Proiectul ”City for citizens, citizens for city”
Proiectul a fost depus spre finanŃare în martie 2013, în cadrul
programului „Europe for citizens”- „Europa pentru CetăŃeni”, AcŃiunea 1,
măsura 1.2, runda 1-2013.
Datele de identificare ale proiectului sunt: Titlul proiectului”City for citizens,
citizens for city”- Oraş pentru cetăţeni, cetăţeni pentru oraş; nr. de identificare al
proiectului 541789-EFC-1-2013-1-SK-EFC-NTT.
Partenerii imlicaţi în proiect sunt:
Slovak Governance Institute- Bratislava- Lider de proiect (LP-P1)
The municipality of Prievidza – Slovacia – P2
The municipality of Siret – Romania – P3
The municipality of Vulcan – Romania- P4
Co- PLAN, Institute for Habitat Development- Albania –P5
The municipality of Kashar- Albania- P6
The municipality of Bratislava- Nove Mesto- Slovacia- P7
The Prague Mothers- NGO- Czech Republic- P8

Descrierea proiectului – rezumat Oraş pentru cetăŃeni, cetăŃeni pentru oraş are
3 teme principale:

1. Voluntariatul
2. CetăŃenia europeană activă
3. Crearea şi Inovare (în special în tema explorării oportunităŃilor semnificative si
realiste, noua TIC (Tehnologia informaŃiei şi comunicarea) aduce participarea civică şi
cooperarea între municipalităŃi, organizaŃii ale societăŃii civile şi cetăŃeni (e-platforme
pentru raportarea problemelor, e-petiŃii, ...)
OBIECTIVELE proiectului sunt:
1. promovarea voluntariatului la nivel local, creşterea gradului de conştientizare cu
privire la voluntariat ca una din formele de angajament civic şi beneficiile sale pentru
întreaga societate, să demonstreze modul în care municipalităŃile să încurajeze
voluntariatul
2. încurajarea cetăŃeniei şi identităŃii europene active
3. colectarea şi promovarea exemplelor de bune practici de cooperare între
municipalităŃi, organizaŃii ale societăŃii civile şi cetăŃenii care reflectă valorile europene
democratice, cum ar fi buna regulă comună, de drept şi deschiderea, cu un accent
special pe utilizarea noilor tehnologii informaŃionale şi de comunicare ca instrumente
pentru a permite şi încuraja participarea civică.
ACTIVITĂłI
1. Două sau trei zile de evenimente în fiecare localitate parteneră
Fiecare oraş partener (municipiu + organizaŃia locală) participantă în proiect va organiza un
eveniment de două sau trei zile. Acest eveniment va fi deschis publicului larg şi va consta
dintr-o discuŃie între reprezentanŃi ai municipalităŃii, a organizaŃiilor neguvernamentale şi
cetăŃeni cu privire la instrumente ce le au la dispoziŃie de a se implica în dezvoltarea locală şi
de a rezolva problemele care afectează viaŃa de zi cu zi la nivel local. Instrumente tradiŃionale

de participare civică ca turn-out la alegerile locale, proteste, petiŃii, precum şi instrumente
noi, cum ar fi platforme online pentru raportarea problemelor locale în competenŃa
municipiului; e-petiŃii, etc vor fi discutate. Obiectivul discuŃiei este de a crea o platformă
pentru un dialog pe termen lung şi de cooperare între reprezentanŃii organizaŃiilor societăŃii
civile, ale municipiilor şi cetăŃeni, să prezinte bune practici de participare civică şi de a
demonstra cetăŃenilor modul în care implicarea influenŃează calitatea vieŃii lor, ritmul şi
direcŃia de dezvoltare locală.
2. ProducŃia de materiale promoŃionale va consta din:
videoclipuri de la evenimente, selecŃie de fotografii pentru expoziŃia, care va fi deschisă la
conferinŃa finală, şi o publicaŃie - manual pentru municipalităŃi, care va include cele mai
bune exemple de bune practici privind modul în care să se implice cetăŃenii asupra
treburilor publice şi să îi încurajeze să aibă poziŃie mult mai activă pe probleme locale.
3 ConferinŃa de evaluare
ConferinŃă finală de trei zile, care va urma şase luni mai târziu, în care participanŃii cheie
(reprezentanŃi ai municipiului, organizaŃii,i cetăŃeni) din toate oraşele partenere vor
împărtăşi experienŃele lor. In prima zi de conferinŃe va compara practicile din diferite
oraşe partenere, vor prezenta exemple de cele mai bune practici ale municipiului interacŃiunile cetăŃenilor, se va discuta despre utilizarea şi popularitatea de instrumente eparticipare, ceea ce este există şi ceea ce aduc noile TIC-uri şi administraŃia locală, şi dacă
suntem capabili să măsurăm impactul e-participare. La a 2-ua zi se va dezbate
voluntariatul. În cea de a 3-ua zi vor fi organizate workshopuri, unde experŃii şi ONG-urile
îi vor îndruma pe cetăŃeni cum să aibă o relaŃie transparentă, egală şi activă cu
reprezentaŃii municipalităŃii.

