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Raport anual 
2008 
 
Cine suntem 
 
APDD – Agenda 21 este o asociaŃie română neguvernamentală, de interes naŃional, nonprofit, 
neafiliată politic sau religios, constituită în februarie 2003. 
 
Scopul fundamental al APDD - Agenda 21 este sprijinirea politicilor statului român de promovare şi 
implementare în România a obiectivelor Dezvoltării Durabile. 
 
Pentru îndeplinirea acestui scop, organizaŃia şi-a asumat misiunea de a:  
• Dezvolta parteneriate cu autorităŃi locale pentru valorificarea iniŃiativelor şi eficientizarea 

guvernării locale; 
• Promova activităŃi de educaŃie în domeniul drepturilor omului, cu accent pe educaŃia civică şi 

cetăŃenia democratică. 
• Întări rolul actorilor sociali cu potenŃial ridicat în realizarea dezvoltării durabile: copii şi tineri, 

comunităŃi locale, sectorul privat şi comunitatea oamenilor de afaceri, comunitatea ştiinŃifică, 
media; 

• Acorda asistenŃă şi suport pentru grupurile marginalizate sau cu risc ridicat de excludere socială. 
 
Conceptul cheie al APDD este Dezvoltarea Durabilă. Un viitor sigur şi prosper nu poate fi gândit în 
afara dezvoltării durabile.  
 
Grupurile Ńintă privilegiate sunt copiii şi tinerii. OportunităŃile de educaŃie şi dezvoltare oferite copiilor şi 
tinerilor sunt garanŃia unei societăŃi durabile.  
 
Voluntariatul în beneficiul comunităŃii este una din valorile fundamentale ale asociaŃiei. 
 

 „Ştiu că uşa spre progres se deschide 
numai dinăuntru. De aceea, împreună cu 
echipa organizaŃiei noastre, ne aplecăm cu 
atenŃie spre orice proiect pe care l-am adus în 
casa noastră. Orice finalizare a lui presupune 
iniŃiativă, creativitate, curaj şi perseverenŃă. 
Mergem pe drumuri nebătătorite. Urmăm 
direcŃia stabilită şi nu ne temem de obstacole. 
Visăm să dezvoltăm cât mai mult agenda 
noastră.  
 Prin proiectele finalizate, mai ales în 
domeniul educaŃiei şi cel al administraŃiei 
publice, suntem convinşi că mediul economic, 
social, politic şi instituŃional a devenit mai 
prietenos. Având ca Ńel o viaŃă durabilă, 
credem că munca noastră se va regăsi în 

coordonatele acestei Ńări. 
Aceştia suntem noi: o echipă care merge înainte sub deviza rostită cândva de un înŃelept: ‹‹Nu 
cucerim munŃii, ci pe noi înşine››” (prof. univ. dr. Alexandru Taşnadi – Facultatea de Economie din 
cadrul Academiei de Studii Economice, Bucureşti, Preşedinte al asociaŃiei) 
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Anul 2008 – Cifre şi realizări 
 
- În luna mai 2008 am împlinit 6 ani de existenŃă.  

 
În Argumentul pe care îl prezentăm membrilor fondatori în prima noastră Adunare Generală, 
încercam să definesc asociaŃia prin acele caracteristici care puteau să o aşeze ca pe o entitate 
distinctă în peisajul societăŃii civile. Redau câteva dintre afirmaŃiile de atunci şi las prezentul Raport să 
mărturisească, dacă ele se susŃin prin rezultatele obŃinute. 
Nina Cugler, Preşedinte Executiv 
 
“AsociaŃia “AsistenŃă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21”, doreşte: 
- să propună proiecte care să răspundă nevoilor reale de dezvoltare pe plan local. Programe de 
asistenŃă care să pregătească comunităŃile locale să facă faŃă noilor sarcini legate de dezvoltarea lor 
economică şi socială, şi în mod special să întărească capacitatea instituŃională şi să dezvolte abilităŃile 
participative ale cetăŃenilor. Programe de implementare prin care să se valorifice eficient resursele 
locale şi să se identifice şi atragă surse de finanŃare internă şi externă.   
- să reunească experŃi, cu experienŃă în domeniul elaborării şi a managementului proiectelor care să 
lucreze profesionist şi onest şi să ofere finanŃatorilor siguranŃă şi credibilitate  în legătură cu utilizarea 
fondurilor exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin proiect. 
- să acorde o atenŃie specială educării şi pregătirii cetăŃenilor pentru a înŃelege importanŃa 
implicării, pentru a fi ei înşişi principalii actori ai procesului dezvoltării localităŃii, comunei sau satului 
lor. “ 
 
Referindu-se la asociaŃie, Florina Pavel, coordonator proiecte tineret voluntar în cadrul asociaŃiei, 
remarca: 
 
“La baza succesului acestei organizaŃii a stat dorinŃa de schimbare a cutumei, încă prezentă în 
numeroase comunităŃi, de a se plânge în loc să acŃioneze. Imaginea asociaŃiei şi brandul acesteia se 
bazează inclusiv pe capacitatea echipei de a elabora proiecte şi strategii menite să ofere soluŃii viabile 
la problemele comunităŃilor locale. Munca voluntarilor şi, mai ales încurajarea celor mai tineri de a se 
exprima şi participa la realizarea proiectelor, este unul dintre aspectele care îi conferă asociaŃiei 
deschidere către beneficiari şi credibilitate.” 
 
- AsociaŃia a continuat parteneriatul cu AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici în 

domeniul politicilor etice, a transparenŃei instituŃiilor publice şi atragerii cetăŃenilor în actul 
de decizie. 

- AsciaŃia a fost reprezentată, prin preşedintele executiv,  la cea de-a 5-a ConferinŃă a  
Consiliului Europei privind calitatea serviciilor publice, organizată la Paris, în Noiembrie 
2008 

 
- AsociaŃia a fost desemnată să contribuie la elaborarea Raportui alternativ al ONG-urilor la 

cel de-al treilea Raport de Ńară a României referitor la promovarea şi respecarea drepturilor 
copilului în conformitate cu prevederile ConvenŃiei ONU cu privire la drepturile copilului. 

 
- APDD – Agenda 21 a susŃinut activitatea ReŃelei pentru Promovarea Dezvoltării Durabile, al 

cărei scop definit de către cei 24 de membri fondatori constă în „crearea unui cadru favorabil 
constituirii de parteneriate între membrii reŃelei, schimbului de experienŃă şi acordării de suport şi 
expertiză în domeniile specifice dezvoltării durabile. ReŃeaua are un caracter informal şi deschis. 
Membrii reŃelei pot fi organizaŃii non-guvernamentale, autorităŃi locale şi instituŃii publice. 

- APDD – Agenda 21 a devenită membră a grupului ENAR România (European Network 
Aganist Racism), parte a reŃelei europene ENAR, reŃea de ONG-uri care promovează lupta 
împotriva rasimului, xenofobiei, anti-semitismului, egalitatea de tratament a cetăŃenilor europeni şi 
conectează iniŃiativele locale, regionale, naŃionale cu cele Europene. 

La nivel naŃional reŃeaua are ca scop facilitarea schimbului de informaŃii, experienŃă şi bune 
practici, informarea cu privire la politicile europene de dezvoltare, încurajează dialogul între 
societatea civilă şi statele membre ale UE cu privire la agenda politică pe tema rasismului şi anti-
discriminării. 

- S-a extins colaborarea cu parteneri din Ńări, membre ale Uniunii Europene.  
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AsociaŃia a devenit partener al asociaŃiei Arciragazzi Liguria  pentru implementarea proiectului 
„ABC - Youth Participation” 

Au fost depuse două proiecte în cadrul Programului Comisiei Europene „Development 
Education”, asociaŃia având statut de partener, împreună cu alte 7 asociaŃii din Ńări europene, 
respectiv în curs de dezvoltare. Proiectul „EducaŃie pentru justiŃie socială” a fost aprobat şi va fi 
implementat începînd cu luna iunie 2009. 

16 reprezentanŃi ai Grupului de voluntari ai asociaŃiei au participat la un schimb de tineret în 
Italia , la Genova, iar 4 tineri au participat la un training în Germania, pe tema drepturilor omului. 

Un training pe teme privind educaŃia pentru dezvoltare durabilă a avut loc la Chieti, în Italia şi 
a reunit 6 tineri care au coordonat activităŃi în cadrul proiectului „EducaŃia elevilor pentru un stil de 
viaŃă durabil” 

 
Cifre semnificative: 
 
• Peste 8000 de beneficiari ai proiectelor derulate; 
• Constituirea unui grup de suport al asociaŃiei format din 30 de tineri voluntari, elevi şi studenŃi; 
• Peste 40 de apariŃii media; 
• Elaborarea sistemului de indicatori pentru monitorizarea drepturilor copilului în şcoli şi a unui 

proiect de Strategie referitoare la educaŃia pentru drepturile omului în şcoli; 
• Continuarea parteneriatelor în demersul de promovare a drepturilor omului şi dezvoltare 

democratică a societăŃii cu  AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, Societatea Română de 
Radio, UNICEF, FederaŃia ONG-urilor active în domeniul ProtecŃiei Drepturilor Copilului, 
Romania e-Gateway;    

• Parteneriate cu 18 instituŃii şi autorităŃi publice din judeŃele Cluj, MehedinŃi, Tulcea, Vaslui şi din 
Municipiul Bucureşti pentru elaborarea cartei CetăŃeanului, document care stabileste standarde 
de calitate pentru serviciile oferite cetăŃenilor; 

• Continuarea parteneriatului cu Ministerul ÎnvăŃământului Cercetării şi  Inovării în vederea 
dezvoltării în comun a unor proiecte de educaŃie destinate copiilor şi tinerilor; 

• Dezvoltarea voluntariatului în beneficiul comunităŃii, prin constituirea unui grup de 30 de monitori 
ai serviciilor publice din cadrul a 18 instituŃii şi autorităŃi publice. 

 
 

Proiecte 
 
 

1. TransparenŃă şi participare în administraŃia publică  
 

Proiect PHARE 2005 – Consolidarea  democratiei în România, dezvoltat în parteneriat de către asociaŃia 
AsistenŃă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor 
Publici. 
 
Parteneri media: SRR si Revista de Economie si Administratie locala, editata de Tribuna Economica 
 
Locuri de desfăşurare:  Bucureşti şi judeŃele Bacău, Hunedoara, Sibiu şi Teleorman 
 
Descrierea proiectului 

Finalizat în septembrie 2008, proiectul a vizat îmbunătăŃirea organizării exerciŃiului democraŃiei 
participative în plan local prin atragerea cetăŃenilor la procesul de luare a deciziei şi creşterii gradului 
de transparenŃă. 

În acest scop, în cadrul proiectului a fost preluată şi aplicată metodologia europeană C.L.E.A.R. (Can, 
Like, Enabled, Asked, Responsive), un instrument de diagnoză concentrat pe activităŃile participatorii 
iniŃiate sau sprijinite de municipalitate. Proiectul a fost pilotat în judeŃele Bacău, Hunedoara, Sibiu, 
Teleorman, şi în Bucureşti şi a cuprins cetăŃeni, funcŃionari publici, reprezentanŃi ai ONG-urilor şi 
mass–media (cca. 10.000 persoane, beneficiari direcŃi şi indirecŃi). 
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Principalele activităŃi au constat în evaluarea a 18 instituŃii implicate în proiect asupra gradului de 
transparenŃă instituŃională şi de atragere într-o măsură sporită a cetăŃenilor în actul de decizie locală şi 
organizarea unui set coerent de acŃiuni de informare a cetăŃenilor cu privire la cele mai eficiente 
mijloace de participare la viaŃa publică, realizarea campaniei de informare în cadrul acŃiunii Ziua 
cetăŃeanului desfăşurată în fiecare locaŃie, interviuri, sondaj de opinie, emisiuni radio, instruirea a 13 
noi ONG-uri, prezentarea unor modele europene ce au format, la finele proiectului, un summum de 
propuneri menite să asigure, prin generalizare, atingerea nivelului standardelor europene în 
administraŃia publică din România. Proiectul a fost diseminat în alte 10 judeŃe. Partenerul principal a 
fost AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. 
 

Perioada: decembrie 2007 - septembrie 2008 

 

 
Rezultate 

Câteva concluzii ale activităŃilor de monitorizare materializate prin rapoartul elaborat în cadrul 
proiectului: „TransparenŃa instituŃiilor publice şi participarea cetăŃenilor la actul de decizie” şi a 
ghidului de bune practici 

Participarea la vot 

Participarea la vot nu este una foarte ridicată, nivelul cel mai scăzut atingându-se în Bucureşti, oraşul 
cu cel mai mare număr de locuitori şi cel mai dezvoltat din punct de vedere economic. Niveluri mai 
mari ale participării la procesul electoral se înregistrează în judeŃele mai sărace. De asemenea, 
vârstnicii votează într-o proporŃie considerabil mai mare decât tinerii. 

Cu excepŃia participării la vot (la care cel mai adesea participă mai mult de jumătate dintre alegători), 
alte forme de participare reprezintă mai degrabă apanajul unor grupuri minoritare interesate, perioada 
pre-electorală fiind cea mai intensă din punct de vedere al informării: atât de către autorităŃi prin 
campaniile electorale, cât şi de către cetăŃeni prin intermediul mass-media pentru a face o alegere. 

Forme de implicare în luarea deciziilor 

Forma de implicare în luarea deciziilor la nivel local cel mai probabil de a fi aleasă este, atât în 
viziunea cetăŃenilor (23%), cât şi a funcŃionarilor publici (58%), depunerea unei petiŃii. Există un nivel 
scăzut al implicării cetăŃenilor în luarea deciziilor (în peste jumătate din rapoarte participarea publică 
este estimată a fi scăzută sau foarte scăzută) şi un interes aproape exclusiv pentru rezolvarea 
propriilor probleme în interacŃiunea cu administraŃia publică. 
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Printre cei mai puŃin implicaŃi în viaŃa publică, în percepŃia instituŃiilor sunt tinerii, bătrânii, minorităŃile 
religioase şi etnice şi persoanele cu dizabilităŃi. Aceste persoane au mai puŃine resurse şi urmăresc în 
primul rând satisfacerea unor nevoi de bază, fapt care influenŃează cuantumul timpului alocat pentru 
acŃiuni sociale.  

Factori care determină implicarea 

În viziunea funcŃionarilor publici, principalii factori care contribuie la o 
slabă implicare din partea cetăŃenilor sunt lipsa de timp a acestora 
(cei mai mulŃi, 38%, cred că cetăŃenii au timp în mică măsură) şi 
convingerea că opiniile lor nu sunt luate în considerare de către 
responsabilii administraŃiei locale (două treimi din respondenŃi). 

CetăŃenii se simt mai degrabă parte a comunităŃii locale din care fac 
parte (cartier sau localitate), decât a judeŃului sau a Ńării în ansamblu. 
Cu toate acestea, diferenŃele nu sunt mari, iar procentele destul de 
scăzute, indică existenŃa mai degrabă a unui sentiment difuz, slab de 
identitate locală. 

Demersurile pe care administraŃia locală le-ar putea face pentru a 
creşte gradul de implicare al cetăŃenilor în procesul decizional  rămân 
mai degrabă necunoscute majorităŃii cetăŃenilor. 

Cei mai mulŃi dintre funcŃionarii publici chestionaŃi (33%) consideră că opiniile cetăŃenilor contează 
doar în mică măsură în procesul decizional. 

Raportul a fost multiplicat în 300 de exemplare şi diseminat în cadrul seminarului pentru ONG-uri şi la 
ConferinŃa finală, precum şi la alte instituŃii publice locale interesate prin intermediul ANFP. Raportul a 
fost diseminat şi în format electronic participanŃilor la ConferinŃa finală şi altor parteneri ai asociaŃiei 
care au solicitat documentul. A fost totodată postat pe site-ul asociaŃiei şi al ANFP. De asemenea, 
raportul a fost tradus în engleză şi prezentat de către ANFP în şedinŃa de toamnă a 
Directoratului pentru InstituŃii Democratice din cadrul Consiliului Europei. 

De asemenea Raportul în limba engleză a fost multiplicat şi prezentat în cadrul ConferinŃei 5Q The 
Citizens in the Heart of Public Administration a Consiliului Europei, desfăşurată la Paris în 
perioada 19 – 21 octombrie. Raportul împreună cu Ghidul de bune practici produse în cadrul 
proiectului au fost documente incluse în pachetul de materiale prezentate de către standul României la 
ConferinŃă. La conferinŃă au participat 1200 de delegaŃi din toate Ńările membre ale CoE. 

Ca urmare a rezultatelor proiectului, managerul pe proiect, d-na Nina Cugler, a fost invitat ca facilitator 
la una dintre activităŃile pe secŃiuni ale ConferinŃei CoE - Agora dedicată dezbaterii problemei 
drepturilor şi a responsabilităŃilor cetăŃenilor în îmbunătăŃirea serviciilor oferite de instituŃiile publice. 

Opinii ale voluntarilor implicaŃi în proiect 
 

„ReacŃia  a fost în general pozitivă faŃă de iniŃiativă, cetăŃenii dorind să afle mai multe despre 
proiectul actual, despre cele anterioare şi despre Ziua CetăŃeanului, oferirea de broşuri fiind de 
asemenea apreciată, deoarece acestea au dat mai multă credibilitate… Institutia este identificată cu 
omul dar cetăŃenii, în special cei tineri, au început să privească schimbarea instituŃională şi 
transparentă ca aspecte ce Ńin de structura instituŃiei şi nu doar de intervenŃia unei persoane cu rol de 
„salvator””. , Cătălina Neagu, monitor, Bucureşti 

 
„În concluzie consider că pentru început educaŃia este un capitol foarte important unde ar 

trebui să informăm şi să consiliem mai mult, să informăm cetăŃenii de oportunităŃile lor şi mai mult să 
apelăm O.N.G.-urile să conceapă sesiuni de instruire atât a cetăŃenilor cât şi a tinerilor din mediul rural 
şi poate cu siguranŃă din mediul urban.  
 În necunoştinŃă de cauză şi fară tragere de inimă nimic nu este posibil, unitatea, 
corectitudinea, voinŃa sunt unele dintre lucrurile de bază pe care fiecare dintre noi trebuie să le avem, 
să alegem greul ca să invăŃăm, să ne implicăm ca să cunoaştem şi să relaŃionăm.”, George Cune, 
monitor, Sibiu 
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„Cel mai important de punctat în observaŃii m-i s-a părut interesul cetăŃenilor faŃă de 
administraŃia publică şi timpul pe care aceştia au răspuns că sunt dispuşi să îl petreacă pentru a ajuta 
la bunul mers al administraŃiei publice.”, Alexandu Savin, monitor, Bucureşti 

 
 
2. Politici etice – mecanisme şi instrumente, proiect susŃinut din fonduri ale 

Consiliului Europei  
 
Scopul:  Adaptarea modelului europrean de standarde în politici etice la condiŃiile din România în 
vederea întăririi capacităŃii instituŃiilor şi autorităŃilor publice locale de evaluare a modului în care sunt 
respectate principiile şi standardele etice în propriile politici si de elaborare de  strategii menite să 
asigure îmbunătăŃirea eticii publice. 
 
Parteneri: 
Consiliul Europei, Centrul de Expertiză pentru Reforma în administraŃia locală  
AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici 
AsociaŃia: AsistenŃă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 
 
Obiective: 
 
- identificarea unui nivel naŃional de etică publică în raport cu care se pot compara autorităŃile 

locale; 

- oferirea de suport autorităŃilor locale pentru ridicarea propriilor standarde spre nivelul celor care 
asigură  o maximă performanŃă; 

- crearea de oportunităŃi care să sprijine autorităŃile locale în asumarea răspunderii propriei 
îmbunătăŃiri; 

Locatii 
Consiliile judeŃene Prahova şi Timiş,  
Consiliile Locale din Municipiul Bacău şi oraşul Pucioasa,  
InstituŃia Prefectului Teleorman 
Perioada 
Octombrie 2007 - Iunie 2008 

 
Rezultate 
Finalizat în iunie 2008, proiectul şi-a propus să adapteze modelul european de politici etice la condiŃiile 
actuale ale României şi să ducă la elaborarea unui sistem naŃional de evaluare a instituŃiilor publice în 
ceea ce priveşte respectarea standardelor şi principiilor etice. InstituŃiile participante au fost: Consiliile 
JudeŃene Timiş şi Prahova, Primăriile Bacău şi Pucioasa şi InstituŃia Prefectului JudeŃului Teleorman. 
Principalul partener a fost partenerul tradiŃional pe proiecte de administraŃie publică: AgenŃia NaŃională 
a FuncŃionarilor Publici.  
În acest scop, în cadrul proiectului a fost creat un compendium de standarde pentru evaluarea şi 
autoevaluarea instituŃiilor publice partenere în proiect. ActivităŃile desfăşurate au vizat adaptarea 
modelului european la contextul local, realizarea unui workshop în care au fost analizate instrumentele 
europene, formarea a 15 peer-reviewers în cadrul unui curs de formare care să facă  vizite la nivel 
local pentru identificarea bunelor practici şi diseminarea informaŃiei, conferinŃa finală.     
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În urma realizării activităŃilor au rezultat rapoarte de evaluare, planuri de acŃiune pentru fiecare 
instituŃie implicată în proiect, 3 carduri naŃionale adaptate pentru fiecare tip de instituŃie / autoritate 
locală tipărite în 300 de exemplare, exemple de bune practici care au fost incluse în Manualul de 
IniŃiative etice la nivel local.  
Score - cardurile au fost distribuite atât în format tipărit, cât şi electronic instituŃiilor şi autorităŃilor locale 
prin intermediul ANFP şi al AsociaŃiei Municipiilor din România şi al Consiliilor JudeŃene. 
 
 
 

3. Carta CetăŃenilor, proiect PHARE 2006 - Creşterea rolului societăŃii civile în 
procesul de integrare a României.  

 

Descriere 

Scopul proiectului constă în creşterea rolului societăŃii civile în promovarea principiilor bunei guvernări 
şi ale participării cetăŃenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local. 1200 de cetăŃeni, 30 de 
voluntari şi 1000 de funcŃionari publici din cadrul a 10 instituŃii şi autorităŃi publice locale din judeŃele 
Cluj, MehedinŃi, Tulcea, Vaslui şi din Municipiul Bucureşti vor fi implicaŃi în elaborarea Cartei 
CetăŃenilor şi instituirea unui Sistem de premiere a bunelor practici de atragere a cetăŃenilor la 
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procesul de reformare instituŃională şi transparenŃă decizională. Demersul se va baza şi va adapta 
modele europene din domeniu. In acest scop, se va asigura transferul de expertiză si know-how din 
două state membre ale UE: Anglia şi Olanda. ExperienŃa va fi diseminată în alte 15 judeŃe prin ANFP şi 
AsociaŃiile Municipiilor şi a Oraşelor din România. Partenerul principal în cadrul proiectului va fi AgenŃia 
NaŃională a FuncŃionarilor Publici. SRR  este partener media în proiect. 
 

Perioadă 

Decembrie 2008 - octombrie 2009 

ActivităŃi 

ActivităŃile se constituie într-o serie de paşi succesivi necesari elaborării Cartei CetăŃenilor. Ele se 
articulează progresiv începând cu conferinŃa de lansare a proiectului, lansările la nivel local, 
selecŃionarea şi pregătirea grupurilor Ńintă: voluntarii şi funcŃionarii publici în vederea elaborării 
cartelor. 

Lansarea proiectului s-a  realizat în cadrul unei conferinŃe de presă, un rol important în  promovarea 
sa avându-l materialele promoŃionale elaborate în cadrul acestuia, respectiv pliantul şi afişul 
proiectului.  Echipa de proiect s-a deplasat în fiecare locaŃie pentru a organiza lansarea acestuia la 
nivel local împreună cu partenerii locali. 

Cei 30 de voluntari, selecŃionaŃi prin intermediul buletinului Voluntar, al organizaŃiilor partenere de la 
nivel local, inclusiv prin intermediul ONG-urilor cu care aplicantul a dezvoltat alte proiecte în 
parteneriat, au beneficiat de o sesiune de instruire referitoare la pachetul de legi specifice pentru 
reforma administraŃiei, cu accent pe legile transparenŃei în actul de administraŃie şi statutul 
funcŃionarilor publici, elemente de bază ale comunicării eficiente, metodologia elaborării Cartei 
CetăŃeanului şi proceduri de monitorizare. La curs a fost invitat şi un expert din Olanda, Ńară în care 
Carta CetăŃeanului este deja funcŃională. 
 

 
 
O sesiune de formare referitoare la metodologia şi etapele elaborării Cartei CetăŃeanului a fost 
organizată la Azuga pe parcursul a trei zile. La sesiune au fost invitaŃi 30 de funcŃionari publici (câte 
doi reprezentanŃi din instituŃiile publice implicate în proiect). Pentru instruirea funcŃionarilor publici a 
fost invitat un lector  din Anglia, prima Ńară care a elaborat şi aplică deja Carta CetăŃeanului.  
 
La acest ultim curs de formare a fost realizată şi prima emisiune radiofonică pe tema Cartei 
cetăŃenilor în cadrul emisiunii Dosarele integrării europene cu preşedintele ANFP, Andras Szakal şi cu 
expertul străin Roy Stephenson, Policy Project Team, Cabinet Office al Marii Britanii. 
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Rezultate preconizate  

• Carta CetăŃenilor elaborată de către 18 autorităŃi şi instituŃii publice din JudeŃele Cluj. 
MehedinŃi, Tulcea şi Vaslui şi din Municipiul Bucureşti; 

• 1000 de funcŃionari publici incluşi în procesul de autoevaluare 
• 5 emisiuni integrate în Dosarele Integrării Europene, realizată de SRR 
• 2.000 de pliante şi  1000 de afişe utilizate pentru diseminarea proiectului şi informarea 

cetăŃenilor; 
• 2 rapoarte elaborate pe baza interviurilor cu cetăŃenii şi respectiv autoevaluării realizate de 

către funcŃionarii publici, tipărite în câte 500 exemplare fiecare; 
• Instituirea unui sistem de identificare şi promovare a bunelor practici în domeniul bunei 

guvernări la nivel local în care sunt incluşi cetăŃenii şi societatea civilă, diseminat la nivel 
naŃional; 

• Producerea unei baze de date interactive pentru promovarea şi schimbul de bune practici; 
• Promovarea bunelor practici prin intermediul Ghidului de bune practici, produs în format 

electronic şi diseminat prin 300 de DVD-uri; 
• 3 premii acordate celor mai bune proiecte de bună practică; 
• Prezentarea experienŃei obŃinute prin proiect către 15 noi instituŃii şi autorităŃi publice locale, în 

cadrul ConferinŃei finale, cu scopul multiplicării acesteia; 
• 2 conferinŃe de presă menite să asigure vizibilitatea proiectului 

 
 
4. Avocatul elevilor (anul IV de derulare), august 2008 - februarie 2009)  
 
Avocatul elevilor este un proiect pilot care propune crearea şi 
funcŃionarea în şcoli a unei instituŃii capabile să asigure 
cunoaşterea, promovarea şi respectarea drepturilor copiilor şi a 
tinerilor. Proiectul este co-finanŃat de ReprezentanŃa UNICEF în 
România. 
 
În cel de-al patrulea an de desfăşurare, 2008, a fost urmărită 
asigurarea caracterului sustenabil al proiectului prin crearea unui 
set de indicatori de monitorizare pentru patru dintre drepturile 
copilului. 
 
Obiective 
 

• identificarea zonelor de vulnerabilitate în respectarea drepturilor copilului în şcoli 
• armonizarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar cu prevederile ConvenŃiei ONU şi obiectivele specifice ale proiectului Avocatul 
Elevului 

• elaborarea unui set de indicatori pentru monitorizarea drepturilor copilului în şcoli 
• Stabilirea relaŃiilor dintre Consiliile elevilor şi Avocatul elevului şi delimitarea competenŃelor 

specifice. 
 
Principalele activităŃi au constat în întâlniri ale grupului de experŃi şi realizarea unor ateliere de lucru 
cu toŃi actorii importanŃi implicaŃi pentru consolidarea parteneriatelor şi a dialogului între cadre 
didactice şi elevi, dar şi pentru prezentarea stadiului în care se află proiectul în derulare la nivel local. 
 
La primul atelier din Bucureşti (14 noiembrie), Rodica Cherciu, inspector general în MECT, a apreciat 
că proiectul Avocatul elevului a fost bine recepŃionat de un număr important de şcoli. Până în prezent 
la nivel  judeŃean există 300 de unităŃi scolare în care proiectul a fost preluat, iar în Bucureşti acesta  
s-a extins în 71 de şcoli.  
 
De asemenea a precizat că structurile ar putea funcŃiona şi ca centre de iniŃiativă, care să sesizeze 
unităŃii şcolare tipuri de activităŃi de prevenire, soluŃii alternative pentru prevenirea şi diminuarea 
cazurilor de încălcare a drepturilor copilului în şcoli. A scos în evidenŃă potenŃialul proiectului de a 
asigura în şcoli climatul educaŃional democratic, care să asigure conduita bazată pe respect pentru 
toate părŃile implicate. 
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Viorica Petre şi Paula Mihai au prezentat 2 modele de acŃiune pentru multiplicarea proiectului din 
JudeŃele Buzău şi Tulcea: 
Viorica Petre – inspector cu munca educativă pentru JudeŃul Tulcea a prezentat modul în care a 
diseminat informaŃiile privind proiectul Avocatul elevilor la nivel de judeŃ, monitorizarea tuturor unităŃilor 
de învăŃământ privind implementarea proiectului Avocatul elevului şi un exemplu de bună practică de 
la Grupul Şcolar Topolog. 
Paula Mihai - inspector cu munca educativă pentru JudeŃul Buzău a prezentat planul de acŃiune 
Caravana „Avocatul elevului” şi modul în care proiectul a fost prezentat în cadrul conferinŃei “Să 
construim o Europă cu şi pentru copii”/ “Building a Europe for and with children”, organizată de 
Consiliul Europei la Stockholm, în perioada 8 – 10 septembrie 2008.   
 

 
 
La conferinŃă au fost prezente 30 de delegaŃii din Ńări membre ale Consiliului Europei. Proiectul 
Avocatul elevilor a fost selecŃionat dintre 70 de aplicaŃii depuse pentru proiecte referitoare la opinia şi 
participarea copilului. ConferinŃa a fost deschisă de Majestatea Sa, Regina Silvia a Suediei, iar una 
dintre concluziile conferinŃei Consiliul Europei a fost aceea de a încuraja toate guvernele să 
înfiinŃeze “Children’s Ombudsman”/ Avocatul Copiilor, şi, in acest context, considerăm că 
Avocatul Elevului reprezintă o iniŃiativă lăudabilă la nivel european.  
 
În Municipiul Bucureşti, Avocatul elevului a fost introdus în Strategia de educaŃie a ISMB şi a fost 
inclus ca indicator de evaluare în activităŃile de evaluare şi control a şcolilor. În cadrul Consiliului 
Municipal al Elevilor funcŃionează şi o comisie Avocatul elevilor. 
 
Cel de-al doilea atelier de la Cluj (13-14 februarie) a avut drept rezultate propuneri semnificative 
pentru  mai buna fundamentare a documentelor care reglementează organizarea şi funcŃionarea 
unităŃilor şcolare pe drepturile omului/ ale copilului. 
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S-a stabilit că Avocatul elevilor este o structură care funcŃionează la nivelul unităŃilor scolare şi că ea 
are un obiect de activitate convergent, dar distinct faŃă de atribuŃiile consiliului elevilor. Avocatul 
elevilor are misiunea de a promova drepturile elevilor în şcoli şi de a identifica soluŃiile necesare 
pentru prevenirea încălcării lor, respectiv pentru respectarea acestora. La nivel municipal, judeŃean 
sau naŃional, consiliile elevilor pot înfiinŃa comisii care au rolul de a asigura schimbul de bune practici, 
sesiuni de informare, formarea membrilor, elaborarea de materiale de analiză care să prezinte situaŃia 
la nivel de municipiu/judeŃ/naŃional, cazuri cu incidenŃă mai ridicată de încalcare a drepturilor elevilor în 
şcoli, modalităŃi de prevenire şi solutionare. 
 
S-au făcut propuneri referitoare la: 

• Elaborarea metodologiei de extindere a proiectului la ciclul gimnazial 
• Elaborarea unei Strategii de  educaŃie pentru drepturile omului/ ale copilului în şcoli 

 
Opinii ale participanŃilor: 
 
“De mai bine de trei ani Avocatul Elevilor a reprezentat pentru mine o sursa de provocare, dar şi de 
satisfacŃie.Motivele pot fi: platforma creată care a permis construcŃia succesivă a proiectului în 
modalităti vii, interactive, creative. Proiectul însuşi s-a constituit ca un model de comunicare, non-
discriminare, implicare, responsabilitate”. 
Prof. Ioan Sterea 
 
“Proiectul Avocatul Elevilor este o experienŃă absolut incredibilă, benefică atat noua, avocatilor, cat si 
elevilor. Pe langa faptul ca am aparat drepturi ale elevului si omului in scoala, cu totii am castigat 
experienta si incredere, am avut ocazia de a interactiona cu inspectorii educativi si reprezentantii 
UNICEF. De asemenea prin aceasta activitate ne-am simtit incurajati si privilegiati de a fi ascultati intr-
un cadru atat de bine pregatit.” 
Daală Mihaela, C.N. Mihai Eminescu, Buzau 
 
“Avocatul Elevilor este din punctual meu de vedere un proiect îndraznet care ăncearca să cladească o 
cultură a drepturilor omului în şcoli. Avocatul Elevilor si-a impus ca standard transformarea unui 
deziderat în realitate: si anume trecerea de la o mentalitate perimată care înregimentează libera 
exprimare a tânărului la o mentalitate democratică de sustinere neconditionată a tinerilor în demersul 
afirmarii opiniei lor. AE atinge o alta zona sensibila si de interes maxim si anume raporturile stabilite in 
trinomul educational, aplecandu-se asupra manierei în care acestea pot fi perfectionate. Avocatul 
trebuie perceput ca un instrument de democratizare a sistemului de invatamant romanesc, o 
modalitate de educare a tinerilor. El este, in esenta, o scoala a vietii, menită să formeze o societate de 
maine, responsabila si constienta”. 
Moga Ana- Daria , Vicepresedinte CNE  
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5. Proiectul: CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A TINERILOR ÎN PROMOVAREA 
DREPTURILOR OMULUI, susŃinut din fonduri ale Consiliului Europei, prin Programul HRE - D 
 
Proiectul urmăreşte să implice tinerii în activităŃi de educaŃie pentru drepturile omului (HRE), prin 
introducerea noului Manual de EducaŃie pentru Drepturile Omului – Compasito multiplicatorilor, 
facilitatorilor şi tinerilor din sistemul de educaŃie formal şi non-formal.  
 
Obiectivele proiectului sunt următoarele: 
 

1. Introducerea Manualului Compasito ca un instrument de lucru în educaŃia pentru drepturile 
omului cu tinerii, adaptându-l la contextul şi realităŃile educaŃionale formale şi non-formale 
româneşti; 

2. Dezvoltarea cunoştinŃelor şi competenŃelor participanŃilor despre conceptele cheie ale 
dreputrilor omului, educaŃiei pentru drepturile omului şi ale educaŃiei pentru dreptrile omului cu 
copii; 

3. Punerea în aplicare împreună cu copiii a activităŃilor din Compasito şi dezvoltarea pe baza 
acestei practici a publicaŃiei de tip companion; 

4. Crearea de oportunităŃi pentru participanŃi de a dezvolta programe pentru educaŃie pentru 
drepturile omului cu copii; 

5. Utilizarea Manualului Compasito în educaŃia formală cu copiii, fie de către învăŃători/profesori 
sau tinerii profesionişti/voluntari sau de asociaŃii de tineret care lucrează cu copii în şcoli. 

Perioada: septembrie 2008 – iulie 2009 

Grupul Ńintă este constituit din 5 şcoli primare din Bucureşti, 225 de copii şi tineri adolescenŃi, 20 de 
multiplicatori, învăŃători, profesori şi tineri voluntari, 10 directori de şcoli şi profesori responsbaili cu 
munca educativă. 
Proiectul vizează medii de educaŃie formală, în special şcoli, participanŃii fiind învăŃători, profsori şi 
tineri voluntari din asociaŃii de tineret care dezvoltă proiecte de educaŃie pentru drepturile omului 
folosind metode de ducaŃie non-formală. Astfel, activităŃile principale includ cursuri de formare, 
activităŃi cu copiii, sesiuni de evaluare, adaptarea şi analizarea manualului Compasito şi elaborarea 
publicaŃiei de tip Companion la manualul Compasito cu participarea activă a copiilor înşişi. 
Aspectele de inovaŃie ale proiectului se referă la participanŃi, un grup mixt de învăŃători / profesori şi 
tineri profesionişti şi se referă de asemenea la noul manual de educaŃie pentru drepturile omului – 
Compasito. Training-ul pentru educatori şi punerea în aplicare a Manualului Compasito cu copii şi 
tineri contitutie un alt element de inovaŃie şi permite o utlizare pe termen lung a Manualului. 
 
Rezultate 
Principalul rezultat al proiectului constă în potenŃiaul său în ceea ce priveşte networking-ul, publicaŃia 
de tip Companion ce include în linii mari sugestii de adaptare a manualului Compasito, poate fi un 
punct de plecare pentru dezbatere şi formarea educatorilor şi a tinerilor care dezvoltă activităŃi de 
educaŃie pentru drepturile omului cu copii şi adolescenŃi. 
Faza pregătitoare a constat în selectarea membrilor grupurilor Ńintă, întâlnirea echipei de pregătire şi a 
echipei de training, logistica, pregătirea pentru training; 
În ianuarie a avut loc cursul de formare formatori – desfăşurat în Bucureşti. Training-ul a avut drept 
grup Ńintă învăŃători /profesori şi tineri profesionişti / educatori, care vor pune în aplicare activităŃile din 
Compasito în cele 5 şcoli selectate; 
Proiectul a continuat cu workshop-uri  realizate de tineri cu copii în cele 5 şcoli selectate şi feed-back 
de la multiplicatori /facilitatori către echipa de proiect conform unui modul standard de feed-back; 
Proiectul se va finaliza prin elaborarea şi lansarea publicaŃiei Companion prin evaluarea proiectului şi 
dezvoltarea activităŃilor de follow-up. 
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Părerea participanŃilor: 
“Lumea face diferente intre fete si baieti...ca fetele sunt mai sensibile, iar baietii mai bataiosi. Noi am 
inteles ca fiecare are drepturi si nu trebuie sa-i diferentiem.” (Razvan – clasa a IV-a) 
« Cel mai mult mi-a placut sa vorbesc cu colegii din echipa, sa vedem ce hotarare luam, daca 
acceptam sau nu propunerea celeilalte echipe.» (Andrei) 
“ Eu cred ca toti oamenii au dreptul sa aiba o casa, sa se duca al scoala, sa faca parte dintr-o 
familie...” (Mario) 
Activitatea a fost interesanta, o recomand si celorlalti colegi , consider ca mi-am realizat obiectivele 
propuse, iar reactiile pozitive ale copiilor au fost peste asteptarile mele. (Cora Zaharia – invăŃător 
Şcoală nr. 64) 
 
 
Programul Youth al Comisiei Europene 
 
Echipe ale organizaŃiei noastre au participat în cursul anului 2008 la  evenimente internaŃionale 
realizate în cadrul acestui program al Comisiei Europene. Participarea la astfel de manifestări a fost 
privită şi ca o manieră de a recompensa munca voluntară a celor mai dedicaŃi dintre tinerii noştri 
parteneri. 
 
 
 
6. TC Right on Time: Action for Europe’s Future 
  
AsociaŃia AsistenŃă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 a participat în perioada  
20-27 septembrie la cursul de formare (training course) din Germania Right on time: Action for 
Europe’s Future – Training Course on Human Rights Education with children and young people 
finanŃat de Uniunea Europeană prin programul Youth in Action. 
 
Cursul a fost organizat de CISV-Mainz-Wiesbaden, Germania în colaborare cu FundaŃia pentru 
EducaŃie InternaŃională, Rota Joven (Portugalia), APDD – Agenda 21 (România), ESPLAC 
(Spania) şi CISV (Germania).  
 
Scopul cursului a fost de a creşte calitatea proiectelor locale şi internaŃionale de educare a copiilor şi 
tinerilor în domeniul drepturilor omului şi cetăŃeniei prin formarea unor tineri şi educatori / profesori 
care lucrează cu copii în aceste domenii şi prin facilitarea unui schimb de experienŃă între Ńări şi 
participanŃi. 
 
La curs au participat 16 reprezentanŃi din Polonia, Portugalia, România, Spania şi Germania care au 
avut oportunitatea de a-şi îmbogăŃi cunoştinŃele în domeniul educaŃiei drepturilor omului, cetăŃeniei şi 
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participării, metodelor de educaŃie non-formală folosite cu copii şi cu tinerii prin realizarea schimbului 
de experienŃă în domeniu. 
 
AsociaŃia APDD - Agenda 21 a fost reprezentată de o echipă de 4 tineri: o profesoară (Nicoleta 
Crăciun), doi tineri care lucrează în cadrul asociaŃiei (Camelia Badea şi Florina Pavel) şi un voluntar, 
trei dintre aceştia s-au implicat în activitatea de follow-up a cursului de formare, în proiectul 
Compasito desfăşurat în România. Acest proiect are ca scop adaptarea şi aplicare activităŃilor din 
manualul Compasito al Uniunii Europene la contextul românesc. 
 
Pe parcursul celor 7 zile de training, participanŃii au fost implicaŃi atât în activităŃi dinamice, în grup: 
discuŃii şi lucru pe echipe, jocuri şi proiecŃii de filme pe teme de drepturile omului, cetăŃenie şi 
participare, serile internaŃionale, dar şi individuale de autoevaluare cu privire la nivelul de 
conştientizare şi interiorizare a drepturilor omului folosind instrumente oferite de traineri. 

7. Take Action! ABC European al Participării Tinerilor, octombrie 2007- decembrie 
2008 

Programul Take Action! A European ABC to Youth Participation a fost lansat în data de 10 octombrie 
2007 şi s-a finalizat pe 31 decembrie 2008.  

Este vorba despre un program Youth in Action, iniŃiat în parteneriat cu Arciragazii Liguria – Italia, care şi-a 
propus să repereze şi să sprijine activităŃile tinerilor, precum şi participarea acestora la activităŃile 
desfăşurate atât la nivel regional, cât şi la nivel local în Ńările partenere.  

În cadrul parteneriatului, APDD-Agenda 21 şi Arciragazzi Liguaria, împreună cu două autorităŃi locale, au 
avut ca scop crearea unei legături puternice între cele trei segmente implicate în procesul participării 
tinerilor: tinerii, asociaŃiile (societăŃile civile) şi instituŃiile publice. Proiectul şi-a dorit să încurajeze 
participarea tinerilor, dar şi să semnaleze importanŃa pe care o joacă participarea tinerilor în propria 
comunitate. 

Tema proiectului fiind participarea tinerilor, cadrul teoretic pe care se bazează proiectul este reprezentat de 
“Capitolul revizuit referitor la participarea tinerilor la viaŃa locală şi regională” (“Revised Chapter on the 
Participation of Young People in Local and Regional Life” – 2003 ) al Consiliului Europei, dar şi “Cartea Albă: 
un nou impuls pentru tinerii europeni” (“White Book: New Impulse for the European Youth” – 2001) al 
Comisiei Europene. 

Obiectivele generale ale acestui program Youth in Action au în vedere promovarea cetăŃeniei active a 
tinerilor, concentrându-se în mod special asupra cetăŃeniei europene. De altfel, promovează cooperarea 
tinerilor europeni, toleranŃa şi comunicarea dintre aceştia, precum şi gradul de sprijin oferit activităŃilor 
întreprinse de tineri sau competenŃa de care dispun societaŃile civile privitoare la tineri. 

ActivităŃile au inclus implicarea celui mai important segment al participării tinerilor, şi anume tinerii înşişi. 
Întâlnirile cu grupurile de tineri au avut loc la nivel local în Romînia, precum şi în Ialia, spre a analiza bunele 
practici, dar şi pentru a discuta pe tema elaborării ghidului, îmbunătăŃindu-se pe această cale nu doar 
dialogul public, ci şi reŃeaua locală de lucru, precum şi cea europeană. Proiectul a analizat problema 
participării tinerilor atât printre elvii de liceu, cît şi a celor cu vârste cuprinse între 20-30 de ani. 

Proiectul s-a finalizat cu publicarea unui Ghid de bune practici referitor la implicarea tinerilor în concordanŃă 
cu principiile democraŃiei. ActivitaŃile desfăşurate de-a lungul derulării proiectului au inclus întâlniri cu toŃi cei 
patru parteneri în vederea unui schimb de idei, experienŃă, dar şi de metodologii aplicate anterior în diverse 
proiecte.  

 
8. LEADERSHIP DEMOCRATIC ŞI MANAGEMENTUL ORGANIZAłIILOR DE TINERET 
LEADERSHIP DEMOCRATIC ŞI MANAGEMENTUL ORGANIZAłIILOR DE TINERET este numele 
cursului de formare organizat de Directoratul pentru Tineret şi Sport al Consiliului Europei între 10 – 
19 Noiembrie 2008, la Centrul European pentru Tineret din Strasbourg, FranŃa. Cursul a reunit 30 de 
tineri din Ńări precum: FranŃa, Spania, Italia, Rusia, Armenia, Georgia, Estonia, Romania şi multe 
altele. Unul dintre voluntarii noştrii a avut şansa de a fi selectat la acest curs de formare şi prin 
participarea ei a contribuit la întărirea capacităŃii de sustenabilitate a organizaŃiei noastre prin 
intermediul sitructurilor sale democratice de leadership. 
Cursuls de formare le-a dat posibilitatea participanŃilor implicaşi activ în conducerea structurilor de 
tineret de a –şi dezvolta atitudinile, de a-şi îmbunătăŃii abilităŃile şi de a primi informaŃii si cunoştinŃe 
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adiŃionale pentru managementul organizaŃiilor de tineret într-o manieră democratica, eficientă şi 
eficace. 
Cursul pe Leadership Democratic şi Managementul OrganizaŃiilor de Tineret a fost gândit pentru a 
servi ca un „laborator” pentru rolul politic si educaŃional al Directoratului pentru Tineret şi Sport şi 
atenŃia şi capacitatea sa de a  organiza şi de a oferi  pregătire pentru tinerii leaderi democratici ăn 
vederea dezvoltării ulterioare a rolului organizaŃiilor de tineret şi leadershipului democratic de tineret. 
DemocraŃia,  Societatea civilă, Drepturile Omului, CetăŃenia şi Participarea au fost principalele 
concepte precum şi baza acestui curs de formare. 
Programul cursului le-a oferit participanŃilor şi oportunitatea de a-şi dezvolta abilitatea de a contribui la 
sustanibilitatea organizaŃiilor de tineret,  incluzând acŃiuni de propagandă, leadership democratic şi 
impărtăşit, a da putere şi a motiva voluntarii, luarea de decizii democratice şi de calitate, 
managementul resurselor, managementul confilictului, dezvoltarea de strategii organizaŃionale. Cursul 
de formare s-a concentrat pe organizaŃii active la nivel naŃionale şi internaŃional. 
 
Obiectivele cursului de pregătire au fost următoarele: 

• Dezvoltarea unui nivel de înŃelegere comună a conceptelor legate de leadership democratic, 
cum ar fi: democraŃia, participarea şi leadership+ul, societatea civilă, drepturile omului, 
cetăŃenie 

• Creşterea gradului de conştientizare a participanŃilor şi oferirea unui spaŃiu de reflecŃie asupra 
valorii organizaŃiilor/structurilor de tineret - rolul lor şi impactul ca leaderi democratici  în 
societate 

• Dezvoltarea abilităŃii participanŃilor de a armoniza activitatea organizaŃiei lor cu politicile de 
tineret 

• Dezvoltarea înŃelegerii  şi cunoaşterii participnaŃilor asupra diferitelor forme de participare a 
tinerilor 

• Introducerea principalelor instituŃii şi organizaŃii Europene implicate în politicile de tineret 

• Sporirea competenŃelor civice ale participanŃilor, cum ar fi gândirea critică, luarea de decizii în 
mod democratic, managementul conflictului, responsabilitatea, dandu-le oportunitatea de a 
reflecta asupra şi de a experimenta parŃial aceste aspecte în timpul cursului de formare 

• Definirea şi dezvoltarea continuă a competenŃelor de leadership precum şi a abilităŃilor 
relevante de management (managementul conflictului, propaganda, motivarea, leadership 
împărtăşit, luarea de decizii, implicarea, planificarea strategică, managementul resurselor ) 

• Sprijinirea participanŃilor în analizarea şi dezvoltarea proceselor şi mecanismelor interne ale 
organizaŃiilor lor 

 

Cursul a fost organizat ca o situaŃie de învăŃare reciprocă în cadrul căreia participanŃii să poată trăi şi 
să compare abordări diferite cu privire la leadership-ul democratic şi managementul organizaŃiilor de 
tineret. SecŃiunile şi conŃinutul cursului au fost organizate astfel încât să încurajeze participarea, 
leadership-ul împărtăşit şi responsabilitatea grupului, utilizând în acelaşi timp metode participative şi 
active. 
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Schimburi de tineret 

 

8. EUROFEELINGS 

 

AsociaŃia AsistenŃă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 a participat în perioada 
21-30 martie 2008 la schimbul de experienŃă (youth exchange) Eurofeelings, finanŃat cu fonduri 
PHARE, desfăşurat în localitatea Banká Štiavnica, Slovacia. OrganizaŃia coordonatoare a fost Ziku 
(Slovacia), delegându-l pe Dušan Dobiaš drept responsabil de proiect. Celelalte organizaŃii 
participante alături de APDD-Agenda 21 (Romania) au fost ONG-urile MJA (Belgia) şi Fonixdance 
(Ungaria).  
Cele 4 Ńări au fost reprezentate de 18 participanŃi, astfel: 6 din Romania, 2 din Ungaria, 3 din Belgia, 7 
din Slovacia. Echipa Romaniei a avut drept coordonator pe Ioana Crăescu şi a fost formată din 
Camelia Badea, Andrei Boeru, Andreea Bogdan, Andrei Ştefan şi Diana łica-Horvath, voluntari 
Agenda 21.  
Proiectul Eurofeelings a acoperit următoarele blocuri tematice:  

- informare de bază cu privire la structura Uniunii Europene (istoric, diversitate culturală, 
simboluri, evenimente-cheie, detalii despre Ńările membre şi despre cultura lor) 

- împărtăşire de experienŃă şi opinie privind stereotipurile, minorităŃile, multilingvismul şi 
cetăŃenia europeană 

- lucru în echipă (formare de grupuri internaŃionale care au creat propriile Ńări imaginare, cu 
sistemul lor legislativ, simboluri, obiceiuri) 

- seminarii care au introdus noŃiuni generale de advertising 
- practica pe jocuri de cooperare cu scopul de a evidentia rolul membrului în echipă şi de a 

spori gradul de toleranŃă a coechipierilor 
 

Toate acestea au fost înglobate într-un joc ce a simulat timp de 7 zile realitatea socio-economică a 
Uniunii Europene şi principiile pe care aceasta se bazează (cooperare, interculturalitate, toleranŃă, 
creativitate, spirit de iniŃiativă, adaptabilitate, inovaŃie). ParticipanŃii au fost rugaŃi să creeze propriile lor 
Ńări imaginare, cu o structura legislativă similara celei reale, dar cu reguli interne şi obiceiuri total noi, 
produsul inventivităŃii lor. CetăŃenii fictivi şi-au înscris Ńara la competiŃii şi au ales o echipă să îi 
reprezinte, au luat decizii referitoare la viitorul locuitorilor lor şi au promovat simbolurile spaŃiului lor 
cultural (imn, steag, limba, obiceiuri,..), prin spoturi publicitare audio şi video, în scopul de a atrage cât 
mai mulŃi turişti. 
Programul a acoperit atât aspectele teoretice menŃionate mai sus, cât şi activităŃi cu caracter aplicat. 
ParticipanŃii au trebuit să dovedească sinergia echipei şi atenŃia la detalii printr-o competiŃie de 
explorare a oraşului, prin board game, unde au îndeplinit cerinŃe legate de cultura Ńărilor imaginare 
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prin analogie la Uniunea Europeană sau prin olimpiade, care au simulat competitivitatea în probe de 
aptitudini practice.  
 

PREGĂTIREA UNOR PROIECTE EUROPENE 

1. Education for Global Social Justice 
 
Proiectul a fost depus în cadrul unei linii de finanŃare a Uniunii Europene pentru proiecte de educaŃie 
pentru dezvoltare (education for development). APDD – Agenda 21 este organizaŃie asociată în cadrul 
unui grup de ONG-uri partenere: Leeds Development Education Organisation, Regatul Unit; Polish 
Humanitarian Organisation, Polonia; EPIZ, Germania; CARDET, Cipru; Institute for African Studies, 
Slovenia. 
 
Parteneriatul a fost format în cadrul unui seminar organizat de Trialog, Austria, menit să aducă 
împreună organizaŃii europene cu scopul asocierii acestora pentru a aplica împreună pentru fonduri 
europene. Seminarul a fost organizat în luna octombrie, la Viena, iar APDD – Agenda 21 a fost 
reprezentată de preşedintele executiv, dna Nina Cugler. Ulterior, în luna decembrie, a avut loc la 
Varşovia, în Polonia, un training pentru a facilita elaborarea proiectelor în cadrul grupurilor deja 
formate. 
 
Proiectul depus îşi propune să crească în rândul tinerilor conştientizarea fenomenului sărăciei la nivel 
global şi să îi motiveze pe aceştia să se înscrie în mişcarea globală de reducere a acesteia prin 
propriile iniŃiative, proiecte.  
 
Proiectul a fost aprobat şi va debuta în luna iunie 2008. 
  
ReŃeaua de Voluntari 
 
Prin proiectele pe care le pune în aplicare, APDD – Agenda 21 urmăreşte, printre altele, creşterea 
gradului de implicare civică al cetăŃenilor români, oferind persoanelor din toate categoriile de vârstă, 
sociale, profesionale, etc. oportunitatea de a contribui la îmbunătăŃirea mediului în care trăiesc. În 
proiectul „TransparenŃă şi Participare în AdministraŃia Publică”, echipele de voluntari deŃin un rol 
primordial, acestea punând în practică activitatea de monitorizare a instituŃiilor publice. 
În special tinerii sunt încurajaŃi să se implice în proiectele asociaŃiei, acest lucru contribuind la 
dezvoltarea personală şi profesională a acestora. Prin confruntarea cu situaŃii inedite, prin participarea 
activă la procesul de transformare a societăŃii în care trăiesc, prin conştientizarea importanŃei implicării 
lor, aceştia devin cetăŃeni responsabili. 
 
Iată câteva declaraŃii ale acestora: 
 
„Consider că pentru început educaŃia este un capitol foarte important unde ar trebui să informăm şi să 
consiliem  mai mult, să informăm cetăŃenii de oportunităŃile lor şi mai mult să apelăm O.N.G.-urile să 
conceapă sesiuni de instruire atât ale cetăŃenilor cât şi ale tinerilor din mediul rural şi cu siguranŃă din 
mediul urban. În necunoştinŃă de cauză şi fară tragere de inimă nimic nu este posibil, unitatea, 
corectitudinea, voinŃa sunt unele dintre lucrurile de bază pe care fiecare dintre noi trebuie să le avem, 
să alegem greul ca să învăŃăm, să ne implicăm ca să cunoaştem şi să relaŃionăm”. 
George Cune, monitor Sibiu 
 
“Acest proiect a reprezentat o sansa de a interactiona cu cetatenii din orasul in care locuiesc si care 
mi-a oferit oportunitatea de a ma informa si a informa la randul meu persoane cu privire la 
transparenta in administratia publica”. Oana Neagu, monitor Bucureşti 
 
Tinerii( de pana in 30 de ani), desi receptivi la ideea de schimbare, raman indiferenti la ideea de a se 
implica personal. Analog, aceeasi reactie poate fi intalnita si in randul celor de varsta a doua si a treia. 
Desi exista o anumita disponibilitate pentru implicarea in viata civica( asa cum reiese si din 
raspunsurile la  intrebarea Q10), aceasta se afla intr-o stare latenta pentru nu este incurajata de 
autoritatile locale, si  isi pierde din potential odata cu trecerea timpului. Cetatenii au remarcat ca 
„opiniile noastre , a celor multi nu conteaza”, „acele consultari de care imi spuneti nu cred  ca se 
realizeaza cu adevarat”. Cu alte cuvinte, exista o „impresie” generala, mitizata, acceptata dar 
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neverificata individual care este si va fi foarte greu de modificat pentru simplul fapt ca oamenii nu 
incearca sa vada cum se intampla lucrurile in realitate. 

  
In ceea ce priveste atitudinea fata de institutiile publice, aceasta variaza de la indiferenta la indignare.  
Aceasta esre alimentata si de confuziile dintre responsabilitatile acestora, spre exemplu dintre cele ale 
Primaruiei Generale si ale Prefecturii. De asemenea,  cetatenii considera drept principala responsabila 
primaria generala, a carei autoritate se extinde indirect, in viziunea acestora, si asupra consiuliului 
municipal.  Oamenii reclama atitudinea „superioara” a functionarilor, dezinteresul acestora,  birocratia, 
coruptia( distinctia dintre coruptia mica si mare nu este foarte clara insa) si  lipsa de transparenta 
privibnd alocarea locuintelor sociale, spre exemplu. De asemenea, institutia este identificata cu omul 
dar  cetatenii, in special cei tineri, au inceput sa priveasca schimbarea institutionala si transparenta ca 
aspecte ce tin de structura institutiei si nu doar de interventia unei persoane cu rol de „salvator”. 
Cătălina Neagu, monitor Bucureşti 
. 
 

Parteneriate 
 
În 2007, APDD-Agenda 21 a dezvoltat sau continuat parteneriate de succes cu: 
  

• AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici 
• Societatea Română de Radiodifuziune 
• Ministerul EducaŃie Cercetării şi Tineretului 
• ReprezentanŃa UNICEF în România 
• Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cele ale judeŃelor Buzău şi Ilfov 
• Şcoala NaŃională de Studii Politice şi Administrative 
• Primăriile Generală a Municipiului Bucureşti 
• Primăriile Municipiilor Bacău, Deva, Sibiu şi Alexandria 
• InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti 
• ARCI Officine Culturali, Italia 
• Arciragazzi Liguria, Italia 
• Union of Parents Associations of the First Thessaloniki Area (UPAFTA), Grecia 
 

FinanŃatori 
 
APDD – Agenda 21 obŃinut în 2008 finanŃare din partea: 
 

• Comisiei Uniunii Europene, prin programele PHARE – Consolidarea SocietăŃii Civile şi 
PHARE – Dezvoltarea DemocraŃiei în România 

• ReprezentanŃei UNICEF în România 
• Consiliului Europei 

 
Principalii sponsori ai asociaŃiei sunt: 

Dezna Consulting Srl 
 
Dezna Consulting SRL, importator, distribuitor si producator activează pe patru departamente 
distincte:  
 
-departamentul materiale şi accesorii pentru industria lemnului (adezivi, lacuri, baituri, abrazive, etc), 
departamentul de materiale pentru constructii ( lacuri, vopsele,diluanti, pigmenti, etc) , 
 
-departamentul utilaje şi instalatii pentru drumuri (productie si pulverizare emulsie bituminoasa, 
vibrofinisoare pentru asfalt, masini de marcaj rutier, masini de sapat santuri in flux continuu, etc),  
 
-departamentul de productie accesorii pentru mobila (chinga rigida, arcuri si retele, etc).  
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Prin reteaua de magazine se comercializeaza lacuri si vopsele, colorate la cerere, printr-un sistem 
computerizat, pe loc in 4 minute. 
 
Adresa: 
Str. Stefan Augustin Doinaş, 42, Arad 
Telefon: 
0356808830, 0727816843 
Fax: 
0356808829 
 
 

Resurse utilizate RON EURO 
Disponibil din 2007 94,090.81 26157,41 
Finantari proiecte (Phare, Consiliul Europei, 
UNICEF, etc) 295,150.80 74,046.86 
Venituri din donatii si sponsorizari 29,101.68 7,300.97 
Venituri din dobanzi bancare 1,319.80 331.11 
Venituri din diferente de curs valutar 2,517.58 631.61 
TOTAL 422,400.20 82,310.55 
   
   
   

Utilizarea resurselor RON EURO 
Disponibil sfarsitul anului 2008 180,685.87 45.330,12 
Cheltuieli proiecte derulate 287,103.65 72,028.01 
Cheltuieli cu comisioane bancare 1,751.08 439.31 
Cheltuieli cu diferente de curs valutar 2,438.15 611.68 
Amortizari 2,282.32 572.58 
TOTAL 474,261.07 73,651.58 
   
   
   

NUMERAR DISPONIBIL RON EURO 
Sold la 31.12.2008 RON 31,071.04 7,795.04 
Sold la 31.12.2008 EURO 149,614.83 37,535.08 
TOTAL 180,685.87 45,330.12 
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