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După mai bine de zece ani de activitate în serviciul societăţii civile,
Fundaţia noastră și-a conturat un sistem de valori bine definit, o echipă
devotată și o reţea de contacte de încredere, fiind pregătită pentru
întâmpinarea provocărilor deceniului ce urmează.
România va deveni membră a Uniunii Europene în acest deceniu. Fără
îndoială, timpul care a mai rămas la dispoziţie până la aderare nu va fi
suficient pentru pregătirea ţării și a comunităţilor care trăiesc aici.
Experimentând ritmul schimbărilor realizate până în prezent, devine
aproape cert că România va intra în Uniunea Europeană nepregătită din
punctul de vedere al mai multor domenii. Potrivit așteptărilor, nevoia
de acomodare la concurenţa pieţei libere și la politicile europene va fi
resimţită de o mare parte a societăţii ca o dificilă provocare. La fel
poate ajunge și administraţia publică într-o situaţie în care, din cauza
întârzierilor resimţite la nivelul dezvoltării instituţionale și profesionale, aceasta nu va putea valorifica resursele asigurate de noile politici
publice la care va avea acces.
Unul din elementele lipsei de pregătire îl constituie lipsa unei societăţi
civile puternice. Pentru rezolvarea problemelor sociale și de dezvoltare,
pentru ca schimbările structurale să aducă cu sine cât mai puţine
pierderi și traume, va fi nevoie de un mare spirit de sacrificiu și de
cutezanţă civilă.
Fundaţia Civitas va rămâne prezentă și în viitor în viaţa comunităţilor
locale prin întărirea profesionalismului, prin rolul pe care și l-a asumat
în calitate de consultant profesionist și coordonator al proceselor de
dezvoltare. Provocările vieţii vor face ca filosofia societăţii civile să
devină practică, cotidiană. Realizarea acestei imagini de viitor se
întrevede în prezentarea activităţilor din prezentul raport anual.
Misiunea „Civitas, partener de încredere“ ne va cârmui și pe mai
departe. Sperăm, că în vremurile grele, va fi nevoie înainte de toate de
astfel de parteneri consecvenţi și de încredere.
Kolumbán Gábor
Președintele corpului de curatori
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Misiune
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă urmărește să stimuleze dezvoltarea locală și regională. Prin dezvoltare înţelegem procesul prin
care membrii unei comunităţi își sporesc capacităţile personale și instituţionale de a mobiliza și administra resurse în vederea obţinerii de
îmbunătăţiri durabile și just distribuite ale calităţii vieţii, îmbunătăţiri
care să corespundă cu propriile aspiraţii.

Motivaţie
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă a fost fondată în octombrie
1992. Principalele motive pentru înfiinţarea sa au fost nevoia de a spori
capacitatea administraţiei publice și de a stimula implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor și în guvernarea locală, implicând protecţia
drepturilor omului, educaţie civică și calitatea mediului înconjurător.

Fundaþia Civitas
pentru Societatea Civilã

Cum înţelegem să ne îndeplinim misiunea?
Pentru a-și îndeplini misiunea, Civitas a stabilit următoarele obiective:
– dezvoltarea și implementarea de programe de dezvoltare locală și
regională;
– dezvoltarea relaţiilor dintre administraţia publică și populaţie, sprijinirea iniţiativelor de dezvoltare locală;
– organizarea de consultanţă de specialitate în diferite domenii pentru
administraţiile publice locale;
– organizarea de cursuri de instruire pentru funcţionarii publici, aleși
sau numiţi;
– facilitarea calificării și (re)integrării populaţiei pe piaţa forţei de
muncă;
– sprijinirea înfiinţării și funcţionării organizaţiilor neguvernamentale;
– acordarea de sprijin în formarea și dezvoltarea relaţiilor dintre
autorităţile administraţiei publice și populaţie, în vederea rezolvării
problemelor de interes local;
– sprijinirea organizaţiilor înfiinţate pe baza iniţiativelor cetăţenești;
– elaborarea și editarea de cărţi, broșuri și materiale de specialitate în
domeniile de activitate.
Structura organizaţiei cuprinde două birouri regionale, localizate în
regiunile de dezvoltare nord-vest, respectiv centru ale României, în
municipiile Cluj-Napoca și Odorheiu Secuiesc.
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Programe și proiecte
În sfera programelor și proiectelor, în anul 2004 Fundaţia Civitas a
urmărit să dezvolte activităţile fundamentate în cursul anilor precedenţi. Eforturile echipei s-au materializat în continuarea și dezvoltarea
acestora și în iniţierea de noi proiecte punctuale. Astfel, în acest an,
Civitas avea în curs de implementare 12 proiecte încadrate în următoarele patru domenii strategice: dezvoltare locală, implicarea cetăţenilor în guvernare, dezvoltare socială, educaţia adulţilor.

Servicii
Anul 2004 a fost cel în care a fost reorganizată oferta de servicii (training și consultanţă) a Fundaţiei Civitas.

Activitãþile Fundaþiei Civitas

Training
În domeniul serviciilor de training s-a realizat un plan minuţios compus
din trei programe diferite care vor constitui oferta educaţională a organizaţiei pe termen scurt și mediu:
– Agent de Dezvoltare Locală - facilitator comunitar, (cuprinde cursuri
de: Dezvoltare comunitară; Comunicare organizaţională și managementul organizaţiilor neguvernamentale; Instituţii publice și politici
publice locale; Finanţe locale; Management strategic și operaţional management de proiecte);
– Centru de training pentru Administraţia Publică Locală;
– Educaţia adulţilor - program de educaţie continuă pentru adulţi.

Consultanţă
În domeniul programelor de consultanţă oferta organizaţiei a fost de
asemenea reevaluată, anticipând evoluţia pe care o vor avea studiile
sectoriale pe termen scurt și mediu. În timp ce în anii trecuţi și chiar în
momentul de faţă cea mai mare solicitare au avut-o serviciile de consultanţă pentru elaborarea de proiecte și strategii de dezvoltare,
anticipăm pe viitor o nevoie tot mai mare pentru studii sectoriale. În
oferta noastră de consultanţă vom acorda o atenţie deosebită pentru:
– studii în domeniul dezvoltării locale;
– studii în domeniul social;
– studii în domeniul educaţiei adulţilor;
– studii în domeniul participării cetăţenești, relaţia ONG-uri – autorităţi
locale, politici de tineret;
– elaborarea strategiilor de dezvoltare.
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Programe si proiecte
Programul Facilitator comunitar – Agent de Dezvoltare Locală
Programul „Facilitator Comunitar“ se extinde. Șase comune din judeţul
Satu Mare s-au alăturat celor din judeţele Cluj și Bistriţa-Năsăud, în
care activează facilitatori comunitari. Pe de altă parte, până în prezent
facilitatorii comunitari au reușit să atragă în comunităţi, cca. 450.000
EUR, sporind bugetele de investiţii ale Consiliilor Locale.

Dezvoltare localã ºi regionalã

Programul Facilitator comunitar – Agent de Dezvoltare Locală este unul
dintre programele strategice ale Fundaţiei Civitas. Acesta urmărește să
promoveze și să faciliteze dezvoltarea locală prin întărirea capacităţii
instituţionale și profesionale a administraţiei publice locale, în scopul
creșterii nivelului de trai din zonele rurale. În acord cu acest scop, am
considerat că resursa umană este cea care stă la baza acestor procese
prin capacitatea ei de a determina și a valorifica celelalte resurse ale
comunităţilor. Prin urmare, programul Facilitator Comunitar s-a orientat
întâi de toate asupra îmbunătăţirii calităţii resurselor umane implicate
în procesele de dezvoltare.
În cursul anului 2004 am urmărit să extindem și să dezvoltăm programul
sub noua denumire de Facilitator comunitar – Agent de Dezvoltare Locală.

Agentul de Dezvoltare Locală
Proiectul „Agentul de Dezvoltare Locală“ reprezintă o iniţiativă comună a Fundaţiei Civitas și a Centrului de Asistenţă Rurală, vizând extinderea și consacrarea conceptelor de Facilitator Comunitar respectiv
Promotor Local la nivel naţional, sub egida Consorţiului de Dezvoltare
Locală, înfiinţat și coordonat de cele două organizaţii partenere.
Scopul proiectului este de a crește randamentul administraţiilor publice locale din comunităţile rurale prin crearea unor instrumente noi,
proprii de dezvoltare și promovare economico-socială la nivelul satelor
și comunelor din România.
Obiective
Unul dintre obiectivele principale ale acestui proiect îl reprezintă
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adoptarea, în nomenclatorul de funcţii precum și în organigrama
administraţiei publice locale din întreaga ţară, a postului de agent de
dezvoltare locală. Alte obiective esenţiale ale proiectului sunt:
– îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice rurale din mediul rural;
– dezvoltarea unor parteneriate trainice și multidirecţionale între
administraţiile judeţene, Guvern și sectorul organizaţiilor neguvernamentale;
– îmbunătăţirea cunoștinţelor profesionale ale unui număr cât mai
mare de funcţionari publici.
Grupul ţintă al proiectului
La nivel naţional, grupul ţintă al proiectului îl reprezintă funcţionarii
publici din cadrul aparatului administrativ rural. Persoanele care vor
ocupa aceste posturi vor fi astfel instruite încât să poată atrage
finanţări europene și să promoveze, în mod eficient, proiecte sociale și
economice.
Activităţi principale
Prin intermediul acestui proiect se urmărește crearea a șase Centre de
Resurse Regionale (Timișoara, Cluj, Odorheiu Secuiesc, București,
Drobeta Turnu-Severin și Iași) care vor derula activităţi de promovare a
modelului Agent de Dezvoltare Locală și vor furniza servicii de consultanţă și training pentru reprezentanţii comunităţilor beneficiare.
Fundaţia Civitas este coordonatorul a trei dintre cele șase centre de
resurse prevăzute a fi înfiinţate. (www.lda.ro)
O altă activitate principală a proiectului constă în elaborarea unei propuneri de politici publice și înaintarea ei spre consultare instituţiilor
abilitate.
În cadrul componentei de promovare a modelului Agent de Dezvoltare
Locală, acesta va fi făcut cunoscut atât în ţară, cât și în Sud-Estul
Europei.
Rezultate
În 2004 au fost inaugurate trei centre de resurse, Timișoara, Cluj și
Odorheiu Secuiesc, care vor contribui la implementarea modelului, dar
au un rol important și în promovarea conceptului. De asemenea, a fost
realizată pagina web a programului (www.lda.ro) și a fost editat primul
număr al seriei de șase buletine informative RoADL, care prezintă
aspecte teoretice și conceptuale relevante domeniului dezvoltării
locale.
În domeniul consultanţei a fost elaborată o ofertă disponibilă celor intere-

9

saţi, această activitate fiind una dintre cele mai consistente. Au fost elaborate 5 proiecte
care au drept scop extinderea acestui model și în alte judeţe ale României.
Un alt rezultat constă în demararea activităţilor de cercetare și de pregătire pentru elaborarea policy paperului și supunerii acestuia dezbaterii publice. A fost constituită echipa de
experţi care activează în cadrul cercetării și s-a început activitatea de documentare.
În scopul promovării modelului, în perioada 26-29 iulie 2004 au fost organizate șase întâlniri (la Cluj, Odorheiu Secuiesc, Timișoara și Satu Mare) în cadrul celor două proiecte
pilot intitulate Facilitator comunitar și Promotor local, proiecte pe experienţa cărora se
bazează modelul Agent de dezvoltare locală.
Parteneri:
Agenţia de Dezvoltare Economică Timiș (ADETIM)
Centrul de Asistenţă Rurală Timișoara (CAR)
Centrul pentru Politici Publice (CENPO) Cluj-Napoca
Facultatea de Știinţe Politice și Administrative din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai ClujNapoca
Finanţatori:
Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Budapesta, German Marshall
Fund - 86.470,20 USD
Perioada de implementare: aprilie 2004 - martie 2006
Coordonatori program: Márton BALOGH, Sorin RADU

RURAL – PORTAL
– Portalul Comunităţilor Rurale din România
www.rural-portal.ro
Accesul deficitar și greoi la informaţii referitoare la oportunităţile privind dezvoltarea
comunităţilor rurale reprezintă o realitate care îngreunează sau blochează iniţiativele
demarate la nivel local. Imposibilitatea de accesare a informaţiilor în timp real înseamnă
de cele mai multe ori ratarea unor oportunităţi de dezvoltare locală.
Obiectivul principal al portalului este acela de a contribui pe de o parte la optimizarea
fluxurilor de informaţii către agenţii de dezvoltare din spaţiul rural, iar pe de altă parte la
o mai bună comunicare între actorii implicaţi în procesele de dezvoltare locală. Un al
doilea obiectiv îl constituie promovarea oportunităţilor de dezvoltare pentru comunităţi
rurale în vederea îmbunătăţirii standardelor economice și sociale.
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Grupul ţintă
Portalul www.rural-portal.ro se adresează instituţiilor administraţiei
publice locale din mediul rural, precum și administraţiilor locale din
orașe mici și mijlocii. Pagina este astfel concepută încât să ofere acces
rapid la resurse care să contribuie la creșterea performanţelor instituţiilor publice locale, iar nu în ultimul rând, să susţină procesele de dezvoltare ale comunităţilor locale.
Eveniment
Portalul Comunităţilor Rurale din România a fost lansat oficial de
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă, cu ocazia conferinţei internaţionale intitulate „Comunităţile Rurale și Internetul“. Acest eveniment a avut loc la Cluj-Napoca, în perioada 5-8 februarie 2004. La seminar au fost prezente 60 de persoane: 27 din România și 33 din Albania,
Armenia, Bosnia&Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Georgia, Ungaria,
Macedonia, Moldova, Olanda, Serbia&Muntenegru, SUA.
Finanţator:
Fundaţia pentru Societatea Deschisă – Programul East-East – 9.260 USD
Coordonator proiect: Sorin RADU

Cu valorile locale pentru salvarea satului Dârjiu

Muzeul local Și galeria foto, festivalul „Serbarea Grindinei“,
tabăra istorică cu corturi, precum și festivalul din vestita biserică-fortăreaţă au redat localnicilor speranţa și credinţa în dezvoltarea viitoare a comunităţii.
Bazându-ne pe minunatele valori
locale am iniţiat și am organizat
un festival al satului Dârjiu, considerând că acesta poate constitui un prim pas pentru ca turismul rural
să devină în viitor o importantă sursă de venit pentru oamenii care trăiesc în această comunitate.
Cooperarea dintre administraţia locală, biserică, școală și populaţie a
constituit un element indispensabil pentru succesul evenimentului,
reprezentând un punct de plecare care fundamentează dezvoltarea
viitoare a satului. Niciodată nu s-au adunat în număr atât de mare fiii
satului, așa cum s-a întâmplat cu prilejul festivalului, când am reușit
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să-i aducem acasă pe majoritatea celor plecaţi.
Vizitaţi aceste locuri și nu rataţi „Serbarea Grindinei“ și Zilele satului
ce se desfășoară la sfârșitul primei săptămâni din luna iulie.
Parteneri:
Parohia Unitariană Dârjiu
Consiliul Local Dârjiu
Școala Generală „János Zsigmond“ Dârjiu
Finanţatori:
Fundaţia pentru Parteneriat - Miercurea Ciuc
Fundaţia King Baudoin - Belgia, Fundaţia Carpatica
Buget total: 131.000.000 ROL
Perioada de implementare: septembrie 2003 - august 2004
Coordonatori proiect: Árpád ORBÁN, Hajnal ZOLTÁNI

Împreună pentru Târnava
Proiectul „Împreună pentru Târnava“ a avut drept scop punerea bazelor
cooperării în judeţul Harghita pentru salvarea Târnavei Mari.
Evenimentul cheie al acestui proiect a fost workshopul din 7-8 mai
2004, organizat la Băile Homorod. La eveniment au participat toţi acei
reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, ai organizaţiilor civile și
economice, cadre didactice, specialiști în domeniul hidrologiei și al protecţiei mediului care doresc să participe la eforturile pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în arealul râului Târnava Mare.
Discuţiile s-au purtat în jurul problemelor legate de Târnava Mare, s-au
inventariat factorii poluanţi, dar s-au analizat și problemele economice
și sociale ale acestei regiuni. Echipa de lucru a reușit să pună bazele
așa-numitei Coaliţii de râu, formulând obiectivul comun: cooperarea
actorilor dezvoltării din lungul cursului râului, pentru promovarea
gândirii și abordării responsabile a diferitelor activităţi desfășurate în
această zonă.
Scopul declarat al acestui parteneriat este elaborarea unei strategii de
dezvoltare cuprinzătoare a acestei regiuni, numită Contractul de râu.
Acest contract are în vedere crearea unui cadru de acţiune pentru
preîntâmpinarea eventualelor conflicte ce se pot ivi între administraţia
publică, agenţi economici și populaţie pe parcursul stabilirii relaţiilor
de parteneriat dintre aceștia.
În cadrul proiectului s-a finalizat și un document informativ întitulat
Împreună pentru Târnava, redactat de Dr. Szabó József cu colaborarea
colegilor Dobay-Pataki Virág, Fleisz Zoltán și Nagy István.
Finanţator:
Fundaţia Carpatica - 3.870 EUR
Coordonator proiect: Zoltán FLEISZ

12

2004

Munca în reţea
Rural Net
Fundaţia Civitas este un membru activ al Rural Net, fiind implicată în organizarea și
funcţionarea reţelei, prin prezenţa sa în Comitetul de Conducere. Pe de altă parte, Civitas
deţine responsabilitatea elaborării unei strategii de dezvoltare a Rural Net, activitate ce
se desfășoară în cadrul unui proiect de amploare vizând dezvoltarea organizaţională a
reţelei.
Rural Net este o reţea de organizaţii neguvernamentale din România, active în domeniul
dezvoltării comunitare. Aceasta a apărut ca un răspuns la o necesitate manifestată în
rândul organizaţiilor care intervin activ în dezvoltarea mediului rural, fiind în momentul de
faţă una dintre cele mai dinamice reţele ce activează în mediul neguvernamental românesc. Reţeaua numără peste 23 membri, aflându-se într-o continuă dinamică.
Finanţator:
Fundaţia Charles Stuart Mott - 5.610 USD
Persoană de contact: Sorin RADU
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Programe si proiecte
Programul Cetăţeni în Guvernare
Programul Cetăţeni în Guvernare are la bază unul din motivele care au
constituit premisele înfiinţării Fundaţiei Civitas: stimularea implicării
cetăţenilor în luarea deciziilor și în guvernarea locală.

Participare cetãþeneascã

În cadrul acestui program urmărim să sprijinim cooperarea dintre
autorităţi publice locale și ONG-uri și împărtășirea de experienţe cu
privire la implicarea cetăţenilor în procese de luare a deciziilor publice
în vederea promovării unei mai active participări a cetăţenilor în
guvernare. Un element esenţial în realizarea acestui program a fost
implicarea Fundaţiei Civitas în reţeaua Pactul Cetăţenilor pentru
Europa de Sud Est (Citizens’ Pact for South Eastern Europe), în cadrul
căreia, în 2002, am desfășurat un proiect care a avut ca rezultat adăugarea la elementele iniţiale și a unei dimensiuni internaţionale. Programul ca atare a fost dezvoltat în anul 2003.
Programul se adresează reprezentanţilor autorităţilor publice locale,
membrilor grupurilor de iniţiativă din comunităţile locale, organizaţiilor
neguvernamentale și asociaţiilor civice din România și ţările din Europa
de Sud Est (Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Serbia și Muntenegru, incluzând regiunea Kosovo).
Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Serbia și
Muntenegru, incluzând regiunea Kosovo

În anul 2004, ne-am concentrat în continuare pe accentuarea dimensiunii internaţionale a programului. În acest sens, am desfășurat proiectul SEEmotion (numit oficial: Tineri în Mișcare: Participare cetăţenească în guvernarea locală în Europa de Sud Est), care a avut loc în
cadrul reţelei Pactul Cetăţenilor pentru Europa de Sud Est.
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Tineri în mișcare: participare cetăţenească în guvernarea locală
în Europa de Sud-Est – SEEMotion
În cadrul acestui proiect am urmărit să promovăm o mai activă participare cetăţenească
în guvernarea locală, prin identificarea și promovarea de exemple de modele / bune practici din Europa de Sud-Est care implică parteneriat între autorităţi locale și organizaţii
neguvernamentale.
Mare parte din obiectivele și acţiunile întreprinse în acest proiect s-au suprapus cu cele
din cadrul priorităţii privind participarea cetăţenească din cadrul reţelei Pactul
Cetăţenilor pentru Europa de Sud Est, prioritate care a fost coordonată de organizaţia
noastră în 2004.
Obiective
– Împărtășirea de experienţe cu privire la implicarea cetăţenilor în procesele de luare a
deciziilor;
– Furnizarea de asistenţă activă pentru dezvoltarea în continuare a unor asemenea proiecte;
– Diseminarea de informaţii relevante cu privire la participarea cetăţenească în
guvernare;
– Sprijinirea cooperării dintre municipalităţi și organizaţii neguvernamentale, sub
umbrela Pactului Cetăţenilor din Europa de Sud-Est, în vederea dezvoltării cooperării
regionale;
– Dezvoltarea unui website cu informaţii relevante cu privire la activităţi ce implică participare cetăţenească în regiune – www.seemotion.org.
Grupul ţintă
În acest proiect implicăm organizaţii neguvernamentale și municipalităţi din aceeași
localitate din următoarele ţări și regiuni: Albania, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia,
Macedonia, Serbia și Muntenegru, incluzând regiunea Kosovo, și România.
Ne bazăm pe proiecte / iniţiative existente care sunt implementate în parteneriat de
organizaţii neguvernamentale și autorităţi locale.
Activităţi
O echipă de experţi asistă partenerii, ONG-uri și municipalităţi, în dezvoltarea în continuare a proiectelor comune și proiecte noi împreună cu noi parteneri, în scopul promovării
unei participări mai active a tinerilor în guvernarea locală.
Activităţile care au facilitat munca de asistenţă au inclus:
– realizarea de profile de ţară cu privire la participarea cetăţenească;
– o serie de ateliere în fiecare dintre ţările implicate în vederea identificării nevoilor și a
punctelor în care munca poate fi continuată de către parteneri în cadrul activităţilor
proprii;
– întâlniri ale grupurilor de lucru orientate spre continuarea proiectelor existente și
crearea de proiecte noi, în reţea;
– crearea și actualizarea regulată a unui website pentru schimb de informaţii în cadrul
proiectului;
– promovarea proiectelor existente și diseminarea de informaţii cu privire la participarea
cetăţenească.
Rezultate
– 8 proiecte locale au fost dezvoltate în continuare pentru proiecte din Albania, BosniaHerţegovina, Bulgaria, Croaţia, România, Serbia și Muntenegru, fiind elaborate și
proiecte regionale pentru schimb de experienţă;
– 4 proiecte au fost susţinute pentru dezvoltare în Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, România și Serbia prin intermediul fondului de dezvoltare disponibil în acest proiect;
– Au fost identificate 5 linii prioritare de dezvoltare care vor fi urmate în anul viitor:
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consilii locale ale tinerilor - structuri reprezentative de tineret, politici locale de tineret,
forumuri deliberative, voluntariat, în special în instituţii publice și centre (de resurse)
de tineret.
– website cu informaţii despre participare cetăţenească și pentru proiect - www.seemotion.org.
Parteneri:
Pactul Cetăţenilor pentru Europa de Sud Est (Citizens’ Pact for South Eastern Europe)
Student Government - Tirana, Albania
UNO - Bosnia-Herţegovina
Helsinki Citizens’ Assembly - Tuzla, Bosnia Herţegovina
Centrul de Tineret de Informare Culturala - Gabrovo, Bulgaria
Europeans și municipalitatea - Osijek, Croaţia
Asociaţia pentru Iniţiative Democratice (Association for Democratic Initiatives) Macedonia
Tinerii din Clubul Euro Atlantic al Macedoniei
Pirgos - Serbia și Muntenegru
Parlamentul tinerilor - Nis, Serbia și Muntenegru
Asociaţia Paraplegicilor din Muntenegru - Serbia și Muntenegru
Community Building - Mitrovica, regiunea Kosovo (partener observator)
Primăria Carei - Romania
Consiliul local al tinerilor Zalău - România
Asociatia Pro Democratia - Cluj, România
Finanţatori:
Citizens’ Pact for South Eastern Europe - 30.005 EUR
The Balkan Trust for Democracy - A Project of The German Marshall Fund - 23.950 USD
Perioada de implementare: septembrie 2003 - februarie 2005
Coordonator de proiect: Ramona C. BERE

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni
Cu scopul de a sprijini cetăţenii în identificarea soluţiilor pentru problemele cu care se
confruntă, BCC Odorheiu Secuiesc oferă gratuit servicii de informare și consiliere prin
care aceștia pot cunoaște drepturile și obligaţiile ce le revin. Informarea și consilierea
este oferită în mod confidenţial, gratuit, imparţial și independent.
Serviciile acoperă domenii precum: sănătate, asistenţă socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecţia consumatorului, drepturi și obligaţii civile, regimul proprietăţii,
impozite și taxe, învăţământ, procedură notarială, protecţia copilului și servicii publice.
Serviciile sunt oferite într-un climat de încredere reciprocă cu cetăţeanul pe baza unui
dialog sincer, liber, neconstrâns de diferite forme de presiune.
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Sediul Biroului se află pe Piaţa Primăriei nr.5. Programul pentru public este: luni, marţi,
joi: 9.00 - 16.00, miercuri: 9.00 - 19.00, vineri 9.00 - 14.00. Serviciile sunt oferite la sediul biroului, prin e-mail: bcc@udvph.ro sau telefonic : 0266-217150.
În cursul anului 2004 Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Odorheiu Secuiesc (BCC) a
înregistrat peste 1816 de cazuri, aproximativ 3000 de persoane beneficiind în final de
informare și consiliere gratuită.
BCC Odorheiu Secuiesc are un rol important nu numai datorită serviciilor de informare și
consiliere acordată cetăţenilor, ci și prin munca depusă prin participarea la diferite
proiecte sociale din regiune, colaborând cu alte organizaţii și instituţii, și valorificând
experienţa dobândită în cursul activităţilor.
Biroul, prin Fundaţia CIVITAS, este membru al Asociaţiei Naţionale a Birourilor de
Consiliere pentru Cetăţeni, care reprezintă interesele a 55 organizaţii neguvernamentale
care au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni și puncte de lucru mobile în peste
100 de localităţi urbane și rurale din ţară.
Cel mai important plan de viitor al Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni îl constituie
crearea condiţiilor necesare funcţionării permanente. În acest sens, contăm în special pe
sprijinul Primăriei și cel al Consiliului Local Odorheiu Secuiesc, precum și pe cel al
Prefecturii și al Consiliului Judeţean Harghita, întrucât beneficiarii serviciilor noastre
sunt cetăţeni din municipiu și din regiune. În mod evident vom participa și în viitor la
derularea diferitelor proiecte cu impact social, în cadrul cărora ne vom putea valorifica
experienţele acumulate, activităţile noi contribuind în același timp la susţinerea biroului.
Finanţatori:
Uniunea Europeană prin programul PHARE - 24.570 EUR
Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc - 1.080 EUR
În ultimele patru luni funcţionarea biroului a fost asigurată de Fundaţia Civitas pentru
Societatea Civilă - Odorheiu Secuiesc și Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc.
Coordonator proiect: István MIHÁLY
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Munca în reţea
Consiliul Local Civic
Fundaţia Civitas este una dintre organizaţiile susţinătoare ale Consiliul Local Civic ClujNapoca, având doi reprezentanţi în cadrul acestuia, alături de alţi 15 reprezentanţi ai
altor ONG-uri clujene, specialiști în diferite domenii de interes public.
Consiliul Local Civic (CLC) a fost fondat pe data de 17 iunie 2004 de către Cluburile Lions
și 38 de ONG -uri care au semnat Protocolul de Colaborare. În prezent, această iniţiativă
este susţinută de peste 45 de ONG -uri.
Consiliul Local Civic Cluj reprezintă vocea societăţii civile clujene, exprimându-se ca o
alternativă simbolică, civică și apolitică a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca,
în calitatea acestuia din urmă de autoritate decizională a administraţiei publice locale.
Scopul CLC este îmbunătăţirea cantitativă și calitativă a vieţii comunităţii clujene.
Obiectivele CLC:
– promovarea stabilirii corecte și detaliate a nevoilor comunităţii și a așteptărilor ei de
la administraţia publică locală, formarea politicilor publice și luarea deciziilor de către
Consiliul Local Cluj-Napoca pe baza și în concordanţă cu acestea;
– promovarea informării și implicării cetăţeanului clujean în identificarea și rezolvarea
problemelor orașului, dezvoltarea conștiinţei de cetăţean, de alegător și contribuabil,
conștientizarea drepturilor și obligaţiilor sale;
– promovarea unei funcţionări corecte, transparente și eficiente a Primăriei și a
Consiliului Local Cluj-Napoca, respectiv a serviciilor subordonate acestora, în folosul
comunităţii, în special prin creșterea calităţii actului decizional;
– promovarea unor relaţii mai bune de cooperare între sectorul ONG și autorităţile locale.
Reprezentanţii Fundaţiei Civitas în CLC răspund în cadrul Consiliului de domeniul reformei
administraţiei publice locale, respectiv de elaborare și analiză a politicilor publice.
Reprezentanţi: Márton BALOGH, Sorin RADU
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Proiecte și programe
Strategie pentru educaţia adulţilor în Transilvania
Obiectivul general al proiectului a fost elaborarea unei strategii de
coordonare a educaţiei pentru adulţi, iar ca obiectiv specific am stabilit
pregătirea unui studiu de caz privind situaţia educaţiei adulţilor în
Transilvania.

Educaþia adulþilor

Activităţi
Specialiștii proiectului au studiat funcţionarea activităţilor educaţiei
pentru adulţi în Transilvania, analizând trei sectoare importante și
anume: agricultură, administraţie publică locală și instituţii sociale. În
cadrul proiectului a fost realizată o cercetare bazată pe chestionare,
studiind cererea pentru serviciile de educaţie a adulţilor, respectiv educaţia continuă în domeniul agriculturii (în acest caz și industria agrară
de prelucrare), în cel al administraţiei publice locale și al instituţiilor
sociale.
Rezultate
În cadrul proiectului, am elaborat trei studii de caz sectoriale (agrar,
administraţie publică locală și social) și o Strategie pentru Educaţia
Adulţilor în Transilvania. Aceste studii fac parte dintre puţinele
cercetări de acest gen care au drept obiectiv principal prezentarea programelor destinate educaţiei adulţilor din Transilvania.
Pe baza studiilor de caz elaborate și pe baza analizei cercetării, specialiștii proiectului au enunţat propuneri și concluzii strategice pentru
realizarea Strategiei pentru Educaţia Adulţilor în Transilvania.
Parteneri:
Centrul Regional pentru Formare din Békéscsaba, Ungaria
Asociaţia Microregională Târnava Mică - Sângeorgiu de Pădure
Centrul pentru Politici Publice (CENPO) - Cluj-Napoca
Fundaţia LAM - Ilieni
Finanţator:
Fundaţia Apáczai – Budapesta, Ungaria – 8.096 EUR
Perioada de implementare: aprilie 2004 - octombrie 2004
Coordonator proiect: Márton BALOGH
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Munca în reţea
Aderarea la Reţeaua de Educaţie pentru Adulţi
din Bazinul Carpatic
Fundaţia Civitas a semnat la Odorheiu Secuiesc în luna mai a anului 2004 un document
de parteneriat interregional european cu Centrul Regional pentru Formare din
Békéscsaba - Ungaria (BRMKK) și cu Federaţia Cooperativelor Sociale din regiunea SudEst a Italiei (ELPENDÚ), în domeniul educaţiei adulţilor.
Odată cu semnarea contractului, la iniţiativa BRMKK, Fundaţia Civitas pentru Societatea
Civilă s-a alăturat unei colaborări proiectate pe termen lung. Scopul parteneriatului este
implementarea comună a programelor de dezvoltare, utilizarea coordonată a resurselor
financiare (PHARE, Fondul Social European (FSA), Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), EQUAL, INTERREG) precum și înfiinţarea unei reţele interregionale de
educaţie pentru adulţi.
Relaţia de muncă dintre parteneri este permanentă.
Părţile semnatare:
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă - România
Centrul Regional pentru Formare din Békéscsaba (BRMKK) - Ungaria
Asociaţia Cooperativelor Sociale din regiunea Sud-Est a Italiei (ELPENDÚ) - Italia
Partenerii strategici:
Asociaţia Microregională Târnava Mică - Sângeorgiu de Pădure
Fundaţia LAM - Ilieni
PROMEI Kht. - Budapesta
Fundaţia „Regionális Tudáshálózatért“ - Békéscsaba
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Proiecte punctuale
Șansă pentru viitor – Program pentru tinerii defavorizaţi
Programul „SANSZ“ se dezvoltă în continuu. Acesta a fost scopul,
deoarece dezvoltând-ne permanent putem obţine și rezultate.

Dezvoltare socialã

Acest demers face parte din „Strategia de dezvoltare socială a
municipiului Odorheiu Secuiesc“, realizată sub coordonarea Fundaţiei
Civitas (care la rândul său se integrează în strategia de dezvoltare a
orașului/regiunii).
Programul SANSZ a demarat în anul 2003, odată cu derularea proiectului Parteneriat local pentru creșterea eficienţei în asistenţa socială.
Parteneriatul s-a constituit între mai mulţi actori locali care acţionează
în domeniul social, având ca finalitate elaborarea și implementarea eficientă a unei strategii de dezvoltare socială a municipiului Odorheiu
Secuiesc și a zonelor din proximitatea sa, fundamentată pe realităţile
identificate la nivelul acestora.
Strategia de dezvoltare socială conţine șapte domenii importante.
Dintre aceste domenii, în 2004 echipa noastră s-a angajat să găsească
soluţii pentru tratarea problemelor tinerilor defavorizaţi. Acordăm
informaţii, cursuri profesionale, traininguri, consultanţă, ajutor și asistenţă în căutarea, respectiv păstrarea locurilor de muncă, asigurăm
cămine temporare și în general tot ceea ce înseamnă ajutor pentru
integrarea în societate a tinerilor defavorizaţi. Încercăm să diminuăm și
să prevenim problemele cu care s-ar putea confrunta tinerii de până la
18 ani după ieșirea lor în „viaţă“.
Sediul central al activităţilor se află în vila „Haberstrumpf“ din
Odorheiu Secuiesc (Casa de Tineret „CUIB“, str. Beclean nr. 2, tel./fax.
0040-266-210006, office@sansz.ro, www.sansz.ro/orphans), dar totodată sunt importante și următoarele puncte de lucru: Asociaţia
Caritativă Domus din Cristuru Secuiesc, Fundaţia Gellért din Vlăhiţa,
Fundaţia LIA din Locodeni, respectiv Fundaţia Wolter din Tăureni.
Parteneri:
Fundaţia Wolter - Tăureni
Asociaţia Caritativă Domus, Cristuru Secuiesc
Fundaţia Gellért - Vlăhiţa
Fundaţia LIA - Locodeni
Fundaţia Pro Odorhei - Odorheiu Secuiesc
Primăria Cristuru Secuiesc
Primăria Odorheiu Secuiesc
Primăria Vlăhiţa
Finanţator:
Uniunea Europeană prin programul PHARE pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile 2000 - 23.970 EUR
Uniunea Europeană prin programul PHARE 2001 - Componenta
„Schema de investiţii în servicii sociale“ - prin Primăria Odorheiu
Secuiesc, contribuţia proprie fiind asigurată de Fundaţia Wolter
(Civitas-ul coordonând activităţile parteneriatului)
Coordonator proiect: Árpád ORBÁN
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Centrul Social Budvar
Proiectele de succes mai vechi nu sunt, dar nici nu pot fi uitate. Ne uităm la ele în mod
permanent, chiar dacă acestea au reușit să-și creeze itinerarii independente de cele ale
noastre.
În cadrul programului Phare - SESAM ‘97, pe baza unui amplu parteneriat stabilit între 13
organizaţii și instituţii, am realizat un proiect de succes, denumit Centrul Social Budvar.
Obiectivul primordial al acestuia a fost găsirea de soluţii viabile pentru problemele populaţiei de etnie romă din Odorheiu Secuiesc, iar activităţile s-au concretizat în înfiinţarea
grădiniţei, a școlii, a cabinetului medical și a adăpostului de noapte din cartierul de ţigani,
deoarece aceste tipuri de activităţi au fost considerate cele mai necesare în zonă. Tot în
această perioadă s-a conturat și ideea realizării Strategiei de Dezvoltare Socială, elaborată ulterior prin dezvoltarea continuă a parteneriatului deja stabilit. (www.sansz.ro)
Finanţarea activităţilor curente ale acestei idei, considerată unică și îndrăzneaţă în cadrul
programului naţional, a fost preluată de Primăria Odorheiu Secuiesc (devenind astfel
sustenabilă), iar noi (Fundaţia Civitas) încercăm să o dezvoltăm prin accesarea altor surse
neconvenţionale.
Cererea de finanţare înaintată către UNESCO în anul 1999 a fost apreciată favorabil în
anul 2004, iar sprijinul obţinut l-am utilizat în primul rând pentru achiziţionarea de instrumente medicale pentru cabinetul medical din cartierul de romi, am îmbunătăţit infrastructura biroului din Centrul Social (echipamente, internet, etc.), am achiziţionat echipament de tâmplărie în scopuri didactice și am încercat să acordăm atenţie nevoilor primare
de trai ale locuitorilor din acest cartier puţin uitat de lume (introducerea reţelei de apă
potabilă, canalizare etc.).
Parteneri:
Primăria Odorheiu Secuiesc
Fundaţia Wolter, Tăureni
Finanţator:
UNESCO - 9.000 USD
Coordonator proiect: Árpád ORBÁN
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Dezvoltare locală și regională

Programe ºi proiecte derulate în 2005

Agentul de dezvoltare Locală în 2005
Proiectul cu perioadă de derulare de doi ani al Consorţiului Fundaţia
Civitas - Centrul de Asistenţă Rurală se desfășoară în 2005 prin continuarea demersurilor iniţiate pentru creșterea randamentului administraţiilor publice locale din comunităţile rurale. În scopul întregirii rezultatelor obţinute în 2004, pentru acest an am planificat activităţi pe trei
dimensiuni.
În primul rând, pe planul centrelor de resurse pentru agenţii de dezvoltare locală vom avea în vedere în acest an administrarea, dezvoltarea și asigurarea funcţionării celor trei centre înfiinţate în anul
2004 la Cluj-Napoca, Timișoara și Odorheiu Secuiesc. Pe de altă parte
vor fi puse în funcţiune noi centre de resurse la București, Craiova și
Iași, în scopul creării unui cadru optim pentru extinderea și promovarea
la nivel naţional a modelului Agent de Dezvoltare Locală.
Cel de al doilea aspect avut în vedere va fi cel legat de editarea policy
paperului, acesta constituind un element esenţial al programului. Acest
an va fi dedicat finalizării propunerii de politică publică, supunerii acesteia opiniei experţilor în domeniul dezvoltării comunitare, desfășurării
activităţilor de advocacy pe lângă reprezentanţii instituţiilor abilitate în
scopul adoptării și implementării pe plan naţional a modelului.
În ceea ce privește activităţile de promovare a conceptului precum și a
policy paperului, pe lângă organizarea de conferinţe naţionale și internaţionale, vom lucra la dezvoltarea și actualizare permanentă a paginii
web a proiectului (www.lda.ro ) și vom edita următoarele trei numere
din seria de șase a periodicului RoADL, cuprinzând informaţii utile
despre conceptul de dezvoltare comunitară și, în același timp, relatări
despre progresul programului Agent de Dezvoltare Locală.
Finanţatori:
Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI)
Budapesta, German Marshall Fund
Buget total: 86.470,20 USD
Coordonatori proiect: Márton BALOGH, Sorin RADU

Experienţe de politici și împărtășirea
„lecţiilor“ învăţate după un an în Uniunea Europeană
Ce ar putea învăţa România
din experienţa ţărilor recent aderate?
Proiectul urmărește să sprijine eforturile de învăţare în ceea ce privește
realizarea de politici publice în Regiunile de Dezvoltare Vest și Nord Vest ale României, folosind experienţa de un an a ţărilor ce au intrat în
Uniunea Europeană în 2004.
Reprezentanţii agenţiilor regionale de dezvoltare vor colabora cu
parteneri similari din Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia și
reprezentanţi ai diferitelor instituţii europene pentru a cunoaște experienţa acestora legată de aderarea la Uniunea Europeană.
Pentru a contribui la eforturile autorităţilor regionale din România de a
dezvolta politici regionale optime în vederea implementării acquisului
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comunitar, am prevăzut organizarea unei serii de vizite de studiu cu accent pe dimensiunea
de realizare a politicilor politici, a unui atelier de lucru (workshop) și a unor vizite de teren.
Vizitele de studiu vor fi organizate pentru oficiali români la agenţiile de dezvoltare ale
ţărilor partenere, iar conţinutul acestora va fi flexibil, stabilit de participanţi, pentru a satisface cât mai bine nevoile regiunilor din România.
Tema atelierului va face referire la experienţele și lecţiile învăţate de ţările din estul
Europei în timpul primului an în calitate de membri ai UE. Atelierul va fi urmat de o serie
de vizite de teren și întâlniri pentru participanţi și diferite grupuri interesate de la nivel
local din cele doua regiuni (Regiunea Vest și Regiunea Nord-Vest).
Finanţator:
Comisia Europeană - Programul PHARE Granturi Mici - 20.880 EUR
Coordonator proiect: Ramona C. BERE

Participare cetăţenească
SEEmotion în 2005
În 2005 vom continua în cadrul proiectului să acţionăm în regiunea Europei de Sud Est,
urmărind sa promovăm o participare mai activă a cetăţenilor în guvernarea locală, identificând și promovând modele și exemple de bune practici. Aceasta va fi realizată în
cadrul liniilor de dezvoltare identificate în 2004, cu preponderenţă în cadrul politicilor
locale pentru tineret și a forumurilor deliberative democratice, continuând să fim activi si
în celelalte linii identificate.
Intenţionăm să dezvoltăm pagina internet www.seemotion.org ce conţine informaţii cu
privire la participarea cetăţenilor, mai ales a tinerilor, în guvernarea locală în Europa de
Sud -Est și despre evoluţia proiectului.
În cadrul dimensiunii legate de politici locale de tineret vom împărtăși experienţe cu
privire la implicarea cetăţenilor în procese de luare a deciziilor publice, în elaborarea de
politici locale de tineret în diferite comunităţi din Europa de Sud-Est; vom elabora un ghid
legat de modalităţile de realizare a planurilor locale de acţiune pentru tineret (cu exemple din România și Croaţia). De asemenea, vom acorda asistenţă în elaborarea planurilor
locale de acţiune pentru tineret, consiliilor locale ale tinerilor în procesele de planificare
a activităţii acestora.
În cadrul dimensiunii privind forumurile deliberative democratice, vom încerca să încurajăm o mai largă participare a cetăţenilor, în special a tinerilor în administraţia locală, prin
încurajarea utilizării modelului forumurilor deliberative democratice. Un alt obiectiv este
să împărtășim experienţe și modele de bună practică în promovarea participării
cetăţenești. Aceasta va fi o fază pilot în România și Bosnia-Herzegovina. O primă parte
va implica training axat pe folosirea metodologiei propuse, urmat de asistenţă furnizată
pentru organizarea de astfel de forumuri, cu implicarea activă a partenerilor interesaţi.
În fiecare din aceste linii de dezvoltare, în 2005 ne așteptăm să cooptăm noi parteneri
care vor fi implicaţi activ în activităţi.
Finanţatori:
Balkan Trust for Democracy - A Project of The German Marshall Fund - 23.950 USD
Fundaţia pentru O Societate Deschisă, România - prin intermediul Asociaţiei Pro
Democraţia - filiala Cluj Napoca
Fund for Open Society, Serbia - prin intermediul Citizens’ Pact for SEE - Secretariatul
General
Coordonator de proiect: Ramona C. BERE
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Educaţia adulţilor
Facilitarea (re)integrării categoriilor speciale din populaţie
pe piaţa forţei de muncă
Proiectul - implementat de către cele două birouri ale Fundaţiei Civitas - își propune să
ofere un cadru și o metodologie pentru punerea în practică a unor măsuri active și durabile de ocupare, implicând șomeri, firmele și instituţii de profil ale statului.
Scopul proiectului constă în dezvoltarea unui model inovativ de calificare și plasare a
forţei de muncă, bazat pe implicarea angajatorilor în proces și pe consacrarea unor tematici alternative/inedite de instruire.
Ne propunem să dezvoltăm măsuri noi de ocupare, bazate pe crearea unei interdependenţe respectiv interelaţionări între angajator și șomer. Aceste măsuri vor fi precedate,
în același sens inovativ, de dezvoltarea unor abilităţi ale beneficiarilor, în domenii de
actualitate, incluse într-un pachet complex ce le va permite ulterior acestora să
desfășoare activităţi diverse și să facă faţă dinamicii meseriilor si specializărilor de pe
piaţa forţei de muncă.
Grupul ţintă este format din absolvenţii de liceu care nu sunt în șomaj de lungă durată și
femeile cu studii medii aflate în perioada postmaternală din localităţile Dej, Gherla,
Bistriţa, Beclean, respectiv Cristuru Secuiesc, Odorheiu Secuiesc și Vlăhiţa.
Beneficiarii direcţi sunt șomeri din rândul categoriilor mai sus amintite, care vor fi selectaţi, instruiţi și plasaţi în cadrul unor firme, pe baza unor acorduri de colaborare încheiate
cu acestea din urmă.
Fundaţia Civitas va funcţiona ca un Centru de Resurse pentru beneficiari, punându-le la
dispoziţie informaţii relevante și acordându-le asistenţă punctuală în diferite problematici. Nu în ultimul rând, modelul experimentat prin acest proiect va fi pus la dispoziţia tuturor instituţiilor interesate, iar toate materialele formative vor fi incluse pe pagina web a
Fundaţiei. (www.civitas.ro )
Finanţator:
PHARE 2002 - Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane
- 59.974 EUR - Biroul Cluj-Napoca
- 41.691 EUR - Biroul Odorheiu Secuiesc
Coordonatori proiecte: Sorin RADU, Zoltán FLEISZ
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Facilitator comunitar - Ghid practic
de dezvoltare locală
ISBN 973-0-03562-8
Márton BALOGH, Ioan HOSU, Sorin
RADU

Împreună pentru Târnava
ISBN 973-0-03415-5
Editor: Dr. József Szabó
Virág DOBAI-PATAKY, Zoltán FLEISZ,
István NAGY

Publicaþii

Harta Socială a Municipiului
Odorheiu Secuiesc
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Proiecte și programe
În cursul anului 2004 echipa Fundaţiei Civitas a fost implicată în dezvoltarea unui număr de 28 proiecte care se bazează pe nevoile identificate la nivelul grupului ţintă.
Cea mai consistentă activitate derulată în cadrul Fundaţiei Civitas în
acest an a constat în implementarea a 12 proiecte.
Aceste proiecte se încadrează în câteva dintre domeniile fundamentale
prin intermediul cărora organizaţia noastră urmărește să își îndeplinească misiunea: dezvoltare locală și regională, participarea cetăţenilor
la guvernare, educaţia adulţilor, dezvoltare socială. Pe lângă,
proiectele încadrate în aceste domenii identificate ca strategice au mai
fost derulate/implementate proiecte punctuale cu un impact deosebit
în cadrul comunităţilor ce formează grupul ţintă. Din punct de vedere al
activităţilor derulate în cadrul proiectelor, acestea au avut fie o componentă activă, fie una de cercetare.
Publicaţiile/cercetările realizate în cadrul proiectelor de către Fundaţiei
Civitas pentru Societatea Civilă reprezintă un deosebit interes pentru
beneficiarii noștri. Din analiza accesărilor site-ului organizaţiei pe
internet și din solicitările primite se observă, că aceste materiale sunt
apreciate de către un public mai larg, compus din studenţi, cadre didactice, practicieni din administraţi publică, activiști ONG etc..

Fapte ºi cifre

Servicii
În 2004, Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă a oferit servicii de
training și consultanţă unui număr de 80 de comunităţi din 8 ţări. În
România, în cadrul proiectelor implementate în parteneriat sau doar de
către Fundaţia Civitas au fost implicate comunităţi din 6 judeţe.
Programele de training și consultanţă au reprezentat părţi integrante
ale proiectelor derulate în cadrul organizaţiei. Astfel, programele de
training au fost derulate în următoarele domenii:
– Management strategic în administraţia publică;
– Managementul resurselor umane în administraţia publică;
– Dezvoltare regională;
– Management de proiecte și fundraising;
– Dezvoltare comunitară;
– Participare cetăţenească, cu accent pe implicarea tinerilor în luarea
deciziilor publice la nivel local;
– Planificare strategică în domeniul politicilor pentru tineret, conceperea planurilor locale de acţiune pentru tineret;
– Reţele și parteneriate internaţionale - cu accent pe ţările Europei de
Sud - Est.

Training în cifre
În anul 2004 au fost derulate 14 zile de training susţinute de un grup de
6 lectori cu o durată de 112 ore.
În cadrul componentei de consultanţă, în decursul anului 2004, au fost
oferite beneficiarilor servicii structurate în trei module:
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– Elaborarea de strategii de dezvoltare pentru ONG- uri;
– Elaborarea de proiecte propuse spre finanţare;
– Elaborarea de studii în domeniul social, educaţiei adulţilor, dezvoltării locale, participării cetăţenești, politicilor de tineret, cooperare ONG -uri autorităţi publice,
parteneriate internaţionale.

Seriile de consultanţă în cifre:
– Strategii de dezvoltare pentru ONG -uri = volum de muncă 8 zile = 64 de ore.
– Elaborare de proiecte = volum de muncă 30 zile = 240 de ore.
– Consultanţă în domeniul social, educaţiei adulţilor, dezvoltării locale, consultare cu
cetăţenii, politici de tineret, cooperare autorităţile publice - ONG -uri, parteneriate
internaţionale = volum de muncă 102 zile = 816 de ore.
La realizarea acestor activităţi de consultanţă au participat un număr de 26 de persoane.

Iniţiative Civitas
Numeroase activităţi ale Fundaţiei Civitas au avut în vedere în cursul anilor trecuţi
domeniile cercetării și consultanţei, dovedindu-se în această perioadă nevoia unor departamente separate în cadrul fundaţiei sau anexe acesteia, care se concentrează în special
pe astfel de tipuri de activităţi. Ca urmare, în anul 2001 și 2003 am iniţiat crearea a două
organizaţii separate, una dintre ele desfășurând activităţi în domeniul cercetării - Centrul
pentru Politici Publice - CENPO, cealaltă oferind consultanţă ca răspuns la solicitările
venite din partea agenţilor economici din mediul rural - RegioConsult. Organizaţiile sunt
de sine stătătoare, au imagine, sediu, echipă și beneficiari proprii. Anul 2004 a constituit anul în care am reușit să dezvoltăm aceste organizaţii, să le facem funcţionale și
sustenabile.

Voluntariat
Fundaţia Civitas urmărește să își facă cunoscute activităţile în rândul tuturor celor interesaţi. În acest sens suntem deschiși să primim voluntari pentru a se familiariza cu organizaţia noastră precum și de a desfășura activităţi specifice în cadrul acesteia.
În anul 2004, 6 studenţi din ani terminali și-au desfășurat stagiile de practică în cadrul
fundaţiei noastre, iar 2 studenţi au fost selectaţi să desfășoare activităţi de voluntariat
pe o perioadă 6 luni de în cadrul programului de internship pe care l-am lansat în luna
mai a anului 2004.
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Deschidere spre viitor

Dezvoltare strategică
Un element important al strategiei organizaţiei noastre constă în corelarea programelor cu ritmul evoluţiei societăţii din regiunile ţintă.
Astfel, rămânem consecvenţi principiului strategic formulat în urmă cu
câţiva ani: Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă urmărește să
funcţioneze într-un sistem deschis.
Conform acestui principiu, obiectivele noastre strategice includ:
– oferirea de programe și soluţii eficiente beneficiarilor și partenerilor
noștri la problemele cu care aceștia se confruntă,
– facilitarea participării în cadrul programelor Fundaţiei a unui număr
cât mai mare de specialiști, cu scopul de a genera idei și modele de
acţiune,
– formarea de parteneriate viabile și funcţionale, capabile să răspundă
eficient provocărilor existente în societate.
Conform principiului și obiectivelor strategice stabilite, planul strategic
pe care l-am formulat pentru anul 2005 prevede trei componente
majore:
– Dezvoltarea capacităţii organizaţionale
– Dezvoltarea de programe/proiecte
– Stabilirea de noi parteneriate.

Dezvoltarea capacităţii organizaţionale
Ca o componentă importantă a activităţilor din acest an, ne propunem
întărirea capacităţii celor două departamente funcţionale din cadrul
Fundaţiei Civitas (departamentul de programe/proiecte și cel administrativ) și înfiinţarea unui nou departament în cadrul fundaţiei, cel de
planificare strategică care, în colaborare cu conducerea executivă și cu
boardul organizaţiei, va stabili evoluţia strategică a organizaţiei. Pe
lângă acest aspect, un rol important îl vor avea și sesiunile de perfecţionare profesională și de team building adresate colaboratorilor
permanenţi și part-time, precum și dezvoltarea infrastructurii de lucru.
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Dezvoltarea de programe/proiecte
Odată definitivate domeniile (dezvoltare regională și locală, administraţie publică, participare cetăţenească, perfecţionarea continuă a adulţilor) în care se desfășoară programele/proiectele organizaţiei, se va trece la integrarea acestora în programe strategice
cu activitate permanentă. În momentul de faţă singurul program strategic operaţional
este cel de dezvoltare locală care se bazează pe implementarea /fundamentarea în practică a conceptului de Agent de dezvoltare locală - facilitator comunitar și care reprezintă, în concepţia Fundaţiei Civitas pentru Societatea Civilă, una dintre primele și cele mai
importante elemente în iniţierea proceselor de dezvoltare locală. Pentru anul 2005 ne
propunem ca, pe baza experienţei și studiilor realizate, să dezvoltăm alte două programe:
cel în domeniul participării cetăţenești și cel în domeniul perfecţionării continue a
adulţilor.

Parteneriate
Parteneriatele au reprezentat și reprezintă o prioritate pentru Fundaţia Civitas pentru
Societatea Civilă și sunt în concordanţă perfectă atât cu principiul de bază asumat, cât și
cu obiectivele strategice. Drept urmare, organizaţia este membră în mai multe reţele
locale, regionale, naţionale și chiar internaţionale. Aceste reţele sunt organizate pe baza
unor principii sectoriale (doar între ONG- uri) sau intersectoriale (între ONG- uri APL sau
între ONG- uri și sectorul de afaceri). Pentru anul 2005 ne propunem să extindem reţeaua
de parteneri și să ne implicăm pe baza proiectelor în activitatea mai multor reţele active
în domeniile noastre de expertiză.
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Venituri
Perioada de
desfășurare
a proiectului Birou

Titlul proiectului

Buget în
Euro pentru
2004
Sursa finanţării

Venituri primite in anul 2004
rezultate din activităţi/proiecte
contractate in anul 2003

2002-2003

Cluj

2003-2005

Cluj

2003-2004

Cluj

2004

Cluj

2004-2005

Aspecte financiare

2004

2004-2005
2004
2004

2003-2004
2003-2004

2002-2003

2003-2004

5.755

Phare 2000
Coeziune Economică
și Socială
Facilitator comunitar - program pilot
RO-0007.02.01
în judeţele Cluj și Bistriţa-Năsăud
5.755
Venituri din proiecte derulate
în anul 2004/2006
113.200,76
Fundaţia Pentru
o Societate
Centrul pentru Politici Publice Deschisă
3.630
CENPO
Tineri în mișcare - Participare cetăţe- Citizens' Pact for
nească în guvernare
SEE
13.848
Strategie de educaţie continuă în
Transilvania

Fundaţia Apáczai Ungaria

8.096

Cluj

The Balkan Trust for
Democracy A Project of The
German Marshall
Fund
Participare cetăţenească în guvernare

19.310

Cluj

Fundaţia pentru
Societatea Deschisă
- Programul
East-East

7.467

Comunităţile rurale și Internetul
(Rural-Portal)

Experienţe de politici și împărtășirea
"lecţiilor" învăţate după un an în
Uniunea Europeană - ce ar putea
învăţa România din experienţa ţărilor Programul Phare
recent aderate?
Small 2003
Cluj
Centru de Resurse pentru Facilitatori Consiliul Local Cluj
Comunitari
Napoca
Cluj
Odorhei
Centrul Social BUDVAR
UNESCO
Phare-RO
0004.02.01/
SANSZ - Parteneriat local pentru ridi02.02-01
Odorhei carea eficienţei în asistenţă socială
Cu valorile locale pentru salvarea
Fundaţia pentru
satului Dârjiu
Parteneriat
Odorhei
Birou de Consiliere pentru Cetăţeni
din Municipiul Odorheiu Secuiesc PhareRO.0004.02.01
(BCC)
/01-06
Odorhei

Odorhei

Consolidarea și dezvoltarea Biroului
de Consiliere pentru Cetăţeni din
Municipiul Odorheiu-Secuiesc
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Phare - RO
0104.03/DBC006

16.704
740
7.243

11.827
1.590,76

632

22.113
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Perioada de
desfășurare
a proiectului Birou

Titlul proiectului
Venituri din proiecte derulate în
parteneriat cu alte organizaţii

2004-2006

Cluj

Agent de Dezvoltare Locală

2004-2006

Cluj

2003

Cluj

Agent de Dezvoltare Locală
SEDAP - Sistem de educaţie la
distanţă pentru APL

2004-2006

Cluj

Ruralnet
Alte venituri și donaţii
Total

Buget în
Euro pentru
2004
Sursa finanţării
28.405
OSI - Budapesta
The Balkan Trust for
Democracy A Project of The
German Marshall
Fund
PHARE - RO
0007.02.01
Charles Stewart
Mott

13.000

13.000
1.500
905
23.410
170.770,76

* Pentru calcularea bugetului din USD/LEI în EUR s-a folosit valoarea medie anuală publicată de BNR.
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Pe această cale dorim să mulţumim organizaţiilor și instituţiilor care în
cursul anului 2004 au sprijinit financiar programele Fundaţiei Civitas.
Ne exprimăm speranţa că din punctul de vedere al calităţii și eficienţei,
programele noastre au reușit să se ridice la standardele și așteptările
finanţatorilor noștri.

Citizens’ Pact for South Eastern Europe

Fundaţia Apáczai

Fundaţia King Baudouin

Fundaţia Carpatica

Finanþatori

Fundaţia pentru o Societate Deschisă

Fundaţia Charles Stewart Mott
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Fundaţia pentru Parteneriat

German Marshall Fund

Institutul de Guvernare Locală din Budapesta

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc

Programul Phare al Uniunii Europene

UNESCO
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Agenţia de Dezvoltare Economică Timiș (ADETIM);
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest; Agenţia de Dezvoltare Regională Vest
Asociaţia Caritativă Domus - Cristuru Secuiesc;
Asociaţia Cooperativelor Sociale din Regiunea Sud-Est a Italiei (ELPENDÚ) - Italia;
Asociaţia Microregională Târnava Mică;
Asociaţia Paraplegicilor din Muntenegru - Serbia și Muntenegru;
Asociaţia pentru Iniţiative Democratice - Macedonia;
Asociaţia Pro Democraţia - Cluj, România;
Centrul de Asistenţă Rurală Timișoara (CAR) - Timișoara;
Centrul de Cercetări Regionale al Academiei Maghiare de Știinţe (MTA RKK)- Pécs;
Centrul de Tineret de Informare Culturala Gabrovo - Bulgaria;
Centrul pentru Politici Publice (CENPO) - Cluj-Napoca, România;
Centrul Regional pentru Formare din Békéscsaba -Ungaria;
Community Building Mitrovica - Regiunea Kosovo;
Consilii locale din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Timiș, Harghita;
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Consiliul Judeţean Cluj;
Consiliul Local al Tinerilor Zalău;
Consiliul Local Dârjiu;
Develoconsult Odorheiu Secuiesc;
Europeans și municipalitatea Osijek - Croaţia;
Facultatea de Știinţe Politice și Administrative, Universitatea Babeș- Bolyai Cluj-Napoca;
Fundaţia "Regionális Tudáshálózatért" - Békéscsaba;
Fundaţia Gellért - Vlăhiţa;
Fundaţia LAM - Ilieni;
Fundaţia LIA - Locodeni;
Fundaţia Pro Odorhei - Odorheiu Secuiesc;
Fundaţia Wolter - Tăureni;
Helsinki Citizens' Assembly - Tuzla, Bosnia-Herţegovina;
Pactul Cetăţenilor pentru Europa de Sud Est (Citizens' Pact for South Eastern Europe);
Parlamentul Tinerilor Nis - Serbia și Muntenegru;
Parohia Unitariană Dârjiu; Pirgos, Serbia și Muntenegru;
Primăria Carei; Primăria Cristuru Secuiesc;
Primăria Odorheiu Secuiesc;
Primăria Vlăhiţa;
PROMEI Kht. - Budapesta
Regio Consult Cluj-Napoca;
Student Government - Tirana, Albania;
Școala Generală János Zsigmond Dârjiu;
Tinerii din Clubul Euro Atlantic al Macedoniei;
UNO - Bosnia-Herţegovina.
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Fundaţia Civitas este membră și are relaţii strategice cu
următoarele reţele naţionale și internaţionale
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni
Bosporus Internaţional Network
Citizens’ Pact for South Eastern Europe
Rural Net - Reţeaua organizaţiilor active în domeniul dezvoltării
comunitare

Reþele

ROAD - Rural Opportunities and Approaches for Development
CLC - Consiliul Local Civic Cluj-Napoca
Consorţiul Social Local - Odorheiu Secuiesc
Reţeaua de educaţie pentru adulţi din Bazinul Carpatic
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