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Republica Funky și Indicele Participării Locale:

Se caută șapte comunități care să devină model de implicare civică

Pentru următorii doi ani, Funky Citizens, împreună cu organizațiile partenere, și-a propus
crearea unei rețele locale de ONG-uri care să încurajeze participarea civică. Cele șapte
comunități vor fi selectate în urma unui apel public, iar, odată intrate în rețea, ele vor
beneficia sprijin pentru a se implica civic și a-și susține mai eficient cauzele. Concret,
comunitățile vor fi educate în aspecte ce țin de funcționarea administrației locale sau de
citirea unui buget local. Training-urile - 32 în total - vor include și module dedicate de
jurnalism și fact-checking.

Proiectul se întinde pe 26 de luni și, la final, va lăsa în urmă o formulă care să permită:

AUTORITĂȚILOR
să-și înțeleagă mai bine
cetățenii și prerogativele

CETĂȚENILOR
să își asume un rol activ în
comunitate, prin implicare
în sfera politicilor publice

ONG-URILOR LOCALE
să colaboreze între ele

Primul pas: identificarea nevoilor și conturarea identității rețelei
Credem în metoda științifică, dar și în colaborare și multi-disciplinaritate. Vom consulta
experți în domeniu, reprezentanți ai autorităților locale din România și din alte state,
reprezentanți ai societății civile și ai cetățenilor, dar și alți decidenti politici. Proiectul va
debuta cu o cercetare care va căuta să descopere principalele zone geografice cu
potențial de a aduce „victorii rapide” pentru rețea, principalele nevoi, interese și subiecte
din zonele respective. Apoi, vom pleca de la principiile transparenței și bunei guvernări
pentru a defini un set de valori comun tuturor celor ce vor să adere la rețea, inclusiv
autoritățile locale deschise la nou.

Proiect derulat de
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Premieră: cercetare națională care măsoară gradul de deschidere al primăriilor
Proiectul își propune și să măsoare eficient și obiectiv calitatea vieții civice dintr-o
comunitate. Astfel, vom elabora unui set general de criterii care, coroborate, vor rezulta
într-un Indice al Participării Locale (IPL). Un soi de „hall of fame / hall of shame”, Indicele
va fi actualizat anual și va acoperi minimal fiecare din cele peste 3000 de localități din
țară. Mai mult, cercetarea se va apleca în detaliu asupra Bucureștiului și a altor 40 de
localități. Indicele va conține și recomandări, ce vor fi folosite ca punct de plecare pentru
o campanie de advocacy care își propune să „împrietenească” autoritățile locale cu
cetățenii.

De ce e necesară o „republică funky”?
Pentru că în majoritatea localităților din țară nu există un cadru coerent de dialog
constant între cetățeni, ONG-uri și autorități locale. Din cele peste 105.000 ONG-uri
autohtone, doar jumătate sunt active, majoritatea în mediul urban. În proiectele trecute,
am descoperit că deși destule localități mici au mai multe ONG-uri active, acestea nu
colaborează între ele sau nu știu de existența celorlalte. Credem că autoritățile și
cetățenii nu dialoghează activ pentru că duc lipsa unui model real, a unui precedent de
succes din care să se inspire.

Care vor fi principalele rezultate ale proiectului?
Vom crea și implementa un model de implicare în procesul decizional local în 8
comunități: București, câte 2 orașe mari, medii, mici și o comună. Din postura asumată de
organizație umbrelă, vom supraveghea și consilia părțile implicate, pentru a asigura buna
desfășurare a activităților.

Cine se află în spatele proiectului?
Proiectul „Republica Funky” este derulat de Funky Citizens, i ̂n parteneriat cu Bjerkaker
LearningLab din Norvegia și RISE Project România, cu sprijinul financiar Active Citizens
Fund Roma ̂nia, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE
2014-2021. Scopul proiectului este crearea unei rețele de organizații locale care să
sprijine dezvoltarea cetățeniei active, precum și stimularea dialogului constructiv între
autorități, cetățeni și reprezentanții societății civile la nivel local, prin elaborarea de
instrumente și resurse replicabile în comunități de dimensiuni diverse din România.

Despre Funky Citizens
Funky Citizens e locul de întâlnire al cetățenilor care nu se resemnează cu status quo-ul,
ci își înțeleg rolul în democrație, motiv pentru care își incordeaza muschiul civic și iau
adesea parte la procesul decizional. Cele mai puternice arme ale noastre sunt inițiativele
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care folosesc deștept tehnologia, advocacy-ul bazat pe date și comunicare, precum și
educația civică - pilon transversal în tot ce facem.

Ne motivează faptul că ne dorim o țară funcțională, cu instituții eficiente care își înțeleg
rolul și gestionează banii publici cu transparență. Din 2012, Funky Citizens promovează
cetățenia activă prin instrumente de advocacy bazate de cercetare, pe date concrete și
pe online.

Despre Programul Active Citizens Fund Roma ̂nia
Programul Active Citizens Fund Roma ̂nia este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.
Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice s ̦i sociale s ̦i a
consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare s ̦i statele donatoare (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de ca ̆tre consorțiul compus din
Fundația pentru Dezvoltarea Societa ̆ții Civile, Fundat ̦ia pentru Parteneriat, Centrul de
Resurse pentru Comunita ̆țile de Romi, Fundația PACT s ̦i Frivillighet Norge, care
act ̦ioneaza ̆ i ̂n calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul
Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România
vizeaza ̆ consolidarea societății civile și a ceta ̆țeniei active s ̦i creșterea capacita ̆ții
grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește
dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității s ̦i capacității sectorului societății civile,
intensifica ̂nd rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active s ̦i a
drepturilor omului s ̦i consolida ̂nd în acelas ̦i timp relațiile bilaterale cu statele donatoare
Islanda, Liechtenstein s ̦i Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens
Fund în Roma ̂nia, vaă ruga ̆m accesat ̦i www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe
informat ̦ii despre Granturile SEE s ̦i Norvegiene, accesat ̦i www.eeagrants.ro.

Pentru informații suplimentare despre „Republica Funky”, accesați
www.funky.ong/republica-funky

Contact:
Cosmin Pojoranu
0799777480
cosmin@funky.ong
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