Câteva cuvinte despre CeRe:
CeRe acționează pentru ca deciziile publice să răspundă nevoilor și dorințelor
actorilor sociali. În viziunea noastră, organizațiile neguvernamentale, cetățenii și
instituțiile publice își asumă responsabilitatea participării publice și își exercită
drepturile asociate acesteia.
Strategia noastră se bazează pe 4 direcții, care includ și exemple de proiecte și
inițiative:
 Învățarea: Creșterea capacității actorilor sociali în domeniul participării
publice.
o

Serviciul Permanent de Asistență pentru Advocacy (PAS) prin care
oferim asistență pentru organizații și grupuri de cetățeni care
încearcă să rezolve probleme la nivel local

o

Programul de organizare comunitară, prin care susținem crearea și
funcționarea de grupuri de inițiativă civică în patru cartiere din
București.

 Acțiunea: acționăm pentru un cadru legal mai bun și practici consecvente care
favorizează participarea publică
o

Campania de deschidere a sălii de ședințe a Consiliului General al
Municipiului București

o

Coaliția ONG-urilor pentru Fondurile Structurale, al cărui secretariat
îl asigurăm

 Promovarea participării publice și a beneficiilor ei
o

Gala Premiilor Participării Publice, aflată în 2012 la a patra ediție

 Dezvoltarea de resurse
o

Realizarea a două ediții ale studiului privind participarea publică în
România. A treia ediție va fi lansată în 2013 pe baza unor cercetări
sociologice din vara-toamna 2012

o

Documentarea și promovarea unor metode noi de implicare a
cetățenilor: cafeneaua publica (World Cafe), photovoice, juriul
cetățenesc etc.

Fișe de post pentru 2 interni CRIM

Proiectul “Istoria Labirintului”
20 de interviuri au fost efectuate cu locuitori din zona protejată Labirint, o
zonă istorică din București și au avut loc 2 întâlniri ale comunității pentru a
ilustra istoria cartierului așa cum este văzută de către locuitori, cu scopul de a-i
apropia pe oameni de locul în care trăiesc și de a propune autorităților
competente planuri de dezvoltare pentru zonă în concordanță cu dorințele
oamenilor.
Atribuții: asistarea coordonatorului de proiect în activitatea de selectare a
fragmentelor și editarea lor din interviurile deja transcrise. Textele editate vor fi
introduse în publicația “Memoria Labirintului”. Intern-ul trebuie sa aibă solide
cunoștințe de limba română, talent de editor, răbdare și migală și să iubească
poveștile.

Campania “Deschideți Consiliul General al Municipiului București!”

În vara anului 2012, primarul Sorin Oprescu a dispus închiderea sălii de
sedințe a Consiliului General al Municipiului București pentru cetățeni pe motiv că
nu e loc suficient în sala pentru mass media, cetățeni și consilieri. A amenajat o
sală cu webcam și ecrane într-un spațiu din cantina clădirii Primăriei, de unde
cetățenii pot urmări ședințele. Noi credem că într-o democrație e nevoie de mai
mult de atât pentru ca cetățenii să poată lua parte la deciziile care îi privesc.
Dincolo de aspectul aproape ilegal al acestei intervenții, este profund antidemocratic ca un canal de comunicare directă dintre aleși și alegători să fie astfel
pervertit.
Atribuții: asistență pentru derularea campaniei privitoare la sala de ședințe
a Consiliului General a Muncipiului București (documentare, participare la
ședințe, monitorizarea pozițiilor oficiale ale consilierilor pe această temă și a
website-ului Primăriei etc.) și sprijin pentru echipa CeRe pentru alte tipuri de
activități, în funcție de nevoile curente. Intern-ul trebuie să aibă apetit pentru
implicarea în decizia publică și curaj pentru acțiune directă (când e necesar), să
înțeleagă importanța comunicării cu cetățenii într-o instituție publică, să aibă
răbdare și perseverență pentru a urmări website-ul PMB.

