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#1 FUNKY PEOPLE
Funky Citizens nu ar exista fără membrii săi, care sunt principalii promotori ai valorilor promovate de
organizaţie. Toţi membrii sunt adepţii conceptului de cetăţenie activă şi cred cu tărie că pentru a aduce
o schimbare reală în spaţiul public fiecare dintre noi trebuie să fie un Funky Citizen („civically fit”).
Din echipa iniţială formată în anul 2012 au făcut parte:
Alina Calistru - Vicepreședinte, ONG-istă tânără și motivată, are în grijă departamentul juridic și se
implică și în proiectele organizației.
Livia Jelea - Vicepreședinte și membru fondator, coordonează departamentul financiar, oferindu-și
totodată și spiritul creativ pentru binele societății.
Cosmin Pojoranu - Membru de bază al asociației, se ocupă de comunicare, imagine, prezentări, montaje
video și orice îl mai pasionează. Fiind multe, e tot timpul ocupat.
Elena Calistru - Președinte, ONG-isă cu vechime de peste 5 ani, coordonatoare a întregii echipe, poster
pentru implicare civică și membru fondator al Asociației.
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Apatie civică? Not impressed.
Echipa Funky Citizens, Noiembrie 2013
© Les Funky Citizens by Anamaria Dascălu

#2 DESPRE FUNKY CITIZENS
Asociaţia Funky Citizens a fost fondată la sfârşitul lui mai 2012 şi lansată pe 9 decembrie în acelaşi an. Şia propus să fie un ONG care adună entuziaşti, convinşi fiind că putem folosi instrumentele online pentru
a implica mai mulţi oameni în promovarea bunei guvernări şi a implicării în „viaţa cetăţii”.
MISIUNE

Scopul Asociației Funky Citizens este de a promova drepturile omului, dezvoltarea sustenabilă,
responsabilitatea socială și individuală prin cetățenie activă, educație civică și culturală, atât prin
activități proprii cât și prin sprijinirea inițiativelor care își propun obiective similare.
OBIECTIVE

Pentru primii trei ani de activitate, organizaţia şi-a propus să promoveze cu precădere participarea
cetăţenilor Funky (‘civically fit’) în spaţiul public, în special prin proiecte care utilizează noile tehnologii.
Ne dorim:




să construim instrumente de advocacy bazate pe cercetare, date şi online
ca aceste instrumente educaţionale şi să ofere spaţiu de acţiune concretă
să încurajăm (mai ales) tinerii cetăţeni să se implice în iniţiative de responsabilizare a guvernării

Agregând şi educând tinerii în jurul unei serii de astfel de instrumente, credem că putem construi
înţelegerea şi capitalul uman necesare pentru a influenţa guvernarea din România pentru a fi mai
transparentă, responsabilă şi participativă.

Funky Citizens e locul în care se întâlnesc tinerii cetăţeni care vor să ia parte la
procesul decizional. Ei dezvoltă proiecte folosind deştept tehnologia (online),
research-based avocacy şi educaţie civică.
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#3 PROIECTE FUNKY
Prin parteneriate, coaliții și proiecte în mare măsură voluntare, Funky Citizens a reușit să se implice încă
din primele luni de funcţionare într-o serie de proiecte care vizează, în principal, promovarea participării
publice, a transparenței și responsabilității.

B ANIPIERDUTI . RO
Acest proiect ce își propune implicarea cetățenilor, de o manieră informată, în procesul decizional legat
de cheltuirea banilor publici. Facem acest lucru prin intermediul platformei electronice, dar și prin social
media. În acest moment, platforma are trei componente majore: educare, participare și analiză.
Proiectul a fost iniţiat încă din octombrie 2011, fiind unul dintre cei 5 câştigători ai Restart Romania.
Până la înfiinţarea Funky Citizens, proiectul a fost derulat în cadrul Asociaţiei EPAS.

Î NFIINŢAREA FUNKY

CITIZENS

Funky Citizens a fost înfiinţată prin intermediul unui proiect câştigător al programului Individual
Development Grants al School for Leaders Association Polonia. Obiectivele proiectului au fost acelea de
a sprijina înfiinţarea asociaţiei, promovarea ei iniţială şi planificarea strategică pentru primii 3 ani de
funcţionare.
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C UM

MI - AM PETRECUT SFÂRŞITUL ALEGERILOR

Pe 9 decembrie 2012, ziua alegerilor parlamentare am lansat Funky Citizens în cadrul unui eveniment
prin care am sărbătorit atât Ziua Anticorupție (9 decembrie), cât și Ziua Drepturilor Omului (10
decembrie). Alături de circa 100 de oameni, în casa de patrimoniu Carol 53, am proiectat documentare
tematice, am discutat într-un mediu alternativ și informal despre probleme reale și am încurajat
participanții să trimită o scrisoare către proaspătul Parlament.
NUVASUPARATI . INFO

Alături de un grup de oameni, atât din alte asociații cât și neafiliați vreunei organizații, am lansat această
platformă care facilitează transmiterea solicitărilor de acces la informații de interes public, fiind totodată
un instrument de dialog între cetățeni și instituții.
ACTIVIŞTII ANONIMI

Proiect care constă în organizarea unor întâlniri informale în cadrul cărora echipa Funky Citizens, precum
și alți invitați participă la sesiuni de training ținute de specialiști din domenii diferite, pentru a face
schimb de expertiză și a ajunge la un limbaj comun.

www.banipierduti.ro este prima şi cea mai cunoscută iniţiativă a Funky Citizens

Afişul evenimentului în cadrul căruia a fost lansată organizaţia pe 9
decembrie 2012.

Una dintre iniţiativele la care am contribuit
şi pe care o susţinem este www.nuvasuparati.info
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#4 FINANTARI SI DISTINCTII OBTINUTE
1. Proiect: www.banipierduti.ro
Finanţatori:
Techsoup Romania & Ambasada SUA în România (finanţare gestionată în cadrul
Asociaţiei EPAS) – 5000 USD (December 2011 – June 2012)
Ambasada Canadei în România (finanţare gestionată în cadrul Asociaţiei EPAS) – 1280
CAD (Martie-Aprilie 2012)
Democracy Grants, Ambasada SUA în România – 9500 USD (Septembrie 2012 –
Februarie 2013)
2. Proiect: Înfiinţarea asociaţiei Funky Citizens
Finanţator:
Individual Development Grant Program, School for Leaders Association Polonia
(finanțare gestionată prin contract individual între Elena Calistru și School for Leaders Association)–
3500 USD (Martie – Septembrie 2012)
3. Proiect: eParticipatory Budgeting through new technologies
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Finanţator:
Proiectul a fost unul dintre cele trei câştigătoare ale Social Entrepreneurship Initiative
din cadrul International Anticorruption Conference 2012, organizată de către Ashoka şi Transparency
International. Rezultatele au fost anunţate în noiembrie 2012, proiectul fiind finanţat cu o sumă de 5000
EUR pentru perioada martie – septembrie 2013

#5 ADVOCACY SI IMPLICARE
ADVOCACY




Membri în Comitetul consultativ cu societatea civilă pentru implementarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie
Participări la elaborarea şi monitorizarea implementării Planului de Acţiune al României din
cadrul Open Government Partnership

A PARIŢII MEDIA





Apariţii prilejuite de lansarea www.banipierduti.ro în mai 2012 (video: Reportaj TVR despre
lansarea “Bani Pierduţi?”, Money Channel; presă scrisă: Articol Gândul despre lansarea
“BaniPierduţi?”; radio: Radio România Actualităţi; agenţii de presă: Câteva fotografii de la
lansarea “Bani Pierduţi?”, Ager Press etc)
Reportaj al televiziunii belgiene RTL despre corupţia din România
Diverse alte interviuri, mai ales pe tema cheltuirii banilor publici

#6 TRANSPARENTA FINANCIARA
Funky Citizens a realizat în anul 2012, conform datelor transmise organelor fiscale, următorii indicatori :




venituri totale 25.117 lei
donații/subvenții/sponsorizări 25.097 lei
cheltuieli totale 29.340 lei

Menționăm că deficitul a fost generat de existența unor facturi care au fost plătite efectiv în cursul
anului 2013.
Datele de identificare ale asociației sunt:

Denumire: Funky Citizens
CUI: 30339344
Nr. înreg: 65/22.05.2012 Judecătoria Sector 3
Sediul: str. Brăiliţa 7, bl. D9A, ap. 134, Sector 3, 031456, Bucureşti, România
Cont: RO07INGB0000999903156486

Banca: ING Bank Romania, sucursala ING Office Alba Iulia, Bucureşti
Contact:

0040.723.627.448
www.funkycitizens.org
weare@funkycitizens.org
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