
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zona expoziție de fotografie 
  

Aprox. 30.000 de copii și adulți cu probleme de sănătate mintală se află în centre rezidențiale și 

spitale de psihiatrie în România. Prin proiectul Lagărele de lângă tine al Centrului de Resurse 

Juridice s-a reușit adoptarea unei propuneri legislative pentru înființarea mecanismului de 

monitorizare al acestor centre. Au fost de asemenea organizate activități pentru investigarea și 

sesizarea cazurilor de încălcări ale drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate. 

Proiectul a presupus și desfășurarea unei puternice campanii de conștientizare, prin care au fost 

realizate, printre altele, petiții online și o caravană națională de informare etc. 

 

 

 

 

 

 

Proiectul Competențe media pentru liceeni în lupta contra discriminării și a discursului instigator la 

ură în mass media a pornit de la constatarea că tinerii dau dovadă de o pronunțată intoleranță. Centrul 

pentru Jurnalism Independent a reușit să abordeze această problematică prin implicarea a 264 de elevi 

și 30 de profesori în cursuri despre drepturile omului, diversitate, anti-discriminare, libertatea de 

exprimare și rolul presei în societate. În urma acestor cursuri, 3 campanii de advocacy au fost puse în 

practică, proces ce a antrenat un număr foarte mare de persoane, depășind cadrul școlii și implicând 

autorități locale (Primărie, DGASPC, Prefectură) și comunitatea în sens larg. 

 

 

 

 



Prin proiectul Un bun inceput, implementat de Fundația de Abilitare Speranța a fost  înființat un Centru de 

intervenție timpurie pentru copiii mici cu dizabilităti sau cu risc crescut de apariție a unei dizabilităti. 162 de copii 

au participat la terapii de specialitate adaptate nevoilor individuale, iar parintii lor au beneficiat de informare și 

consiliere. De asemenea a fost elaborat un ghid pentru părinti: „Abilitătile copilului meu. Ghid de observație a 

copilului mic (0-4 ani)”, un instrument util pentru a depista cât mai devreme eventualele abateri în dezvoltare. 

 

 

 

 

 

 

În cadrul proiectului Un drum în viată:  Bucșani - între București și Europa!, implementat de Fundația 

Scheherazade, a fost amenajat un Centru social comunitar în care s-au desfășurat activități pentru 

copii și familiile acestora. Centrul este amenajat pentru desfășurarea activităților educaționale și 

recreative, precum și o grădină și un loc de joacă pentru copii. 246 de persoane au beneficiat de 

servicii conform nevoilor individuale iar membrii comunitătii și instituțiile publice locale s-au reunit 

pentru a discuta despre dezvoltarea de servicii și identificarea de resurse care să vină în întâmpinarea 

nevoilor locale. 

    

 

 

Acordarea de tichete sociale condiționate de frecvența regulată a copiilor la grădiniță a facut ca peste 

1200 copii dezavantajați să participe la învatamantul preşcolar în județele Dolj, Brașov și Dâmbovița. 

Rezultatele înregistrate în cadrul proiectului Fiecare copil în grădiniță implementat de Asociația 

OvidiuRo au determinat adoptarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, prin care se extinde inițiativa la nivel național, cu 

finanțare publică și implementată de autoritățile locale.  

 

 



În cadrul proiectului Eu, oltean de la țara, trebuie să fiu educat! implementat de Fundația Adina 

Stiftelsen s-au desfășurat activități educaționale pentru 83 de preșcolari și activități tip afterschool 

pentru 128 de copii, în localitățile Goiesti și Farcas din județul Dolj. In “Gradinita deschisa” copiii 

participă la activități împreună cu părinții, iar in cadrul programului “New start” voluntari din 

comunitate lucrează cu familiile la formarea și consolidarea deprinderilor de igiena personală și 

igiena locuinței și în același timp la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea armonioasă a 

copiilor. 

 

 

 

 

Prin proiectul Tineri fără etichete, Asociația Sigma Development a implicat peste 300 de elevi din 4 

licee cu un grad ridicat de violență școlară din județul Constanța, într-un program de formare de 7 

module, menit să promoveze diversitatea, toleranța și să crească stima de sine a elevilor. Cei 20 de 

profesori care au organizat aceste cursuri, au participat inițial la un program de formare susținut de 

partenerul Intercultural Iceland. O tabără de 5 zile - Școala fără etichete - a fost organizată pentru 50 

de elevi din cele 4 licee. Ca rezultat al acesteia, elevii au organizat o expoziție cu 36 de fotografii 

photovoice pe tema violenței. Intervenția din școli s-a finalizat cu realizarea unui studiu care a măsurat 

impactul activităților proiectului asupra elevilor. 

 

 

 

Însumând peste 200 de voluntari, proiectul Centrul de voluntariat Neamț dezvoltat de Asociația de Sprijin 

Comunitar „ACS” a venit în sprijinul tinerilor din Piatra Neamț prin crearea primului centru de voluntariat din 

localitate. Contextul a creat oportunități de dezvoltare în diverse domenii pentru voluntarii pasionați: ateliere 

de creație, recreative, teatru forum, organizare de evenimente precum concursul de streetball, concursul de 

orientare urbană sau „Festivalul de Altceva”. Centrul a investit în tinerii implicați prin schimburi de experiențe, 

prin organizarea sesiunilor de educație pentru sănătate și pe teme precum managementul de proiecte sau 

comunicare. 



Datorită proiectului Oamenii sudului, al Fundației PACT, 4 organizații comunitare din Argeș, Dolj, Gorj și 

Drobeta-Turnu-Severin au fost sprijinite pentru a-și crește capacitatea de a atrage noi resurse în 

comunitate. 22 de membri ai organizațiilor au participat la ateliere de lucru în domeniul comunicării 

organizaționale, atragerii de fonduri, storytelling și Most Significant Change. Beneficiarii au primit 

consultanță pentru a pune în practică lucrurile învățate și au fost sprijiniți cu implementarea a 6 

activități. În total, 388 de persoane, au fost implicate în realizarea activităților derulate. 

 

 

 

 

 

Prin proiectul Escalada - terapie pentru dizabilitate!, Asociaţia Club Sportiv Climb Again a abordat 

problema oportunităţilor limitate ale copiilor cu nevoi speciale de a dezvolta abilităţi de viaţă 

independentă, propunând escalada ca serviciu complementar inovator. 46 de copii cu deficienţe de 

vedere, de auz sau tulburări din spectrul autist au frecventat cursuri de escaladă: au deprins abilităţi de 

viaţă independentă, şi-au depăşit limitele fizice şi psihice prin stabilirea de obiective în escaladă, şi-au 

dezvoltat motricitatea generală, orientarea în spaţiu şi mobilitatea, şi-au îmbunătăţit stima de sine, au 

intrat în contact cu alţi tineri de vârsta lor. 

 

 

 

Asociația Mișcarea de tabără Yuppi a dezvoltat în cadrul proiectului Yuppi Voluntariat Profesionist, un 

model sustenabil de management al voluntarilor pentru sprijinirea copiilor cu boli cronice, preluat de la 

partenerul lor, Fundația Bátor Tábor – Ungaria. Timp de 12 luni au fost adaptate proceduri, 

instrumente și modele de lucru cu voluntarii, astfel că organizația a reușit să gestioneze în 2015 un 

număr de 100 de voluntari ce au organizat 3 tabere, pentru un total de 120 de copii cu boli cronice. 

Voluntarii au fost ulterior implicați in alte activități ale asociației, în timp ce 6 voluntari au fost formați 

pentru a deveni coordonatori de voluntari pentru taberele viitoare.  



Proiectul Stuful e beton! al Asociației Letea în UNESCO și-a propus mobilizarea comunității locale cu scopul 

dezvoltării durabile a mijloacelor de trai prin protejarea peisajului rural autentic și a promovării produselor 

tradiționale din Satul Letea, Județul Tulcea. Peste 500 de localnici au semnat petiția pentru introducerea 

meșteșugului în patrimoniul imaterial UNESCO. A fost realizată strategia de dezvoltare a zonei C.A Rosetti și 

depusă în cadrul Grupului Local de Acțiune Oamenii Deltei în vederea obținerii finanțării pentru problemele 

identificate la nivel local. 21 de autorități publice locale și ONG-uri au semnat Carta Peisajului rural deltaic în 

Patrimoniul Universal UNESCO prin care susțin introducerea meșteșugului realizării acoperișurilor din stuf în 

patrimoniul imaterial UNESCO. 

 

 

În cadrul proiectului TransylvaNet – Consolidarea societății civile pentru dezvoltare prin promovarea 

patrimoniului, Fundația Heritas, alături de alte 19 organizații din Sibiu, Mureș și Brașov au înființat 

Federația TransylvaNet pentru patrimoniu transilvănean. Aceasta depune eforturi pentru a contribui la 

soluționarea a două probleme majore: pierderea continuă a patrimoniului cultural (construit) și 

cooperarea deficitară dintre factorii interesați. De asemenea, federația a derulat un program de 

formare pentru reprezentanții organizațiilor membre în domeniul managementului proiectelor și a 

demersurilor de advocacy, precum și o campanie de informare a localnicilor din cele 3 județe privind 

importanța conservării patrimoniului.  

 

 

 

 

 

Prin proiectul Susține cultura în educație, implementat de asociația Metrucub, activitatea culturală a 

ajuns mai aproape de copiii și de tinerii din România, prin întâlniri directe cu artiști și profesioniști din 

domeniul cultural, prin contactul cu creația artistică și patrimoniul cultural. S-a obținut finanțarea de 

programe culturale cu o dimensiune educațională în România și s-a dezvoltat o rețea de profesioniști și 

organizații care pun la comun eforturi și resurse despre practici și politici publice în domeniu.  



În cadrul proiectului Conservarea biodiversităţii în două situri Natura 2000 prin implicarea comunităţilor 

locale, derulat de Asociaţia Biounivers au fost desfăşurate activităţi de îmbunătăţire a stării de conservare 

pentru speciile de floră şi faună din ariile protejate Natura 2000, Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău şi 

Pădurea de stejar pufos de la Petiş. Prin proiect a fost realizat un iaz care asigură, pentru 3 specii de 

amfibieni, un habitat propice de reproducere, au fost instalate şi monitorizate 77 de cuiburi artificiale, boxe 

sau platforme necesare pentru 4 specii de păsări şi au fost montate gărduleţe de protecţie pentru 5 specii 

de plante care vor beneficia de măsuri de conservare. 

 

 

 

Contextul în care s-a implementat proiectul Conservarea Biodiversităţii, Ecoturism şi Educaţie Ecologică în 

Ţinutul Zimbrului derulat de Fundaţia ECOSILVEX 2000 Piatra Neamţ a fost acela că prezenţa zimbrului în 

libertate, ca element de individualizare a zonei Parcului Natural Vânători Neamț, constituie o oportunitate, 

care valorizată, prin contribuția ONG-urilor şi prin participare publică, contribuie la dezvoltarea durabilă a 

zonei. Proiectul a dovedit faptul că utilizând zimbrul ca specie standard, se pot aborda simultan și unitar 

cele trei componente ale dezvoltării durabile și că răspunsurile găsite se pot constitui, parțial sau integral în 

modele ce pot fi replicate. 2 zimbri au fost puși în libertate cu colare GPS şi au fost stabilite măsurile de 

management pentru aria specială de conservare. 

 

 

 

Ca răspuns la marginalizarea economică a comunităților rurale din zona montană, proiectul Dezvoltarea 

destinaţiei de ecoturism Mara–Cosău–Creasta Cocoşului a valorificat partimoniul natural şi cultural al 

regiunii Maramureş prin ecoturism – mecanism ce asigură conservarea naturii şi dezvoltarea durabilă a 

comunităților locale prin turism.  Asociaţia Ecologic a dezvoltat şi implementat politici de mediu la nivelul 

destinației, reuşind să contribuie la dezvoltarea unei destinații de vacanță atractive, care îmbogățește 

imaginea Maramureșului istoric cu elemente noi de experiențe în natură şi a  îmbunătățit infrastructura 

turistică în 3 arii protejate. 

 



Proiectul Sibiu – UnDA Verde pentru Biciclete al Asociației Tură în Natură a urmărit combaterea 

schimbărilor climatice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitate prin promovarea utilizării bicicletei, 

abordând o varietate de probleme ale bicicliștilor sibieni: educația deficitară a elevilor în ceea ce privește 

regulile rutiere, lipsa transparenței la nivelul autorităţilor locale, reguli de circulație neclare pentru 

bicicliști, lipsă de respect din partea șoferilor, infrastructura urbană pentru bicicliști insuficientă, lipsa 

unor trasee de bicicletă în afara orașului. Asociaţia a reuşit să monteze 20 de rastele de biciclete în tot 

orașul Sibiu și să marcheze 5 trasee de cicloturism în afara orașului, însumând 188 kilometri. 

 

 

 

 

Prin proiectul Decid pentru mine! Drepturi egale prin autoreprezentare pentru beneficiarii de servicii de 

sănătate mintală implementat de Asociația Active Watch, un grup de 15 persoane cu dizabilități psihosociale 

a reușit să se implice în viața societății și în raportul cu autoritățile locale și centrale, prin implementarea a 20 

de acțiuni civice, educative și comunitare (ex.au transmis solicitări și cereri pe baza dreptului la liberul acces la 

informații publice către autoritățile locale și centrale). Proiectul a promovat justiția socială și accesul egal la 

resurse, bunuri și servicii prin intermediul abilitării persoanelor cu dizabilități psihosociale la auto-

reprezentare, reuşind să implice nu doar beneficiarii direcţi ci și actori relevanți din domeniul sănătății 

mintale.   

 

 

 

Proiectul derulat de Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială, Tanăr implicat! Ambasador pentru 

drepturile omului s-a axat pe dezvoltarea unui sistem integrat de activități și instrumente de participare 

a 3 comunități interetnice din mediul rural (Traian, Bărbulești si Andrășești, județul Ialomița) urmărind 

participarea activă a elevilor, cadrelor didactice și părințiilor. Campania de conștientizare cu privire la 

principiul nediscriminarii in relatie cu cetățenia activă în interiorul școlilor sau participarea la traininguri 

cu privire la combaterea /evitarea/identificarea situațiilor de discriminare în cadrul comunității au 

condus la realizarea a 3 proiecte ce au promovat soluții la problemele locale identificate. 



 

Fundaţia ICAR a asistat 377 migranţi vulnerabili (consiliere psihologică, consultații, tratamente și 

investigații medicale, sprijin în relaţia cu autorităţile) in cadrul proiectului ICAR – Centru de Resurse și 

Servicii pentru Migranți. Proiectul a permis acordarea pentru prima data a serviciilor de sanătate 

nediscriminativ, tuturor migranţilor vulnerabili indiferent de încadrarea lor din punct de vedere juridic. 

Trei evenimente publice de conştientizare și advocacy derulate au crescut gradul de informare al 

jurnaliștilor și publicului larg privind problematica integrării migranților în România, cultura și obiceiurile 

din țările de origine. 

 

 

 

 

 

 

 

În mediul rural, populația este mai expusă sărăciei și excluziunii sociale, iar oportunităţile de a face 

voluntariat sunt reduse. Proiectul Țelul – Voluntari de toate vârstele!, al Fundației Serviciilor Sociale 

Bethany, a lucrat tocmai pentru schimbarea situaţiei prin înființarea unui centru de voluntari în 

Răducăneni (judeţul Iași) în care se află o Unitate de Asistență Medico-Socială pentru persoane cu boli 

cronice. 64 de tineri și 13 vârstnici voluntari au organizat pentru 54 vârstnici ateliere de socializare - de 

poezie, memorie, pictură, lucru manual, grădinărit, etc, cumulând peste 2.000 de ore de voluntariat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proiectul Dă culoare școlii tale! a fost derulat de Asociația Komunitas, în parteneriat cu Centrul pentru Educație 

și Formare Sintagma, Asociatia Colectiv A și Asociația KulturTrip. Proiectul și-a propus să antreneze în mod 

participativ elevi, profesori și artiști plastici în vederea unor intervenții artistice în spațiul școlilor pe teme ce țin 

de drepturile omului. S-a vizat transformarea creativă a școlilor prin artă urbană, educație non-formală și prin 

implicarea directă a elevilor. S-a creat, astfel, un model pilot inovator de program de artă participativă de tip 

pictură murală, în care 140 de tineri, 7 profesori (din 7 scoli din România), 5 facilitatori și 7 artiști plastici au 

lucrat împreună în proiecte artistice colective. 

 

 

 

 

 

 

Proiectul GraffitiA al Asociației Quantic a contribuit la activarea femeilor pentru revendicarea egalității de gen. Proiectul 

a urmărit promovarea egalității de gen și combaterea discursului instigator la ură împotriva femeilor, prin mijloace 

artistice; facilitarea procesului de empowerment în rândul femeilor, prin implicarea lor în activități de graffiti, street art, 

grafică și ilustrație. Participantele au realizat o platformă online dedicată artistelor de street art; o bibliotecă 

participativă tematică; 5 workshopuri de activism și artă participativă și au implicat 75 tinere artiste în intervenții de 

street art; o intervenție de street art în spațiul public și o publicație care a adus în discuție publică teme precum: 

discursul instigator la ură, violența împotriva femeilor, hărțuirea sexuală. 



 

Zona de bibliotecă – secțiunea participare și democrație 

Denumire material - titlu Organizație Cuvinte cheie Sursa online 

Educaţia - (ne)şansa la integrare a copilului cu dizabilităţi din 
România (studiu) 

Fundaţia de Abilitare Speranţa Timişoara  integrare;dizabilitate studiu 

Studiu diagnostic privind nevoile de servicii sociale şi de 
securitate comunitară din mediul rural din regiunea Nord-Est 

Asociatia Salvaţi Copiii Iaşi servicii sociale; securitate 
comunitară 

studiu 

Planul strategic de dezvoltare a domeniului social în Satu 
Mare 2016 - 20 

Asociaţia STEA servicii sociale; grupuri 
vulnerabile  

plan strategic   

Intervenţia timpurie la copilul cu dizabilităţi neuro-psiho-
motorii 

Fundaţia Inocenţi intervenţie timpurie; dizabilitate ghid practic 

Locuire socială în Bucureşti. Între lege şi realitate (policy 
paper) 

Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Urbană şi 
Teritorială  

locuire socială policy paper 

Raport de audit al accesibilităţii spaţiului public urban 
Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Arad, iulie-august 2014 

Asociaţia ActiveWatch accesibilizare; spaţiu public raport de audit 

DIA. Dizabilitatea intelectuală şi Asociată  - metode 
specializate în servicii sociale 

Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar 
Individual 

servicii sociale; dizabilitate 
intelectuală; dizabilitate asociată 

manual 

Ghid de servicii medicale şi sociale adresate copiilor 
diagnosticaţi cu boli cronice 

Asociaţia M.A.M.E servicii medicale; servicii sociale ghid 

Campanie de prevenire şi combatere a fenomenului bullying 
ce afectează copiii cu boli cronice sau cu dizabilităţi 

Asociaţia M.A.M.E bullying ghid 

Escalada, terapie pentru dizabilitate. Ghid de bune practici Asociaţia Club Sportiv Climb Again dizabilitate; terapie ghid 

Fii alături de copilul tău. Strategii eficiente pentru părinţi Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi sfaturi copil-părinte ghid 

Proceduri de lucru pentru recuperarea psiho-socială a 
copilului victimă. Ghid pentru profesionişti 

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi copil abuzat; recuperare psiho-
socială 

ghid 

Mini ghid pentru părinţi Asociaţia SOS Satele Copiilor România ghid părinte-copil; îndrumare ghid 

Carte de interviuri cu femei lider în comunităţi rurale 
interetnice: com.Pătrăuţi (jud. Suceava), com. Crăcăoani (jud. 
Neamţ) şi com. Voineşti  

Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate 
Comunitară 

comunitate interetnică; femei 
lider 

carte de interviuri 

Abilităţile copilului meu: ghid de observaţie a copilului mic (0-
4 ani) 

Fundaţia de Abilitare Speranţa observaţie; copil mic ghid 

Violenţa domestică. Aspecte generale. (vol I) Asociaţia Atena Delphi violenţă domestică colectia violenta 
domestica vol. I-IV 

Violenţa domestică. Proceduri juridice. Ordinul de protecţie. 
Divorţ. Autoritatea părintească. Mediere. Plângerea penală . 

Asociaţia Atena Delphi violenţă domestică; proceduri 
juridice (mediere, plângere 

colectia violenta 
domestica vol.I-IV 

http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/07/IPP_Funda%C8%9Bia-Speran%C8%9Ba-_Raport-educatie-incluziva-pentru-copiii-cu-dizabilitati.pdf
http://fonss.ro/wp-content/uploads/2014/07/Studiu-diagnostic_Nevoile-de-servicii-sociale-si-securitate-comunitara-in-mediul-rural-din-Regiunea-Nord-Est.pdf
http://www.satu-mare.ro/fisiere/stiri/Plan_strategic_social_2016_-_2020.PDF
http://interventie-timpurie.ro/wp-content/uploads/2016/01/Interventia-timpurie-la-copii-cu-dizabilitati-Ghid-Practic_Web.pdf
http://www.cdut.ro/library/main/Publicatii/Rapoarte/PP_Gaseste_O_Casa_v01_WEB.pdf
http://www.activewatch.ro/Assets/Upload/files/Raport%20audit%20urban.pdf
http://www.organizatia-suedeza.ro/images/download/Manual-DIA.pdf
http://asociatiamame.com/images/FDSC/Ghid_servicii_medicale_si_sociale.pdf
http://asociatiamame.com/images/FDSC/brosura_bullying.pdf
http://www.climbagain.ro/blog/ghid-de-bune-practici-terapie-prin-paraclimbing/
http://salvaticopiii-iasi.ro/wp-content/uploads/2016/10/Brosura-intreaga.pdf
http://salvaticopiii-iasi.ro/wp-content/uploads/2016/10/compressed_Ghid-pentru-profesionisti.pdf
https://www.sos-satelecopiilor.ro/wp-content/uploads/2015/05/Investim-in-copii-dezvoltam-parintii_minighid-pentru-parinti.pdf
https://issuu.com/alinascanteie/docs/povestea_ei_bt
http://www.fundatia-speranta.ro/abilitatile-copilului-meu-ghid-de-observatie-a-copilului-mic-0-4-ani/
http://www.asociatia-atena.ro/docs/Colectia-Violenta-Domestica.pdf
http://www.asociatia-atena.ro/docs/Colectia-Violenta-Domestica.pdf
http://www.asociatia-atena.ro/docs/Colectia-Violenta-Domestica.pdf
http://www.asociatia-atena.ro/docs/Colectia-Violenta-Domestica.pdf


 

(vol II) penală, divorţ) 

Violenţa domestică. Aspecte psihologice. Ce ştim despre 
violenţa domestică?. (vol III) 

Asociaţia Atena Delphi violenţă domestică; aspecte 
psihologice ale traumei 

colectia violenta 
domestica vol. I-IV 

Violenţa domestică. Ghidul victimei. (vol IV) Asociaţia Atena Delphi violenţă domestică; ghidul 
victimei 

colectia violenta 
domestica vol.I-IV 

ROMEDIN - Educaţie pentru incluziune şi dreptate socială Fundaţia Desire  educaţie incluzivă; drepturile 
omului 

ROMEDIN 

Gimnastică - traseu aplicativ exerciţii pentru copiii şi adulţii cu 
dizabilităţi intelectuale 

Fundaţia Special Olympics din România gimnastica unificata pentru copiii 
cu dizabilitati 

ghid 

Ghidul comunităţii şcolare Fundaţia Romanian Angel Appeal autism; educaţie; comunitate ghid 

Ghid de servicii Asociaţia Prader Willi din România ghid sevicii; boli rare ghid 

Ghid practic "O viaţă demnă pentru fiecare" Asociaţia Psiterra abuz; proceduri de lucru ghid 

Identitatea ta e importantă! Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov act de identitate; servicii sociale 
de bază 

brosura proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociatia-atena.ro/docs/Colectia-Violenta-Domestica.pdf
http://www.asociatia-atena.ro/docs/Colectia-Violenta-Domestica.pdf
http://www.asociatia-atena.ro/docs/Colectia-Violenta-Domestica.pdf
http://www.asociatia-atena.ro/docs/Colectia-Violenta-Domestica.pdf
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Romedin-VOLUM-16-03.pdf
http://sindromdown-sport.ro/wp-content/uploads/2014/08/ghid-gimnastica-traseu-aplicativ.pdf
http://integrare-scolara-autism.ro/PDF/Ghidul+comunitatii+scolare+Autism+Integrare+scolara+autism.pdf
http://www.edubolirare.ro/downloads/ghid2016/#/0
http://refuzabuzul.psiterra.ro/wp-content/uploads/2016/11/Ghidul-practic-O-via%C8%9B%C4%83-demn%C4%83-pentru-fiecare.pdf
http://www.bccbrasov.ro/Raport-Identitatea-ta-e-importanta.html*articleID_242-mainpage_article


 

Zona de bibliotecă – secțiunea justiție socială 

Denumire material - titlu Organizație Cuvinte cheie Sursa online 

PAŞi. Comunităţile se schimbă. CeRe - Centrul de Resurse pentru participare publică comunitate; organizare 
comunitar 

ghid 

Reţeaua Pro Bono pentru drepturile omului. Raport 2015 - 
primul an de activitate 

ACTEDO - Centrul de acţiune pentru egalitate şi 
drepturile omului 

drepturile omului raport 

Discursuri electorale fără discriminare! Asociaţia E-Civis   brosura 

Cartier de Bucureşti. Cercetare socio-antropologică Cartierele 
Tineretului, Timpuri Noi şi Tei din Bucureşti 

Asociaţia Komunitas    cercetare  

Spaţii Urbane în acţiune. Activare Comunitară în cartierele de 
blocuri din Bucureşti 

Asociaţia Komunitas  comunitate ghid 

Conectează-te la comunitate! (broşură proiect) Fundaţia Noi Orizonturi voluntariat; club Impact brosura  

Act for what you believe. Metode de intervenţie socială - 
Teatru Forum şi Imagine  

Asociaţia A.R.T. Fusion teatru forum; imagine; 
intervenţie socială 

manual 

Oraşul (non)sexist. Inventar al discriminărilor urbane sensibil 
la gen (cercetare) 

Societatea Cultural Ştiinţifică de Analize Feministe 
AnA 

drepturi; mesaje instigatoare la 
violenţă  

cercetare 

Raport sintetic de contracarare a mesajelor discriminatorii şi 
instigatoare la ură 

Fundaţia Corona mesaje discriminatorii; mesaje 
instigatoare la ură 

raport 

Combaterea infracţiunilor motivate de ură. Ghid pentru 
practicieni şi decidenţi 

Centrul de Resurse Juridice infracţiuni motivate de ură ghid 

Photovoice (manual) Asociaţia A.R.T. Fusion  photovoice manual 

Organizare comunitară (manual) Asociaţia A.R.T. Fusion  comunitate; organizare 
comunitară 

manual 

Ghid pentru promovarea egalităţii şi combaterea discriminării 
în universităţi 

Asociaţia Societatea Academică din România egalitate; no hate  ghid 

Susţine cultura în educaţie. O iniţiativă pentru acces la cultură 
în şcolile din România  

Asociaţia MetruCub - resurse pentru cultură cultură; educaţie;  brosura 

Biblioteca vie a culturii în educaţie (istorie a practicilor 
inovatoare) 

Asociaţia MetruCub - resurse pentru cultură biblioteca vie; educaţie; cultură istorie a practicilor 
inovatoare 

Ghidul Implicarea pentru toţi Asociaţia Pro Democraţia implicare; tineri; cetetenie activa; 
comunitate; voluntariat 

ghid 

Student Pro Bono. Ghid privind ajutorul public judiciar 
(broşură de informare) 

Asociaţia Pro Democraţia ajutor public judiciar ghid 

Vocea ta poate inspira! Ghid de advocacy pentru comunităţi Fundaţia PACT – Parteneriat pentru Acţiune advocacy; iniţiativă ghid 

https://issuu.com/ioanapopa/docs/pasi_2015
http://actedo.org/wp-content/uploads/2016/05/Reteaua-Pro-Bono_Raport-de-activitate-2015.pdf
http://discursfaradiscriminare.ro/wp-content/uploads/2014/11/Discursuri-electorale-fara-discriminare.pdf
http://spatii-urbane.ro/wp-content/uploads/GHID.pdf
http://asociatia-komunitas.ro/pdf/SUA-FINAL-small-rez.pdf
http://www.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2017/01/Brosura-proiect-Conecteaza-te-la-comunitate.pdf
http://www.artfusion.ro/docs/doc2016/methods_for_social_change_image_and_forum_theatre_2016_romana_s.pdf
http://www.discriminari-urbane.ro/images/discriminari-urbane/ghid/ghid_discriminari_urbane.pdf
http://www.fundatiacorona.ro/pandora/docs/Raport%20campanie%20de%20monitorizare%20a%20MDIU.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/01/Combaterea-infractiunilor-motivate-de-ura.Ghid-pentru-practicieni-si-decidenti.pdf
http://www.artfusion.ro/docs/doc2016/photovoice_s.pdf
http://www.artfusion.ro/docs/doc2016/organizare_comunitara_s.pdf
http://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2016/03/Ghid-Anti-Discriminare_v.p..pdf
https://static1.squarespace.com/static/57c6b752440243071d365d28/t/5857f294d1758e61c21b9aba/1482158743152/Sustine+cultura+in+educatie+%28Romania%29.pdf
http://culturaineducatie.ro/wp-content/uploads/2016/04/Biblioteca-vie_final-web.pdf
http://culturaineducatie.ro/wp-content/uploads/2016/04/Biblioteca-vie_final-web.pdf
http://www.apd.ro/wp-content/uploads/2016/01/Ghidul-Implicare-pentru-Toti_A5_mpso.pdf
http://www.liderjust.ro/wp-content/uploads/Ghid-privind-ajutorul-public-judiciar-StudentProBono-Iasi-Fii-SiR-APD.pdf
https://issuu.com/fundatiapact/docs/vocea_ta_poate_inspira_ghid_de_advo


 

mici Comunitară şi Transformare 

Schimbă ceva. Ghid inspiraţional de transformare comunitară CeRe - Centrul de Resurse pentru participare publică schimbare; implicare ghid 

Discriminarea în mediul universitar: percepţii, mecanisme de 
combatere şi reflectarea fenomenului în mass-media 

Asociaţia Societatea Academică din România (SAR) şcoală; mediu universitar; 
discriminare 

manual 

Raport anual cu privire la discursul instigator la ură din 
România 2014 - 2015 

Asociaţia ActiveWatch  discurs instigator la ură; institutii 
publice; toleranţă 

raport 

Eu sunt voluntar în Bacău! (broşură) Fundaţia de Sprijin Comunitar (FSC) voluntariat; comunitate site 

Document de poziţie privind interzicerea cianurii în minerit în 
România. Observaţii privind oportunitatea adoptării PLX 
429/2007 

Asociaţia Aurarilor Alburnus Maior minerit; cianură; lege document de pozitie 

Suport de curs "Combaterea mesajelor discriminatorii şi 
instigatoare la ură din mediul online" 

Fundaţia Corona discriminare; hate speech; mediu 
online 

suport de curs 

Go free (revistă) Go Free - Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile comunitate revista 

Înţelegerea şi combaterea violenţei în şcolile noastre. Studiu 
comparativ Serbia, Norvegia şi România 

Asociatia Institutul Roman pentru Actiune, Cercetare 
si Instruire in domeniul Pacii - PATRIR 

violenţă; şcoală;  studiu comparativ 

Generaţia invizibilă a României. Tinerii NEET (cercetare 
exploratorie) 

Centrul de Resurse pentru Adulţi şi Tineri tinerii NEET cercetare 

Bugetul şcolii. Opinia elevilor contează Organizaţia Salvaţi Copiii finanţare; bugetul şcolii studiu 

Analiza bugetului copiilor. Studiu exploratoriu Organizaţia Salvaţi Copiii buget; drepturile copilului studiu 

Educaţie juridică în licee. Îndrumar pentru predarea noţiunilor 
juridice în mediul preuniversitar 

Asociaţia Centrul Român de Politici Europene (CRPE) justiţie; libertate civică; drepturi manual 

Educaţie juridică pentru liceeni. Ghid practic despre drepturi şi 
justiţie 

Asociaţia Centrul Român de Politici Europene (CRPE) justiţie; drepturi ghid 

Raport de monitorizare a activităţii consilierilor locali, a 
consilierilor judeţeni şi a parlamentarilor aleşi în municipiul şi 
judeţul Bacău în anul 2015 

Romanian Youth Movement for Democracy (RYMD) reprezentare locală raport 

Ghidul jurnalistului comunitar Go Free - Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile jurnalism comunitar; justiţie 
socială; comunitate 

ghid 

Ghid pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi. Părinţi de copii 
speciali 

Asociaţia Plai Transilvan dizabilitate; familie; copii cu 
nevoi speciale 

ghid 

Zoom on Zambaccian: vizita interactiva la Muzeul Zambaccian Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi 
Normalitate - ARCEN 

muzeu brosura 

Revista "Priveşte dincolo de aparenţe", nr. 2 Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD Plus discriminare; inegalitate  revista 

Ghid de bune practici privind implicarea ONG-urilor în buna Asociaţia Centrul pentru Politici Educationale politici de tineret ghid de bune practici 

https://issuu.com/decatorevista/docs/brosuracere_web
http://sar.org.ro/wp-content/uploads/2015/12/Raport-de-cercetare-Mob-univ-2.pdf
http://activewatch.ro/Assets/Upload/files/Raport%20anual%20cu%20privire%20la%20discursul%20instigator%20la%20ura%202014%20-%202015(1).pdf
http://www.voluntarifsc.ro/home/voluntari-pentru-viitorul-comunitatii
https://www.rosiamontana.org/sites/default/files/Document-Pozitie-Cianura-MiningWatch-2.pdf
http://discursfaradiscriminare.ro/wp-content/uploads/2014/11/Suport-de-curs.pdf
http://www.gofree.ro/revista-go-free/
https://www.dropbox.com/s/zydanqkez5joc5u/studiu%20-%20Violenta-in-scoli.pdf?dl=0
https://issuu.com/socialdoers/docs/generatia_invizibila_neet
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Bugetul%20scolii%20-%20opinia%20elevilor%20conteaz%C4%83.pdf
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Cercetare%20bugetul%20copiilor.pdf
http://fliphtml5.com/ozer/iiwn
http://educatiejuridica.ro/carti/romana/romana.pdf
https://bacaulactiv.ro/wp-content/uploads/2016/02/Raport-corectat-19.02.pdf
https://issuu.com/gofreestudent/docs/ghidul_jurnalistului_comunitar
http://www.csei-simleu.ro/files/Ghid-Parinti-de-copii-speciali_y5q8n00h.pdf
http://www.mnar.arts.ro/images/invata/trasee/brosura_Zoom_pe_Zambaccian.pdf
http://aparente.orientat.ro/revista-priveste-dincolode-aparente-numarul-2/
http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/wp-content/uploads/2016/05/GHID-DE-BUNE-PRACTICI-FINAL.pdf


 

guvernanţă a fondurilor de tineret la nivel local 

Raport sondaj de opinie - Impactul propunerilor campaniei 
Politică fără Bariere (raport cercetare de teren partea întâi) 

Asociaţia Civitas'99 partid politic; candidat 
independent; campanii 
electorale; legea partidelor 

raport 

Ghid pentru înfiinţarea unui partid şi participarea în alegeri 
conform legilor electorale modificate în 2015 

Asociaţia Civitas'99 partid politic; legea partidelor;  ghid 

Catalogul ONG-urilor din judeţul Bacău Romanian Youth Movement for Democracy (RYMD) ONG-uri; comunitate catalog ONG-uri 

Redescoperă România. 10 destinaţii pentru ecoturism Asociaţia de Ecoturism din România Pădurea Craiului; ecoturism brosura 

01. Profilul voluntarului în diferite servicii de îngrijire paliativă Fundaţia Hospice Casa Speranţei îngrijire paliativă brosura 

02. Avantajele voluntariatului în serviciile de  îngrijire paliativă Fundaţia Hospice Casa Speranţei îngrijire paliativă; voluntariat brosura 

03. Îngrijirea paliativă Fundaţia Hospice Casa Speranţei îngrijire paliativă brosura 

04. Comunicarea cu pacienţii grav bolnavi Fundaţia Hospice Casa Speranţei comunicare; pacient brosura 

05. Mobilizarea pacienţilor Fundaţia Hospice Casa Speranţei pacient; practici mobilizare brosura 

06. Şi tu eşti un lider de opinie în îngrijiri paliative Fundaţia Hospice Casa Speranţei îngrijire paliativă; voluntariat; 
lider de opinie 

brosura 

Ghidul monitorilor pentru buna guvernare Asociaţia Societatea Academică din România (SAR) bună guvernare; autoritate 
publică 

ghid 

Manualul elevului pentru disciplina opţională Dezbatere, 
Oratorie şi Retorică 

Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică - 
ARDOR 

dezbatere; oratorie; retorică manual 

Căluţii din ţinutul curcubeului. O colecţie de poveşti pro-
diversitate 

Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate poveşti copii colectie de povesti 

Urban Collectors. Ediţia GraffittiA Asociaţia Quantic album artă album arta 

Finanţarea activităţilor de tineret de către autorităţile locale Asociaţia Centrul pentru Politici Educaţionale tineri; informare raport 

Puterea ONG în judeţul Bacău. Raport de cercetare Romanian Youth Movement for Democracy (RYMD) ONG-uri; comunitate raport 

Viitorul educaţiei. 11 perspective pentru România Asociatia C4C - Communication for Community educaţie brosura 

Cartea albă a voluntariatului destinat protecţiei patrimoniului 
natural din sudul Banatului 

Grupul Ecologic de Colaborare - Filiala Nera Caraş 
Severin - GEC Nera 

voluntariat; mediu;  brosura 

Revista "Priveşte dincolo de aparenţe", nr. 1 Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD Plus discriminare; inegalitate  revista 

Discursuri electorale fără discriminare! Asociaţia E-Civis antidiscrimare; discurs electoral brosura 

Studiu comparativ asupra legislaţiei care sancţionează 
discursul de instigare la ură şi discriminare în statele membre 
ale Uniunii Europene 

Asociaţia E-Civis hate speech; discriminare studiu 

https://civitaspoliticsblog.files.wordpress.com/2015/02/reforma-legislac89biei-partidelor.pdf
https://www.ce-re.ro/upload/Ghid%20pentru%20infiintarea%20unui%20partid%20si%20participare%20alegeri.pdf
http://rymd.ro/wp-content/uploads/2016/06/Catalog-Strong-Bacau.pdf
https://issuu.com/aerbrasov/docs/ecoromania_ro
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2015/09/1PROFILUL-VOLUNTARULUI.compressed.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2015/09/2AVANTAJELE-VOLUNTARIATULUI-%C3%8EN-SERVICIILE-DE-%C3%8ENGRIJIRI-PALIATIVE.compressed.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2015/09/3INGRIJIREA-PALIATIVA.compressed.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2014/06/Comunicarea-cu-pacientii-grav-bolnavi.compressed.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2014/06/Mobilizarea-pacientilor.compressed.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2014/06/Si-tu-esti-un-lider-de-opinie-in-ingrijirile-paliative.compressed.pdf
http://romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2014/10/Ghidul-monitorilor-pentru-buna-guvernare.pdf
http://ardor.org.ro/wp-content/uploads/2016/05/Dezbatere-Oratorie-si-Retorica-online.pdf
https://avemfiecareopoveste.files.wordpress.com/2016/09/calutii-din-tinutul-curcubeului-carte-povesti.pdf
http://www.urbancollectors.ro/projects/publications/urban-collectors-editia-graffitia/
http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Raport-monitorizare-grafic-1.pdf
http://beestrong.ro/wp-content/uploads/2016/05/Cercetare-Puterea-ONG.pdf
http://coalitiaedu.ro/viitorul-educatiei/
http://www.gecnera.ro/Brosura+coperta_web.pdf
http://aparente.orientat.ro/revista-priveste-dincolo-de-aparente-numarul-1/
http://discursfaradiscriminare.ro/wp-content/uploads/2014/11/Discursuri-electorale-fara-discriminare.pdf
http://discursfaradiscriminare.ro/wp-content/uploads/2014/10/Studiu-comparativ-hate-speech.pdf


 

Avem fiecare o poveste. Program prodiversitate şi 
proincluziune în grădiniţe (broşură proiect) 

Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate grădiniţă; incluziune brosura 

Despre diversitate şi prietenie la grupa mare şi grupa mijlocie 
(broşură proiect) 

Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate grădiniţă; incluziune brosura 

Drepturile mele şi ale tale sunt egale! Cun să încurajăm 
prietenia, diversitatea şi respectul încă de la grădiniţă. Manual 
pentru educatoare şi educatori 

Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate gradiniţă; incluziune; prejudecată manual 

Gândeşte în afara stigmei. Gândeşte cu inima (broşură 
proiect) 

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi excluziune socială; stigmatizare; 
tulburare de sănătate mintală 

brosura 

Fiecare copil în grădiniţă. Raportul celui de-al 5-lea an către 
parteneri şi investitori: Cum schimbă România contextul 
educaţional 

Asociaţia OvidiuRo societate civilă; educaţie raport 

Voluntariat cu efect. Ghid pentru măsurarea efectelor şi 
impactului voluntariatului asupra organizaţiei gazdă 

Federaţia VOLUM voluntariat ghid   

Ghid de Securitate şi Sănatate în activităţile de voluntariat Federaţia VOLUM voluntariat, fişă protecţie 
voluntari 

ghid 

Ghid de bune practici privind utilizarea instrumentelor social 
media în administraţia publică 

Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare 
Durabilă - Agenda 21 

social media; administraţie 
publică 

ghid 

Participarea publică antidiscriminare a tinerilor din 
comunităţile rurale 

Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Comunitară 
Durabilă (CDCD) 

comunitate brosura 

Fii parte la diversitate (culegere de poveşti & raport de 
cercetare) 

Asociatia A.R.T. Fusion comunitate; bibliotecă vie; 
discriminare 

raport 

Campanie stradală -ghid practic- Asociatia A.R.T. Fusion metode; campanii stradale ghid practic   

Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate din 
infracţiuni 

Fundatia Centrul de Resurse Juridice bunuri confiscate, reutilizare studiu 

Broşură informativă pentru funcţionarii serviciilor publice de 
la nivel local în privinţa modului de identificare a nevoilor 
persoanelor cu dizabilităţi, a furnizării serviciilor publice în 
folosul acestora, a dialogului cu persoanele cu dizabilităţi şi a 
familiilor acestora, a schimbării de perspectivă în abordarea 
dizabilităţii 

Fundaţia Alpha Transilvana nevoi; dizabilitate; servicii publice brosura 

Broşură informativă pentru arhitecţi, urbanişti, persoane cu 
dizabilităţi şi organizaţii neguvernamentale 

Fundaţia Alpha Transilvana accesibilizare; spaţiu public; 
dizabilitate 

brosura 

Broşură informativă pentru reprezentanţii autorităţilor 
publice locale în domeniul identificării nevoilor şi a politicilor 
de incluziune activă a persoanelor cu dizabilităţi 

Fundaţia Alpha Transilvana nevoi; dizabilitate; societate civila brosura 

https://avemfiecareopoveste.files.wordpress.com/2016/09/avem-fiecare-o-poveste.pdf
https://avemfiecareopoveste.files.wordpress.com/2016/09/despre-diversitate-si-prietenia.pdf
https://avemfiecareopoveste.files.wordpress.com/2016/09/manual-educatia-inclusiva-si-prodiversitate.pdf
http://salvaticopiii-iasi.ro/wp-content/uploads/2016/08/Brosura-bune-practici.pdf
http://www.ovid.ro/wp-content/uploads/2015/12/Raport_2015_OvidiuRo.pdf
http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2014/09/Importanta-M%C4%83surarii-Impactului-Voluntariatului-%C3%AEn-Romania-DocPz.pdf
http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2014/09/ghid_de_securitate_si_sanatate_editia_1.pdf
http://www.agenda21.org.ro/download/ghid%20bune%20practici%20sm.pdf
http://www.cdcd.ro/wp-content/uploads/2015/06/participare-antiscriminare-a-tinerilor-din-comunitatile-rurale-2014-2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzHrwkr9heEwZnkzWHdtNXRzekE/view
https://drive.google.com/file/d/0BzHrwkr9heEwY29CeERQQVNQZEU/view
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/10/Reutilizarea-bunurilor-confiscate-RO.pdf
http://www.disabnet.ro/wp-content/uploads/2015/09/Brosura_servicii_int.pdf
http://www.disabnet.ro/wp-content/uploads/2015/09/Brosura_arq_int.pdf
http://www.disabnet.ro/wp-content/uploads/2015/09/Brosura_apl_int.pdf


 

Broşură informativă pentru parlamentari, persoane cu 
dizabilităţi şi organizaţii neguvernamentale 

Fundaţia Alpha Transilvana nevoi; dizabilitate; lobby; 
societate civilă 

brosura 

Cum s-au cheltuit banii în 2014 la primăria Cluj-Napoca. 
Demers de informare a cetăţenilor (studiu) 

Fundatia Centrul de Resurse Juridice buget; cetăţean; informare studiu 

Propunere de politică publică privind finanţarea sustenabilă şi 
eficientă a serviciilor sociale în România 

Confederatia Caritas Romania finanţare; servicii sociale propunere de politica 

Norvegia-România. Analiză comparativă privind furnizarea şi 
finanţarea serviciilor sociale -2014- 

Confederatia Caritas Romania finanţare analiza comparativa 

Impactul economic al Parteneriatului Transatlantic pentru 
Comerţ şi Investiţii (TTIP) asupra României 

Asociatia Centrul Roman de Politici Europene (CRPE)   policy paper 

Analiza calităţii implicării ONG-urilor locale în procesul de 
consultare publică, promovarea bunei guvernări şi a calităţii 
democraţiei la nivel local 

Asociatia Pro Democratia democraţie; societate civilă; 
implicare 

analiza 

Violenţa sexuală: 7 lecţii pe înţelesul tuturor despre violenţa 
sexuală 

Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen - 
A.L.E.G. 

violenta sexuala lectii pe intelesul tuturor 

flyer "Argumente pentru interzicerea cianurii în minerit în 
România" 

Asociaţia Aurarilor Alburnus Maior cianură; minerit flyer 

flyer "Roşia Montană: Istoricul arbitrajului internaţional" Asociaţia Aurarilor Alburnus Maior arbitaj internaţional flyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.disabnet.ro/wp-content/uploads/2015/09/Brosura_parl_int.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2016/04/Brosura-pentru-cetateni-Cluj-Napoca.pdf
https://issuu.com/caritasromania/docs/caritas_doc_polit_pub_web_a__1_
https://issuu.com/siderismaris/docs/17_analiza_comparativa_romania_norv
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2015/05/CRPE-Policy-Memo-63-Final.pdf
http://www.apd.ro/wp-content/uploads/2015/10/Raport-de-cercetare.pdf
http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/7-lectii-despre-violenta-sexuala-pe-intelesul-tuturor.pdf
https://www.rosiamontana.org/sites/default/files/Argumente-Anti-Cianura-web.pdf
http://miningwatch.ro/wp-content/uploads/2016/10/Pliant-Istoricul-arbitrajului-international-Rosia-Montana.pdf


 

Zona de povești – invitație la dialog  
 
Andreea Mustareata Pivniceru are 20 ani și locuiește în București. A început sportul de mică, imediat după ce medicul kinetoterapeut i-a indicat multă 
mișcare. A absolvit Școala Specială Nr.10 în 2014. Încă din timpul școlii a participat la competiții sportive alături de Special Olympics România. A fost la 
concursuri de atletism, gimnastică, tenis și badminton. Vine la competiții regionale și naționale din 2010. Practică cu mare plăcere: atletism, gimnastică și 
înot. Alături de tatăl ei a început să joace tenis de mică, iar în prezent se antrenează o dată pe săptămână. Andreea este veselă și comunicativă. În anul 
2015, în noiembrie, a participat la Summitul de Tineret „Generația Unificată” unde a învățat de la prietenul său din Cluj-Napoca, Mihai Arsenie, ce înseamnă 
să fii lider. De atunci a început să comunice mai bine cu cei din jur, a început sa își dorească să fie independentă. De curând, a început să învețe limba 
engleză. Andreea va pleca anul acesta pentru prima data într-o călătorie fără părinți. Alături de Andreea va fi Șerban Nicolescu, 38 de ani, primul angajat cu 
Sindrom Down din România. 
 
Gilbert Ferent Matei este de etnie romă și reprezintă Asociația UNIT. El este licențiat în drept și administrație publică, deține un master în managementul 
proiectelor europene și este doctor în sociologie. Activează în ‘’mișcarea romilor’’ de peste 15 ani, și-a început cariera ca și voluntar în cadrul mai multor 
organizații și instituții ce militează pentru apărarea drepturilor romilor și ulterior și-a desfășurat activitatea în cadrul Agenției Naționale pentru Romi – 
Instituție de specialitate pentru romi din subordinea Guvernului României. În urma implicării în proiectul Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – 
Capacitare și Advocacy, ca urmare a campaniei locale de advocacy, desfășurată în orașul Pantelimon, Gilbert a reușit să încheie un parteneriat cu Primăria 
în vederea implementării măsurilor din Strategia de Dezvoltare a localității. Obiectul protocolului îl constituie implicarea activă a părților în elaborarea, 
dezvoltarea și implementarea măsurilor privind incluziunea socială a romilor din cadrul strategiei de dezvoltare a orașului Pantelimon. 
 
Tudor Dîrvăreanu este voluntar la Fundația Motivation România, instructor de recuperare activă ce oferă suport, motivație și determinare pentru utilizarea 
independentă a scaunului rulant. Tudor a fost implicat într-un accident rutier la sfârșitul anului 2010, cu 3 zile înainte de împlinirea vârstei de 20 ani. După 
accident, Tudor a petrecut mult timp în spitale de recuperare medicală și a urmat un program intens de gimnastică medicală. Cu toate acestea, nu învățase 
să-și manevreze independent scaunul rulant. Activitățile la care a participat la Fundația Motivation l-au făcut să înțeleagă utilitatea altui tip de recuperare, 
recuperarea activă. Fundația i-a oferit un scaun rulant nou, activ, potrivit dimensiunilor și abilităților sale fizice și astfel a început să treacă cu ușurință peste 
un prag, denivelare de teren, o rampă abruptă sau mai puțin prietenoasă. Și a învățat cu plăcere, repede și bine, astfel încât la finalul celor două programe 
de recuperare activă la care a participat, grup suport și stagiu de 2 săptămâni, a devenit voluntar al fundației. Acesta este Tudor, un tânăr frumos, cald și 
optimist pe care experiența de viață l-a învățat că dacă îți dorești ceva cu adevărat nu există nu pot sau nu se poate. Mesajul lui pentru cei din jur este scurt 
și la obiect: Oamenii fac minuni când vor! 
 
Căsătorit și tatăl a două fete, Anicet Buranga, s-a născut pe data de 11 ianuarie 1979 în orașul Ruhango, Rwanda. Autor și scriitor, prima sa carte intitulată 
‘LE RWANDA A LA LUMIERE DES ECRITURES’ a fost publicată în 2008, în Franța. El trăiește în exil în urma genocidului din Rwanda din 1994 și a venit în 
România în iulie 2012. Absolvent al masterului în managementul resurselor umane cu diplomă de licență în Teologie Creștină, Anicet a lucrat ca și 
responsabil într-o companie si preșendinte al unei asociații din Congo, consilier relații cu clienții și mediator comunitar în România și a inființat recent o 



 

mică companie care-i asistă pe studenții străini în procesul de inscriere la universități și de instalare în România. Supraviețuitor fiind, pentru Anicet fiecare 
moment este prețios și respectul asupra vieții omenești, precum si altele sunt sacre. ”Scriu pentru ca sunt revoltat, revoltat contra indiferenței și a prostiei 
omenești. Scriu dintr-un sentiment de responsabilitate, responsabilitate legată de viața la care nu am niciun drept să renunț, responsabilitatea de acționa 
pentru fraternitatea umană, responsabilitatea de a contribui la construcția unei lumi pașnice. Scriu pentru că iubirea are ultimul cuvânt și că aceasta trebuie 
împărtășită fără echivoc.” 
 
 
Se numește Livia Andreea Iordan, este născută în 1992 și are aproape 25 de ani. Între 1999 și 2003 a urmat școala primară în orașul Onești. Întrucât în anul 
2003 a rămas complet nevăzătoare, a trebuit să urmeze o școală dedicată persoanelor cu deficiențe vizuale, astfel, începând din toamna aceluiași an, s-a 
mutat în Buzău, unde a rămas până în anul 2011. În acești ani, pe lângă pregătirile pentru școală, s-a ocupat cu literatura, citind tot ce avea un format 
accesibil. Din 2011 până în 2014 a urmat cursurile Facultății de Litere din București, specializarea limba și literatura română - limba și literatura germană. 
Începând cu anul 2014, domnul Mircea Bucur, președintele Fundației Cartea Călătoare, i-a acordat un sprijin imens în ce privește accesibilizarea cărților 
pentru bibliografia lucrării sale de licență și tot dumnealui avea să fie cel care o va sprijini în acest sens și pe perioada masteratului. Domnul Mircea Bucur o 
ajută în continuare cu scanarea cărților pe care i le trimite și, uneori, cu printarea în braille a unor cursuri. Accesibilizarea acestor cărți în format audio 
necesită o muncă îndelungată, dat fiind faptul că, după scanare, au nevoie să fie reașezate în pagină, corectate și aduse la o formă cât mai accesibilă pentru 
sinteza vocală. 
 
 
Numele lui este Dragoş Dimoftei. Idealist şi visător. S-a înscris în Asociaţia ACCEPT acum câţiva ani cu o speranţă, mai mult sau mai puţin naivă, că poate 
îmbunătăţi ceva în România. Climatul socio-politico-cultural, deloc ospitalier pentru cei ca el, l-au făcut de multe ori să zică că renunţă, că pleacă din ţară. 
Poate unii oameni chiar ar fi vrut să o facă, dar Dragoș mereu a gândit că dacă un loc nu este suficient de tolerant ori nu se simte suficient de „acasă”, nu 
fugi, ci încerci să reformezi locul. Dragoș vrea să fie definit de curaj şi perseverenţă, vrea să contribuie neîncetat la progresul ţării, fie el doar un progres al 
mentalităţilor. Fiind legat de o asociaţie precum ACCEPT, o instituţie reprezentativă pentru tot ce înseamnă drepturile omului şi anti-discriminare, simte că 
un anume gând, odată vis, pare mai tangibil având suportul acestei asociaţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Zona de ONG Café  

Website Organizație Proiect 

http://pasaportnatura.ro/  Propark – Fundația pentru Arii 
Protejate/ Asociația Ecouri Verzi 

Natura în școli și școala în arii protejate 

www.hartaeco.ro/ Asociația Mai Bine Apă fără Plastic 
http://conexiuni.autismromania.ro/  AUTISM România - Asociația Părinților 

Copiilor cu Autism 
Start în viață pentru tinerii cu autism 

www.ruralnet.ro/ Fundația PACT – Parteneriat pentru 
Acțiune Comunitară și Transformare 

RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare 
comunitară 

www.antidiscriminare.ro/  Asociația ACCEPT Coaliția Anti-Discriminare 
www.de-clic.ro/ Asociația Efectul Fluture DeClic – Prima platformă românească de 

activism online! 
www.drepturicivile.ro/resurse-utile/ Asociația pentru Drepturile Omului în 

România - Comitetul Helsinki APADOR 
CH 

Cunoaște-ți și revendică-ți drepturile! 

www.investigatiimedia.ro/ Asociația Centrul de Investigații Media Adevărul despre cei care nu există 
http://nohatespeech.ro/  Institutul Român pentru Acțiune, 

Cercetare și Instruire în domeniul Păcii - 
PATRIR 

Switch OFF/ONline Hate Speech 

www.justitiecurata.ro Fundația Freedom House Inc., Filiala 
București 

Dezvoltarea Coaliției Inițiativă pentru o Justiție 
Curată 

www.management-ong.ro Asociația Young Initiative Management sustenabil în sectorul nonprofit 
din România 

https://ongonline.techsoup.ro  Asociația TECHSOUP ONG Online: abilități online pentru organizații 
neguvernamentale mai eficiente 

https://beta.hartavoluntariatului.ro/  Federația VOLUM Harta Voluntariatului în România 

 

 

http://pasaportnatura.ro/
http://www.hartaeco.ro/
http://conexiuni.autismromania.ro/
http://www.ruralnet.ro/
http://www.antidiscriminare.ro/
http://www.de-clic.ro/
http://www.drepturicivile.ro/resurse-utile/
http://www.investigatiimedia.ro/
http://nohatespeech.ro/
http://www.justitiecurata.ro/
http://www.management-ong.ro/
https://ongonline.techsoup.ro/
https://beta.hartavoluntariatului.ro/


 

NGO Talks 

Urmând conceptul ideilor care merită să fie împărtășite, vă invităm să auzim cum putem da putere lucrurilor care schimbă mentalități, atitudini și care 

mobilizează către acțiune în starea ei pură - activismul. Vă propunem astfel o scurtă sesiune de NGO Talks, care va cuprinde următoarea selecție de 

discursuri motivaționale oferite de practicieni inspiraționali din România: 

 

Elena Calistru 

Fitness cetățenesc sau cum stăm cu civismul 

„Eu şi o parte din generaţia mea nu vrem să ne întoarcem înapoi cu nişte ani, când eram la coada Europei. 

Avem dreptul la o justiţie predictibilă. Într-o lume în care se vorbeşte mult despre distanţa tot mai mare 

dintre adevăr şi informaţiile folosite de politicieni pentru a manipula, în care sursele de informaţii sunt atât 

de multe încât e uşor să acreditezi zvonuri pe post de ştiri, într-o democraţie fără tradiţie, cu puţine checks 

and balances, în care tentaţiile pentru clasa politică sunt imense, în care cetăţeanul nu e cu adevărat în 

centrul politicilor publice şi nu e consultat când se fac legi, în care cetăţeanul nici nu e educat pentru a se 

implica în procesele democratice, e nevoie de o societate civilă puternică”. Asta construiesc Elena şi colegii 

ei de la Funky Citizens. După cinci ani, ridicaţi şi de valurile de indignare de la protestele ultimilor ani, au 

devenit relevanţi, dacă nu chiar importanţi – în aşa măsură încât sunt chemaţi la consultări de Preşedinte, 

sunt temuţi de instituţii guvernamentale şi fostul premier Dacian Cioloş le dă share (iar asta le prăbuşeşte 

serverul). Ce spune asta despre relaţia lor – şi implicit a noastră, a cetăţenilor – cu puterea şi cum prevăd ei 

viitorul civismului revigorat din România? (preluare Decât o Revistă). Elena va desluși această întrebare în 

cadrul discursului de la eveniment. 

 

 

 

 

 

 



 

Carmen Gheorghe 

Cum să trăiești în două lumi 

În timpul perioadei comuniste, tatăl lui Carmen lucra într-o fabrică iar mama ei era casnică în Mizil. La 

școală copii roma erau așezați în bănci ”speciale”, în principal din spatele clasei. Carmen împărțea 

aceeași bancă cu o fată a cărei mamă făcuse un avort. Avorturile erau ilegale sub regimul lui Ceaușescu 

iar întreaga familie era responsabilă pentru acest act. Profesorii de atunci, dar și de acum, nu aveau 

așteptări vis-a-vis de procesul educativ al copiilor de etnie romă. Mama lui Carmen îi spunea ”de asta 

nu trebuie să spui nimănui că ești roma”. Deși mama ei a murit când Carmen avea 13 ani, a fost o 

inspirație în a gândi pentru ea însăși și a nu depinde de bărbați ”ca și cum ar fi știut că nu va avea timp 

să îmi spună asta mai târziu”. Carmen se consideră o activistă dar nu încearcă să vorbească în locul 

altor femei ci mai degrabă vrea să ”le dea o șansă să fie auzite”. Lucrarea ei de licență în științe politice 

– Imaginea femeilor Roma de-a lungul istoriei – pune accent pe femeile ale căror vieți au rămas 

invizibile deoarece ”sunt văzute doar prin ochii celorlalți” (preluare RomaRising). Din 2011, Carmen s-a 

întors în locul natal din comuna Mizil, să facă dezvoltare comunitară pentru femeile roma de aici. În 

discurs ne va împărtăși din experiențele femeilor rome la nivel local, despre cât de importantă este 

înțelegerea acestor experiențe și susținerea lor pe termen lung, despre contestarea normelor 

comunitare și a inegalităților în societate și comunitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mihai Orleanu  

Bazele activismului ecologic local 

Centrul de Ecologie Montană, este o fundație ecologică non-profit specializată în protecția ecologiei 

montane și alpine. A fost fondat în 1998 de Mihai, care adoră muntele și este pasionat de natura montană și 

alpină. În Țara Branului, mai exact în satul de munte Moieciu de Sus, se află zona de maxim interes, de studiu 

și de dezvoltare a Centrului de Ecologie Montană. În cadrul Centrului Mihai lucrează adesea ca “opoziție” – 

funcție reactivă a ONG-ului (MHCuri, pârtii de schi, Trascarpatica, distrugerea de monumente naturale, etc). 

De asemenea, lucrează ca “organizator de evenimente” – EcoMarathon, Festivalul de Ecoturism Fundata și 

ca “vizionar” – strategia de ecoturism a zonei Poarta Carpaților, plan de cercetare pentru zonă, lucrul cu 

universități. Mihai este convins că “farmecul” zonei constă, pe de o parte, în cadrul natural, ce trebuie 

protejat, și în aceeași măsură în cadrul antropic-tradițional (sistemul agro-pastoral care trebuie conservat cât 

mai mult cu putință). Mihai ne va împărtăși din ingredientele succesului lui și al Centrului.  

 

Angela Achiței  

Atitudinea TA definește ATITUDINEA TA! 

Angela Achiței, conduce de mai bine de 15 ani Fundația ADV România una din cele mai influente organizații din Iași, iar de 8 ani este manager la 

întreprinderea socială Util Deco, înființată de către fundație în scopul creării de locuri de muncă protejate pentru persoane cu dizabilități. A atras în 

comunitate peste 17 mil de euro prin proiectele sociale dezvoltate și a ajuns la o cifră de afaceri 

anuală pe întreprinderea socială UtilDeco de aprox. 5 mil de euro, transformând dizabilitatea în 

abilitate și persoanele asistate social în persoane independente care participă la viața comunității. 

În 2017, i-a fost acordat premiul ”Social Entrepreneur Of The Year” în cadrul programului EY 

Entrepreneur Of The Year, singura competiție antreprenorială globală care se derulează în mai 

mult de 145 de orașe din 60 de țări.  Angela va face o introducere cu privire la tipurile de oameni 

pe care îi întâlnim în viață - victorioșii și victimele - și cum îi recunoaștem. Apoi  ne va împărtăși 

despre ce a reușit să realizeze în Iași în ceea ce privește coalizarea sectorului ONG și atitudinile 

față de el. Va trece toate aceste experiențe prin prisma unei matrici, care să ne ajute la 

îmbunătățirea atitudinii și către proactivitate.  



 

 

Roxana Bodea și  

Cătălin Tolontan 

Jurnaliști și Ongiști 

Mass-media are nevoie de ONG-uri și ONG-urile au nevoie de mass-media. Totuși, mass media 

prezintă sporadic și inconsistent acțiunile și rezultatele ONG-urilor, excluzând astfel expertiza 

ONG-urilor din subiectele prezentate. Consecințele? Locul vocilor specializate din ONG-uri e luat 

la televiziuni, în ziare sau online, de către analiștii „omniscienți”�ce se pronunță indiferent de 

domeniu. Neglijarea expertizei ONG în politici și procese democratice de către media contribuie 

la slaba calitate a informației prezentate cetățenilor, ce conduce la scăderea așteptărilor și 

încrederii în presă. Astfel, Median Research Centre popune un model de colaborare între 

jurnaliști și experții din ONG-uri prin realizarea de materiale jurnalistice, prin colaborarea dintre 

jurnaliști și ONGiști pe teme de actualitate cât și realizarea unei baze de date cu ONG-urile din 

România care să pună în valoare expertiza societății civile. Roxana și Cătălin o să ne împărtășească despre colaborarea dintre jurnaliști și experți/ ONG-uri, 

de ce a devenit importantă în ultimii ani și care sunt beneficiile și provocările. 

 
 


