
 

 

Caravana Coresponsabilității Sociale 
 pentru demersuri participative de construire a progresului social 

 și a unei societăți mai echitabile 
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15.00-17.00: Demersuri de sprijinire a implicării comunitare 
 
Întâlnirea se va desfășura sub forma unui atelier de lucru la care sunt invitate să participe un număr 
de 10 persoane, reprezentanți ai unor ONG-uri sau grupuri informale de acțiune preocupate de 
tematica implicării civice în vederea rezolvării unor probleme comunitare. Principalele obiective ale 
atelierului de lucru se referă la: 

 discutarea unor aspecte legate de rolul cetățenilor, al grupurilor informale și al 
organizaților neguvernamentale de tip grassroots în identificarea și abordarea unor 
probleme comunitare; 

 prezentarea și discutarea unor practici de susținere și stimulare a implicării civice; 
 identificarea unor factori care descurajează implicarea civică și a unor mecanisme de 

empowerment/împuternicire a cetățenilor. 
 
În cadrul atelierului vor fi realizate prezentări, care vor fi însoțite de dezbateri și discuții între 
participanți. Persoanele invitate în acest atelier se încadrează în două categorii principale: 1) 
speakeri și 2) persoane/organizații resursă. 
 
În urma atelierului, se va realiza un raport ce va cuprinde principalele concluzii și propuneri 
formulate de către participanți, care vor fi promovate de către Asociația CRIES la nivel național, 
precum și către Consiliul Europei, Divizia de Coeziune Socială.  
 
Persoane invitate ca și speakeri: 

 Prezentarea Programului de Organizare Comunitară, Nicoleta CHIRIȚĂ, Coordonator 
proiecte CeRe; 

 Prezentarea Programului de Finanțare PACT pentru Comunitate, Ruxandra SASU, Director 
executiv, Fundația PACT; 

 Rolul Fondului Civic pentru Inovare în promovarea participării civice, Ileana HARGALAS, 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (tbc) 

 Prezentarea proiectului Fotografiază implicarea civică, Lorin NICULAE, Fundația pentru o 
Societate Deschisă (tbc) 

 
 



 

 

Organizații resursă invitate: 
 
Agenția Împreună; 
CROS-Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești; 
Ecopolis; 
Fundația Multimedia pentru democrație locală; 
Odaia creativă; 
Salvați Bucureștiul; 
 


