc. S-au realizat, stagii de lucru, 
de exemplu Centrul Norvegian împotriva 
Rasismului a găzduit un tânăr activist rom cu 
scopul de a-l iniția în problematicile legate 
de promovarea şi protecţia drepturilor 
omului. 

Organizaţiile partenere nordice şi româneşti 
s-au implicat, de asemenea, în elaborarea 
a diferite instrumente de lucru, precum 
programe de intervenţie timpurie, pentru 
a înţelege câteva elemente esenţiale şi 

Dugnadsånd, cuvânt ce ar putea fi tradus 
prin voinţa de a lucra împreună pentru o 
cauză importantă, este un concept-cheie în 
comunitatea norvegiană. Această atitudine 
a alimentat în ţările nordice o societate 
civilă puternică şi o democraţie inteligentă. 
Pentru că binele depăşeşte uneori graniţele 
fizice, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein au 
lucrat împreună pentru a duce acest spirt în 
alte ţări, în special din sudul şi estul Europei, 
printre care şi România. Deşi dugnad este 
un cuvânt norvegian, în contextul Grant-
urilor SEE organizaţiile din România şi din 
ţările nordice pot contribui, prin cooperare 
bilaterală, la rezolvarea anumitor probleme/ 
situaţii lucrând împreună pentru rezultate 
comune.

În acest sens, în cadrul Fondului ONG din 
România, dugnad a crescut prin transfer de 
expertiză pe anumite probleme relevante 
pentru munca unui ONG. De exemplu, 
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principiile operării lor (de exemplu rolul 
important al implicării familiei extinse de-a 
lungul intervenţiei în beneficiul copilului).

Dugnad a fost, de asemenea, transmis prin 
dezvoltarea de analize comparative ale 
ţărilor implicate în proces, precum Raportul 
cu privire la serviciile de suport pentru 
victimele traficului de fiinţe umane şi 
studiul comparativ privind implementarea 
deciziilor CEDO în România şi Norvegia. 

Ca rezultat direct la nivel bilateral, 
organizaţiile din România, Norvegia şi 
Islanda au acum o mai bună înţelegere a 
realităţilor din fiecare ţară şi se pot adresa 
acestor realităţi într-o manieră mai coerentă 
şi consistentă. Mai mult, prin cooperarea 
bilaterală s-a construit o imagine mai 
bună a României în ţările nordice prin 
intermediul contactelor directe realizate 
prin intervenţiile întreprinse. 

Aşa cum spiritul dugnad este bine integrat 
în cultura norvegiană, el poate fi transferat 
și în alte contexte. Pentru România, spiritul 
dugnad ar putea fi o componentă esenţială 
a procesului prin care cetăţenii îşi asumă 
responsibilitatea să îmbunătăţească viaţa 
comunităţilor lor, prin inspiraţie nordică.
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