Mic bilanț pe 2020
2020 a fost al optulea an din istoria organizației noastre și îl putem rezuma într-un
singur cuvânt: adaptare. Trauma colectivă a pandemiei ne-a lovit și pe noi dar, din
fericire, am reușit să ne adaptăm acestui nou mediu în care am înlocuit ședințele
face-to-face cu sesiuni săptămânale de Zoom și în care singura noastră poză de grup e
un colaj cu laptop-urile noastre. Chiar dacă întâlnirile noastre la Colivia s-au rărit și
ne-am distanțat fizic, nu ne-am distanțat și de cetățenii civically fit și am continuat să
implementăm proiecte noi, să le ducem mai departe pe cele vechi și să le aducem unei
audiențe mai mari.

Criza globală a însemnat că adesea am fost pe baricade și am îndemnat autoritățile să
gestioneze un pic mai bine pandemia și să fie mai transparente. Ba chiar am pus la
punct proiecte și demersuri noi special în acest sens. Poate cea mai mare bucurie este
însă să vedem cum proiecte o
 ngoing precum Factual sau Buletin de București își
câștigă încet-încet autonomia.
Și colectivul Funky s-a modificat un pic. Ne-a părut rău când colega Anabella a decis să
părăsească echipa, dar ne bucurăm să spunem că Radu s-a întors în activitate după
concediul paternal. Mai jos poți citi despre proiectele pe care le-am desfășurat anul
acesta și despre cum ne-am petrecut aceasta perioadă nesigură.
Dacă îți place ce citești, nu uita că ne poți susține printr-o donație recurentă.
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Proiecte

Fotografie de la primul eveniment Metropolitane,
organizat cu ajutorul prietenilor de la RezistențaTV

Buletin de București, proiectul nostru editorial lansat în 2019, a crescut constant și și-a
diversificat activitatea:
● În ianuarie lansam seria de evenimente „Probleme Capitale”, unde aduceam
împreună jurnaliști, activiști și experți pentru a discuta marile probleme ale
Capitalei; Agentul Termic și Metropolitica au fost printre ultimele noastre
evenimente live înainte de pandemie.
● Jurnaliștii au inventariat toate inițiativele cetățenești din pandemie într-un Buletin
de vești bune.
● Publicația a crescut prin câștigarea a două g
 ranturi finanțate de Facebook și
Google, iar jurnaliștii acum acoperă și zona Ilfovului, mulțumită unei finanțări
Active Citizens Fund ce a permis investigarea achizițiilor publice făcute în
pandemie de autoritățile locale.
● Inclusiv echipa se extinde prin organizarea unei școli de iarnă pentru tineri
jurnaliști aspiranți, cu sprijinul Media Programme South East Europe,
Konrad-Adenauer-Stiftung.

Bd. Pache Protopopescu nr. 9
www.funky.ong

Am lansat aplicația mobilă „De Gardă”, o unealtă de comunicare sigură prin care
avertizorii de integritate din domeniul sănătății pot raporta, anonim și în siguranță,
neregulile din spitalele din România. Informațiile ajung la noi, unde sunt integrate în
strategia de advocacy pe termen lung sau trimise jurnaliștilor parteneri pentru
investigații.
Aplicația „De Gardă” (disponibilă pe platformele Android și i Phone a fost realizată prin
cu sprijinul financiar E
 uropean Journalism Fund și Black Sea Trust for Regional
Cooperation. Finanțarea din urmă a fost oferită pentru un proiect în care am cerut
transparență în vremuri de criză printr-o acțiune comună cu jurnaliștii și activiștii din
România și Republica Moldova. În cadrul acestui proiect am promovat transparența
decizională în starea de urgență și starea de alertă, am susținut jurnaliștii în i nvestigații
și le-am oferit d
 ate deschise despre cum au cheltuit banul public în pandemie 543 de
instituții din sistemul sanitar.

Factual continuă să fie locul unde verificăm declarațiile politicienilor. Pornind de la un
workshop special de fact-checking, am lansat Buletin de Fake News, o emisiune
interactivă săptămânală. Cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România,
am realizat 25 de episoade săptămânale în care am invitat experți pentru a demonta
știrile false și a învăța publicul cum să-și dobândească imunitatea în această pandemie
de fake news. Tot pentru a combate confuzia din pandemie, am realizat o hartă
interactivă a restricțiilor de călătorie valabile în țările europene împreună cu prietenii de
la Quickdata și ajutorul neprețuit al voluntarilor.
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Infografia inocenței

Din păcate, pandemia ne-a forțat să închidem temporar 80east, apartamentul comunist.
Nu am renunțat însă la educația civică prin înțelegerea istoriei recente, mai ales că și
alții cred în noi, dovadă p
 remiul obținut la „Gala Societății Civile”. Sau finanțarea primită
din partea Administrației Fondului Cultural Național pentru o caravană 80east. Speranța
noastră era că vom putea ajunge în 10 mari orașe din țară cu tururi ghidate,
mini-expoziții de obiecte comuniste și discuții libere. Restricțiile ne-au obligat însă să
mutăm cumva experiența în online. Am făcut-o prin tururi virtuale și fotografii before &
after care ilustrează istoria comunistă a 17 orașe din țară, noi i storii orale ale celor care
au trăit în comunism și o serie de discuții online în care i-am adus împreună pe cei
născuți înainte și după ‘89. Pentru toate acestea le putem mulțumi tinerilor din țară
alături de care am bricolat cu drag și spor la site-ul www.muzeulcomunismului.ro. Chiar
și așa, în contextul restricțiilor pricinuite de pandemie, am reușit să organizăm câteva
mici evenimente „cu distanțare socială”: am organizat tururi ghidate ale Bucureștiului în
comunism împreună cu Asociația București și am comemorat victimele Revoluției prin
Infografia Inocenței, o instalație de impact, cu un bun ecou, realizată de artistul Răzvan
Pascu.
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„Countering Corruption in Maternity Care”, proiectul în parteneriat cu K-Monitor din
Ungaria, unde cercetăm corupția din maternitățile din România și Ungaria, s-a
concretizat prin lansarea platformei „Atenție la naștere”, unde proaspetele mămici ne
pot spune despre experiența nașterii în maternități. Acordăm aici un interes special
plăților informale făcute către personalul medical și am extras și câteva statistici utile
după primele 2700 de sesizări primite. Site-ul cuprinde și informații utile despre
drepturile de care beneficiază viitorii părinți, precum și o serie de propuneri formulate
împreună cu Dentons România pentru ca femeile însărcinate din România să se bucure
de un statut privilegiat din perspectiva îngrijirii medicale la care au acces.

Anul acesta am demarat și un nou proiect în care cercetăm cum pot colabora mai bine
ONG-urile cu autoritățile locale. Numit oficial „Local Level Collaboration to Support Civil
Society Around Transparency and Participation in CEE”, proiectul e desfășurat
mulțumită unei finanțări din partea National Endowment for Democracy și în parteneriat
cu ePaństwo (Polonia) și K-Monitor (Ungaria). Colaborările din teritoriul celor 3 țări au
fost subiectul unei c
 ercetări cu scopul de a înțelege mai bine cazurile existente în care
au lucrat împreună ONG-uri și fundații comunitare cu administrația locală. Pe baza
acestor rezultate, am lucrat cu experți și alte asociații pentru redactarea unor ghiduri
pentru t ransparență în bugete, t ransparență în achiziții publice și - în curând transparență în bugetarea participativă.
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Alegeri
Am continuat să apărăm democrația și-n pandemie la cele două runde de alegeri de
anul acesta, prin acreditarea de observatori independenți, alături de partenerii din Alba
Iulia și Iași. Ne bucurăm de asemenea că „Vot nu Troc”, campania noastră de recrutare
a observatorilor pentru prezidențialele din 2019, a fost premiată atât la W
 ebstock, cât și
la premiile Effie România (thanks, Kubis!). Anul acesta, am centralizat toate informațiile
utile despre observarea alegerilor pe site-ul www.civically.fit, unde am postat un t oolkit
util pentru cetățeni și observatori, mărturiile observatorilor cu care am colaborat în
trecut și v-am ținut la curent despre cum decurge procesul electoral.

Totodată, am lansat un a
 pel public pentru digitalizare către președintele A.E.P.
explicând cum legislația existentă ne permite să semnăm digital acreditarea
observatorilor și am cerut (degeaba) un v ot cu distanțare fizică prin extinderea la 3 a
numărului de zile în care alegătorii pot merge la urne. Ne-am dorit o mai bună
reprezentativitate la alegerile locale și am cercetat toți pașii necesari pentru v iza de
flotant, alături de prietenii de la Declic; de asemenea, am cerut ca oamenii să aibă m
 ai
mult timp să-și poată face viza de flotant.
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Pentru că vrem ca alegătorii să voteze mereu în cunoștință de cauză, am tras linie și am
analizat:
● câte din realizările (acum) fostului Primar General Gabriela Firea au fost duse la
bun sfârșit
● câte promisiuni sunt în mandatul primarului din programele electorale ale
candidaților din marile orașe (mulțumim pentru ajutor tinerilor researcher).
Toate informațiile despre alegerile locale le-am centralizat într-un raport cu
recomandări.
Nu în ultimul rând, am ajutat redactorii Buletin de București să țină publicul informat prin
dezbateri online cu principalii candidați din Capitală și Ilfov și am demarat o serie de 3
dezbateri face-to-face cu reprezentanții partidelor pe 3 teme de interes pentru locuitorii
din București-Ilfov: poluare, educație și sănătate.

Advocacy
Încă de la începutul pandemiei, am cerut autorităților să fie transparente în ceea ce
privește modul în care se testează populația pentru Covid-19 și am îndemnat autoritățile
spre f olosirea resurselor de solidaritate ale Uniunii Europene.Totodată, i-am ajutat pe
prietenii de la laboratorul de cercetare Modulab să strângă bani pentru M
 UV Steriliser,
robotul autonom care sterilizează singur holurile și sălile din spitale.
Am explicat în detaliu ce înseamnă starea de urgență și c
 e drepturi pot fi restrânse în
această perioadă, iar la rândul nostru a
 m decretat stare de decență. Nu am ezitat să
susținem, cot la cot cu alte asociații, drepturi în timpul pandemiei: dreptul de a fi corect
informați prin d
 ate complete și corecte în ceea ce privește cazurile Covid-19, protejarea
avertizorilor de integritate și a drepturilor omului pe timp de criză.
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Cum starea de urgență a venit și cu o î nlesnire a procedurii achizițiilor publice, ne-am
făcut datoria și am publicat recomandări pentru menținerea t ransparenței și integrității
atunci când se cheltuie banul public. Când starea de urgență s-a încheiat, am tras linie și
am analizat cum au cheltuit banii 584 de autorități din București și Ilfov și am trimis
candidaților la locale Ghidul primarului responsabil.
Dincolo de pandemie, am continuat să explicăm subiecte complicate precum a
 ngajarea
răspunderii guvernului în fața parlamentului. Mai mult, am contribuit atât la studiul O
 pen
Budget Partnership, cât și la R
 ule of Law Report, primul raport de acest fel întocmit de
Comisia Europeană. Ne-am spus părerea și despre r ușinoasa clasare a dosarului 10
august și am apărat legea accesului la informații publice atunci când parlamentarii au
spus că aceasta favorizează „diverse persoane fizice sau postaci pe Facebook”. Recent,
am făcut echipă cu alte asociații în a ne anunța sprijinul pentru colaborarea cu Primăria
Generală a Capitalei. Ultimul, dar cu siguranță nu cel din urmă efort de advocacy: i-am
scris Ministrului Fondurilor Europene în speranța r etragerii Planului Național de
Redresare și Reziliență și reluarea consultărilor cu societatea civilă.
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Presă
Răspundem cu drag, indiferent dacă e locală, națională sau internațională.. Poate ați
citit despre p
 roiectele noastre (inclusiv în presa străină) sau despre deschiderea
noastră de a colabora cu autoritățile. Un exemplu notabil este și articolul apărut în
Poynter despre „pacientul zero” descoperit de jurnaliștii Buletin de București. De
asemenea, suntem mândri și de colegele Alis și Laura, care au publicat câte o serie de
articole în VICE România despre e
 ducația civică, respectiv a
 dministrația locală a
Capitalei.
Dacă vrei să vezi ce-am făcut în anii trecuți:
● bilanț pe 2019
● bilanț pe 2018
● bilanț pe 2017
● bilanț pe 2016
● bilanț pe 2015
● bilanț pe 2014
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