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Asociatia pentru Parteneriat
Comunitar Brasov

Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar
Braşov este o organizaţie neguvernamentală,
APC

Braşov

are

nepartizană, care are ca scop încurajarea şi

ca

sprijinirea

obiective :


Încurajarea

în

APC Braşov a fost fondată cu sprijinul Asociaţiei Pro Democraţia

în

care

Club Braşov împreună cu un grup de iniţiativă

Prom ovarea

ntersectorial

şi

i

Programului DIALOG.

locale,
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afaceri)
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durabilă
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cultural,

ecologic şi economic;
Sprijinirea activităţii o
r g a n i z a ţ i i l o r
neguvernamentale
grupurilor

şi
de

iniţiativă locală;
A p ă r a r e a
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sunt ele

stipulate

în

activitatea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Braşov şi

i

societatea

a

Principalele

internaţionale;

Parteneriat Comunitar Braşov:


discriminării

parteneriat cu administraţia locală;


Analiza socio-economică a comunităţii;



Organizarea de sondaje de opinie pe probleme de interes
public;



Stabilirea de relaţii de colaborare cu alte organizaţii
similare din ţară şi străinătate;



Implicarea activă a cetăţenilor în elaborarea deciziilor şi
politicilor publice;



Identificarea şi promovarea folosirii eficiente a resurselor şi
oportunităţilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale,
în beneficiul comun al cetăţenilor, instituţiilor şi autorităţilor
locale;



şi



Atragerea constantă a autorităţilor locale ca parteneri ai

grupurilor

dezavantajate
comunităţile

în
care

Încurajarea comunităţilor locale vecine de a angaja prin
efort unit şi prin soluţii comune satisfacerea unor interese şi

încurajarea incluziunii

aparţin.

Educarea cetaţenilor privind tehnicile şi metodele de

procesului de planificare a strategiilor locale de dezvoltare;

Prevenirea

a

activităţi

derulate de Asociaţia pentru

cum

t r a t a t e l e

sociale

preluând

(instituţii

publice



individului, demnităţii sale şi realizarea coeziunii sociale la nivelul

localităţii

parteneriatului



asigure

comunităţii.

mplementarea



să

administrarea
trăiesc;


menite

dezvoltarea comunităţii, cu respectul datorat

implicării

cetăţenilor

iniţiativelor

necesităţi de acelaşi fel (parteneriate public-public);


Angajarea de afilieri, înfrăţiri, cooperari şi parteneriate cu
localităţi din ţară şi din străinătate, cu asociaţii şi organizaţii
de sprijin, cu programe şi instituţii europene sau din afara
continentului, dedicate promovării proiectelor de dezvoltare
locală durabilă;
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Activități APC Brașov
Încurajarea formării de noi ONG-uri şi/sau grupuri de
lucru dedicate unor domenii sectoriale de interes comunitar;
Dezvoltarea de grupuri militante şi de susţinere prin
voluntariat a acţiunilor de emancipare comunitară;
Organizarea,

planificarea

şi

adaptarea

iniţiativelor,

strategiilor şi priorităţilor planificate la programele de finanţare
disponibile imediat;
Activitaţi de formare profesională;
Desfăşurarea unor activităţi de consiliere şi consultanţă
în diverse domenii;
Desfăşurarea unor activităţi din economia naţională
(CAEN 7411, 7412, 7413, 7414, 7485, 7487, 8042)
Alte activitaţi desfăşurate conform legislaţiei în vigoare.

Proiectele organizației

In 2013, Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov a
implementat o serie de activitati destinate comunitatii si a
continuat, in ciuda limitarii financiare, sa raspunda
nevoilor cetatenilor beneficiari ai serviciilor traditionale —
acelea de informare si consiliere, sprijin pentru intocmirea
actelor de identitate.

Programul DIALOG

2% pentru identitate

Biroul de Consiliere
pentru Cetăţeni Braşov
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Asociatia pentru Parteneriat
Comunitar Brasov este membra a
Asociatiei Nationale a Birourilor
de Consiliere
pentru Cetateni si a Central and
Eastern European Citizen
Network.

Scopul Programului DIALOG România este dezvoltarea comunitară prin participare civică.

Programul
DIALOG

Obiectivele Programului DIALOG sunt


analiza socio-economica a comunităţilor;



implicarea cetăţenilor în administrarea localităţii în care trăiesc;



crearea si menţinerea comunicării permanente intre cetăţean şi instituţiile publice;



educarea cetăţenilor privind tehnicile şi metodele de parteneriat cu administraţia locală;



iniţierea cetăţenilor şi a administraţiei locale privind tehnicile şi metodele de lucru în parteneriat;



promovarea ideii de voluntariat;



sprijinirea organizării grupurilor comunitare.

În 2013, Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov a derulat o serie de activităţi în vederea întăririi
scopului Programului Dialog.

2%

pentru identitate

Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov a utilizat fondurile pe care le-a obţinut din
sumele colectate prin instrumentul “2% din impozitul pe venit pentru entităţi non-profit” aferent
anului 2012 pentru a-i sprijini pe cetăţenii cu venituri modeste în vederea obţinerii actelor de
identitate (cărţi de identitate şi acte de stare civilă).
Cu sumele obţinute prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit aferent anului 2012,
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov a facilitat eliberarea a 20 cărţi de identitate, dar
și a 5 duplicate ale actelor de stare civilă.
Proiectul a beneficiat de sprijin din partea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Braşov şi din partea Direcţiei Judeţene
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov. Mai mult, acesta stabilit noi colaborări cu
Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, Serviciul de Arestare Preventivă, dar și cu Unitatea de
Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.
Sumele ce vor fi atrase din facilitatea 2% vor fi folosite şi în anul următor în cadrul proiectului
"2% pentru identitate". Prin acest proiect, ne propunem să sprijinim în 2014 un număr de cel
puţin 50 de persoane care, datorită situaţiei financiare, nu-şi permit achitarea taxelor pentru
preschimbarea actelor de identitate.
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Programul Analiza socio economică a comunitătilor
DIALOG
În perioada martie-aprilie 2013, APC Brașov a realizat o cercetare privind problemele cu
care se confruntă autoritățile locale din județul Brașov . Au fost transmise solicitări catre
toate cele 58 de administratii locale din județ.ul Brasov, dar si catre primariile din judetele
Covasna si Harghita Acestea au fost chestionate pe următoarele probleme:

In urma primirii raspunsurilor am constatat urmatoarele:
În județul Brașov


Din 16 de răspunsuri primite de la Primării din mediul rural s-au evidențiat probleme legate de
marginalizare socială și sărăcie, lipsa actelor de identitate, număr redus de persoane care acceseaza
serviciile medicale, locuințe precare, lipsă acte de proprietate.



Deși solicitările au fost transmise in baza Legii 544/2001 s-au primit raspunsuri de la mai putin de
jumatate dintre administratiile locale din mediul rural



In niciuna dintre cele 10 localități care au comunitati roma mai mari de 400 de membri (Augustin,
Cincu, Maierus, Bunesti, Vulcan, Vama Buzaului, Teliu, Prejmer, Racos si Recea) nu exista mediator
sanitar. Exista insa 8 mediatori scolari, in comuna Racos sunt 2 persoane, dar exista si localitati care
nu au fonduri pentru a angaja un mediator scolar



Alte probleme semnalate: frecventarea redusa a invatamantului prescolar, rata ridicata de abandon
scolar al ciclului gimnazial,analfabetism ridicat in randul adultilor,conditii precare de locuit si
igiena,numar redus de persoane care accesează serviciile medicale si serviciile gratuite de planning
familial, somaj ridicat,existența mamelor minore,violenta domestica,infractionalitate, crearea unor
spatiii adecvate pentru desfasurarea unor activitati de tip after-school.



În ceea ce priveste comunitatile aflate in orase sau municipii, problemele cu care se confruntă
acestea sunt: lipsa spatiilor locative,lipsa locurilor de munca,lipsa unitatilor sanitare in
comunitati,abandon scolar, viata in locuinte insalubre si suprapopulate care influenteaza in mare
masura starea de santate precară
5

Programul
DIALOG

În județul Covasna


din 45 de administrații chestionate au raspuns doar 10, 9 din mediul rural si Primaria Covasna.



Problemele semnalate au fost: nivel de trai scazut,lipsa de pregatire profesionala,nivelul scazut al

educatiei,lipsa locurilor de munca, unii dintre rromi nu stiu sa scrie, sa citeasca,altii sunt detinatori de
animale si nu se comporta civilizat, legal, fata de ceilalti cetateni din comuna(animalele lor pasunand in
locuri nepermise si fara autorizatie de pasunat), majoritatea romilor nu platesc amenzile aplicate din
partea autoritatlor locale, politie


Nu figureaza niciun mediator sanitar si doar in comuna Zagon exista un mediator școlar

În județul Harghita


11 administrații locale au transmis răspunsuri, iar problemele semnalate au fost următoarele:

integrarea romilor in comunitate,probleme cu privire la locurile de munca,probleme cu situatia
locuintelor,probleme cu educatia copiilor, conditii de locuit precare,delicventa,lipsa actelor de identitate si
a actelor de stare civila,diicultatea stabilirii nr real al persoanelor care apartin comunitatii de etnie
roma,sunt deschisi la dezvoltare dar intampina obstacole si dificultati,lipsa infrastructura de apa si
canalizare in cartierele locuite de persoane de etnie roma


Din cele 10 localitati in care există comunități roma, în 6 dintre acestea există consilieri locali pe

problemele romilor, mediatori scolari si 2 mediatori sanitari
În urma obținerii acestor informații Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov a depus spre finanțare
două proiecte menite să sprijine integrarea romilor si dezvoltarea comunitatilor în care acestia trăiesc.
Primul dintre ele vizează problema actelor de identitate si de stare civila, sens in care a fost încheiat un
nou parteneriat cu Direcția Județeană Comunitară De Evidența Persoanei Brașov.
Cel de-al doilea proiect vizează crearea unui program de after-school în comuna Racoș și realizarea unui
plan local de acțiune în aceași localitate în baza dorințelor exprimate de cetățenii comunei în cadrul unei
cercetări prevăzută a se realiza în 1000 de gospodării din localitate.
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Biroul de
Consiliere
pentru
Cetateni

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Braşov, este un serviciu prin care Asociaţia
pentru Parteneriat Comunitar Braşov pune la dispoziţia cetăţenilor judeţului Braşov şi nu numai, sprijin în rezolvarea problemelor cetăţenilor şi în exercitarea
drepturilor şi obligaţiilor acestora. În acest sens, BCC Braşov îmbunătăţeşte
accesul la serviciile de informare şi consiliere privind următoarele domenii:

Brasov



asistenţă socială,



asigurări sociale,



raporturi de muncă,



protecţia consumatorului,



drepturi şi obligaţii civile,



impozite şi taxe,



învăţământ,



procedura notarială,



protecţia copilului,



servicii publice



regimul proprietăţii.

Prin intermediul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Braşov, APC Braşov asigură o consiliere şi
o informare obiectivă, corectă şi în acord cu drepturile cetăţenilor, activitatea BCC bazându-se pe
4 principii care asigură accesibilitatea pentru orice membru al comunităţii:
1.

Independenţa faţă de interesele politice, religioase, economice sau e orice alt fel.

2.

Imparţialitatea. BCC Braşov oferă servicii tuturor cetăţenilor, indiferent de statut social sau
nivel cultural, religie, rasă, sex.

3.

Gratuitate pentru acordarea de informaţii şi consiliere cetăţenilor nu se percep nici un fel de
taxe.

4.

Confidenţialitate. Consilierul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor împăr
tăşite de către cetăţeni şi să nu dezvăluie nimănui în afara Biroului detaliile personale ale
solicitanţilor. Excepţie fac acele informaţii care se referă la acţiuni ce constituie infracţiune în
România, conform Codului Penal.
În 2013 au fost înregistrate 80 de solicitări de informare şi consiliere.
Cele mai multe solicitări de informare au vizat aspecte ce privesc drepturile şi obligaţiile
cetăţeneşti, regimul proprietăţii şi asigurări sociale. Serviciile de consiliere şi informare oferite de
BCC Braşov fac mai mult decât să ofere date despre legislaţie, momente, locuri, taxe şamd. Scopul nostru este de a informa corect dar şi de a prezenta consecinţele fiecărei opţiuni, astfel încât
oamenii să poată decide ce să facă într-o anumită situaţie.
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Organizare comunitară

Programul

Pentru încurajarea participării cetățenești, Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov
a organizat o sesiune de training pentru ONG-urile locale privind instrumentele folosite în

DIALOG

Organizare comunitară — o metodă nouă de implicare a cetățenilor în luarea deciziilor
publice și rezolvarea problemelor comunității.

Organizarea comunitara este un proces democratic, de lunga durata, prin care oamenii sunt adusi impreună
pentru a actiona in interesul lor comun. Acestia identifica probleme si solutii, apoi actioneaza prin implicarea
structurilor de putere existente pentru ca acele solutii sa devină realitate. În cadrul trainingului au fost
instruți un număr de 10 angajați și voluntari din partea a 6 organizații neguvernamentale din Brașov în ceea
ce priveste Organizarea Comunitară și
învățarea reperelor importante ale acestei
metode: Discuția față în față, Din ușă în ușă,

Pentru susținerea acestei activități am
realizat broșura “Primii pași în organizare
Comunitară”, broșură ce poate fi descărcată de pe website-ul nostru,
www.bccbrasov.ro
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Apariţiile Asociaţiei pentru Parteneriat Comunitar Braşov în mass-media
locale în anul 2013
In 2013, vizibilitatea Asociaţiei pentru Parteneriat Comunitar Braşov este dată de
următoarele cifre:
Articole presă scrisă şi online: 30
Ştiri TV/radio: 10
Emisiuni TV: 2
Subiectele abordate în fiecare dintre apariţii au vizat activităţile derulate de
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov şi prezentarea poziţiei cu privire la
anumite teme de interes local.
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APC Brașov în
mass-media

Raport
financiar

Categorie de venit

Venit
RON -

Venituri din donatii

530

Venituri din dobanzi bancare

1.19

Venituri din activitati fara scop patrimonial

6056.73

Total venituri

6687.90

Cheltuieli
Chirii

- RON -

7.306,66

Salarii

484,00

Contributii asigurari sociale

137,00

Intretinere (electricitate, gaze, apa)
Telecomunicatii

4.012.88
932,61

Cheltuieli de deplasare

60,00

Cheltuieli cu servicii bancare

100,82

Cheltuieli de protocol

23,39

Cheltuieli cu servicii de curierat

71.92
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