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Consiliul Judeţean Brasov

BRASOV

Cuvânt înainte

Ca urmare a distrugerii sistematice a societcii civile _i a proprietcii
private în comunism, ulterior, a emigr rii masive a populaciei, în special,
persoane de înalt calificare, capitalul social al României înregistreaz unul
dintre cele mai de jos praguri. Continu subminarea valorilor democratice
cum ar fi transparenca, participarea, toleranca, oamenii fiind pasivi, uneori
incapabili în a-_i exprima opciunile _i de a se implica în activitci
comunitare.
Mai mult, se înregistreaz o distrugere sistematic a patrimoniului
cultural _i a mediului natural care duc _i acestea la erodarea comunitcilor
locale.
Combaterea acestor efecte negative _i recâ_tigarea valorilor
Fundamentale democrative a determinat na_terea asociaciei noastre.
În cei 5 ani de activitate, asociacia noastr a încercat s contribuie la dezvoltarea unei comunitci în care
oamenii dobândesc încredere în ei în_i_i, în concetceni _i i_i asum responsabilitatea pentru destinul
comunitcilor în care triesc. Astfel, pentru noi, o comunitate dezvoltat înseamn în primul rând o
comunitate puternic, activ, unit _i perseverent , care are capacitatea de a-_i identifica, analiza _i
rezolva singur problemele.
De aceea, scopul asociaciei noastre este: încurajarea _i sprijinirea iniciativelor menite s asigure
dezvoltarea durabil a comunitacii, cu respectul datorat individului, demnitcii sale _i realizarea
coeziunii sociale la nivelul comunitcii .
În acest sens, ne-am propus ca prin proiectele noastre s atingem urmtoarele obiective:
?Dezvoltarea durabil a comunitcilor prin promovarea _i implementarea de proiecte _i programe
sectoriale (social, cultural, ecologic,economic, etc);
?încurajarea implicrii cetcenilor în dezvoltarea _i administrarea comunitcii în care triesc, prin
promovarea parteneriatului inter-sectorial (institucii publice, societate civil, sectorul de afaceri);
?Sprijinirea activitcii organizaciilor neguvernamentale _i grupurilor de iniciativ local;
?Aprarea _i respectarea drepturilor omului a_a cum sunt ele stipulate în tratatele internacionale;
?Prevenirea discriminrii _i încurajarea incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate în
comunitcile de care aparcin;
?Protejarea _i promovarea patrimoniului istoric _i cultural;
?Protejarea mediului natural.
În cele ce urmeaz , vom prezenta proictele realizate de noi în spriritul a ceea ce ne-am propus
_i care, credem noi, ne aduc mai aproape de atingerea obiectivelor noastre.
Andreea Socaciu
Preşedinte

Despre noi
Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov este o organizatie neguvernamentala, nepartizana,
care are ca scop încurajarea si sprijinirea initiativelor menite sa asigure dezvoltarea comunitatii, cu respectul
datorat individului, demnitatii sale si realizarea coeziunii sociale la nivelul comunitatii. APC Brasov a fost
fondata cu sprijinul Asociatiei Pro Democratia Club Brasov împreuna cu un grup de initiativa preluând
activitatea Biroului de Consiliere pentru Cetateni Brasov si Programului DIALOG.
APC Brasov are ca obiective :
Dezvoltarea durabila a comunitatilor prin promovarea si implementarea de proiecte si programe sectoriale
(social, cultural, ecologic,economic, etc);
Incurajarea implicarii cetatenilor in dezvoltarea si administrarea comunitatii in care traiesc,

prin

promovarea parteneriatului inter-sectorial (institu?ii publice, societatea civila, sectorul de afaceri);
Sprijinirea activitatii organizatiilor neguvernamentale si grupurilor de initiativa locala;
Apararea si respectarea drepturilor omului asa cum sunt ele stipulate in tratatele internationale;
Prevenirea discriminarii si incurajarea incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate in comunitatile de
care apartin;
Protejarea si promovarea patrimoniului istoric si cultural;
Protejarea mediului natural.
Principalele activitati derulate de Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov:
Educarea cetatenilor privind tehnicile si metodele de parteneriat cu administratia locala;
Analiza socio-economica a comunitatii;
Organizarea de sondaje de opinie pe probleme de interes public;
Stabilirea de relatii de colaborare cu alte organizatii similare din tara si strainatate;
Implicarea activa a cetatenilor în elaborarea deciziilor si politicilor publice;
Identificarea si promovarea folosirii eficiente a resurselor si oportunitatilor locale, regionale, nationale,
internationale, în beneficiul comun al cetatenilor, institutiilor si autoritatilor locale;
Atragerea constanta a autoritatilor locale ca parteneri ai procesului de planificare a strategiilor locale de
dezvoltare;
Încurajarea comunitatilor locale vecine de a angaja prin efort unit si prin solutii comune satisfacerea unor
interese si necesitati de acelasi fel (parteneriate public-public);
Angajarea de afilieri, înfratiri, cooperari si parteneriate cu localitati din tara si din strainatate, cu asociatii si
organizatii de sprijin, cu programe si institutii europene sau din afara continentului, dedicate promovarii
proiectelor de dezvoltare locala durabila;
Angajarea participarii cooperante si sinergice, a tuturor factorilor potentiali locali si extracomunitari, la
promovarea proiectelor de interes local si angajarea de terte finantari;
Încurajarea formarii de noi ONG-uri si/sau grupuri de lucru dedicate unor domenii sectoriale de interes
comunitar;
Dezvoltarea de grupuri militante si de sustinere prin voluntariat a actiunilor de emancipare comunitara;
Organizarea, planificarea si adaptarea initiativelor, strategiilor si prioritatilor planificate la programele de
finantare disponibile imediat; Activitati de formare profesionala;
Desfasurarea unor activitati de consiliere si consultanta în diverse domenii;

Proiectele Asociatiei pentru Parteneriat Comunitar
Braşov implementate în 2010

„Transparenţă şi bună guvernare în cheltuirea banilor publici în judeţul Braşov”
Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov si Consiliul Judetean Brasov,în calitate de partener, au derulat în
perioada ianuarie noiembrie 2010 proiectul „Transparenta si buna guvernare în cheltuirea banilor publici în
Judetul Brasov”. Acest proiect a fost implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul
Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11

“Consolidarea sprijinului societatii civile în Lupta împotriva

coruptiei”. Bugetul total al proiectului a fost de 34485 euro, 30985 euro provenind de la finantator.
Scopul proiectului a fost acela de a creste nivelul de transparenta a 10
administratii publice locale din judetul Brasov privind procesul de stabilire a
taxelor si impozitelor locale si cheltuirea banilor publici.
Obiectivele proiectului:
- Realizarea unui website de informare privind domeniul finantelor publice locale
din judetul Brasov site denumit “Banul public” -, pentru cresterea transparentei
administratiilor publice locale fata de cetateni;
- Cresterea nivelui de implicare a cetatenilor din 10 orase din judetul Brasov în adoptarea bugetelor în
concordanta cu strategiile locale ale comunitatilor prin organizarea de dezbateri publice.
În cadrul acestui proiect a fost creata pagina www.banulpublic.ro care cuprinde informatiile de ordin financiar
din localitatile: Brasov, Codlea, Sacele, Zarnesti, Rupea, Ghimbav, Râsnov, Predeal, Fagaras si Victoria, dar si
Consiliul Judetean Brasov.
Structura portalului informativ cuprinde sectiuni privind: tipurile de taxe, modalitati de plata, taxele si
impozitele locale, strategiile de dezvoltare locala, datoriile publice, zonarea fiscala, programele de lucru,
bugetele locale, investitiile si cheltuirea banilor publici. Acest set de informatii se regaseste la toate cele 10
localitati aflate în grupul tinta al proiectului. Website-ul contine sectiuni unde pot fi accesate formulare tipizate,
resurse legislative, informatii utile, dar si calendarul impozitelor si taxelor. Pe lânga acestea, cetatenii au
oportunitatea de a accesa o sectiune dedicata dezbaterilor publice si alta dedicata noutatilor în domeniul taxelor
si impozitelor locale.
Pentru crearea paginii www.banulpublic.ro, Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov a încheiat acorduri
de parteneriat cu Primariile din: Ghimbav, Victoria, Fagaras, Rupea, Râsnov, Predeal, Zarnesti, Codlea, dar si cu
Directia Generala a Finantelor Publice Brasov. Desi nu au fost încheiate protocoale de colaborare cu toate
autoritatile publice locale aflate în grupul tinta al proiectului, toate institutiile vizate au transmis informatii
pentru editarea paginii web. Pentru realizarea paginii www.banulpublic.ro echipei de implementare a
proiectului i s-au alaturat 44 de voluntari, studenti ai Universitatii “Transilvania” din Brasov, Facultatea de
Stiinte Economice.
„Cu aceasta ocazie, am aflat care este procedura de întocmire si aprobare a unei Hotarâri de Consiliu Local, mai
mult, cum functioneaza si cum sunt organizate institutiile publice. Aceste cunostinte nu ti le însusesti în
facultate.” ne spunea unul dintre voluntarii implicati în cadrul proiectului.

Proiecte 2010
De la lansarea paginii www.banulpublic.ro, echipa proiectului a transmis cetăţenilor 5 newslettere
care conţin noutăţi legislative, dar şi informaţii cu privire la cheltuirea banului public din cele 10 oraşe
braşovene. Totodată, toate persoanele interesate de astfel de informaţii, se pot abona la acest buletin
informativ pe pagina web creată. Pagina www.banulpublic.ro a fost promovată prin distribuirea unui număr
de 4500 de fluturaşi în cele 10 localităţi, dar şi 500 de afişe.
În cadrul proiectului „Transparenţă şi bună guvernare în cheltuirea banilor publici în judeţul Braşov”,
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov au monitorizat modul de informare
a cetăţenilor privind bugetul local şi cheltuirea banilor publici, dar şi modul de întocmire şi adoptare a bugetelor
din cele 10 localităţi şi Consiliul Judeţean Braşov. De asemenea, au fost supuse analizei strategiile locale din cele
10 localităţi şi alocările bugetare conform acestor strategii. Rapoartele de analiză se regăsesc pe pagina
www.banulpublic.ro pentru consultare.
În timpul monitorizării modului de întocmire şi adoptare a bugetelor locale, echipa proiectului a luat
parte la 4 dezbateri publice privind bugetul local organizate în: Codlea, Făgăraş, Ghimbav, dar şi la Consiliul
Judeţean Braşov. Cu această ocazie, a fost identificată lipsa de interes a cetăţenilor asupra deciziilor locale.
De asemenea, în cadrul proiectului au fost tipărite 4500 de materiale informative privind modul de
creare a bugetului local, în termeni care să fie pe înţelesul cetăţenilor. Acestea au fost distribuite în fiecare oraş
din judeţul Braşov cu ajutorul voluntarilor.
Prin proiectul „ Transparenţă şi bună guvernare în cheltuirea banilor publici în judeţul Braşov” a fost
facilitat accesul braşovenilor la serviciile de informare. Cetăţenii care accesează această platformă online vor
regăsi informaţii exacte vizând taxele şi impozitele locale care îi interesează, noutăţile legislative la zi în
domeniul financiar şi informaţii privind strategiile de dezvoltare locală sau programe de investiţii.

De asemenea, cu ajutorul paginii www.banulpublic.ro cetăţenii vor avea posibilitatea de a-şi exprima
opiniile cu privire la deciziile luate/care urmează a fi luate de către autorităţile publice locale, vor avea
posibilitatea de a comunica probleme care afectează anumite categorii sociale, de a face propuneri pentru
remedierea unor situaţiicare afectează comunitatea, îşi pot exprima opiniile vizând necesitatea unor anumite
investiţii sau priorităţi.
În urma derulării acestui proiect, autorităţile publice locale din judeţul Braşov vor fi recunoscute ca
având un grad de transparenţă mai ridicat şi pe de altă parte, numărul solicitărilor de informaţii de la biroul de
relaţii cu publicul al acestora va scădea. Totodată, prin informarea cetăţenilor cu privire la taxele şi impozitele ce
trebuie achitate, va creşte numărul cererilor rezolvate în cadrul instituţiilor prin economisirea timpului alocat
informării sau procurării formularelor necesare.
„Acest site este util inclusiv pentru noi, funcţionarii publici, deoarece putem efectua comparaţii între
modurile de întocmire a hotărârilor de Consiliu Local din mai multe localităţi braşovene sau le putem considera
modele de bună practică, acolo unde este cazul.” a spus doamna Corina Slăveanu, Şef Serviciu Impozite şi Taxe
din cadrul Primăriei Codlea.
Echipa Asociaţiei pentru Parteneriat Comunitar Braşov va continua derularea acestui proiect cu resurse
proprii. „Vom actualiza pagina www.banulpublic.ro cu sprijinul voluntarilor, mai mult, ne dorim să o
dezvoltăm în sensul de a posta pe acest site şi informaţii din localităţile mai mici, din comune, aşa cum ne-au
cerut cetăţenii”

Mihaela Cârstea, coordonator proiect.

Proiecte 2010
“Acces la viaţa publică”
Asociaţia Pro Democraţia Club Braşov, în parteneriat cu Asociaţia pentru
Parteneriat Comunitar Braşov, a derulat pe parcursul a 12 luni, în perioada
noiembrie 2009 noiembrie 2010, proiectul „Acces la viaţa publică” finanţat de
Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul
Financiar al SEE. Bugetul proiectului a fost de 28316 euro, iar 25416 euro (89.76%)
provin de la finanţator.
Scopul proiectului „Acces la viaţa publică” a fost de a creşte gradul de implicare
a administratorilor şi preşedintilor de asociaţii de proprietari în rezolvarea
problemelor asociaţiilor în raport cu administraţia locală.
Obiective:
1. Creşterea capacităţii de rezolvare a problemelor asociaţiilor de proprietari în raport cu administraţia publică
prin instruirea unui număr de 100 de administratori şi/sau preşedinţi de asociaţii de proprietari
2. Asistarea cetăţenilor/grupurilor de interes în rezolvarea unei probleme importante pentru 10 asociaţii de
proprietari din municipiul Braşov.
Proiectul “Acces la viaţa publică” şi-a propus să determine administratorii de asociaţii de proprietari şi
preşedinţii de asociaţii de proprietari să se implice în viaţa comunităţii prin dobândirea de cunoştinţe necesare
elaborării unor proiecte de interes pentru asociaţia de proprietari pe care o administrează, prin eleborarea unor
planuri de acţiune şi punerea în aplicare a acestora. Proiectul s-a desfăşurat în municipiul Braşov, judeţul
Braşov.
În cadrul acestui proiect, a fost realizată o bază de date actualizată cu asociaţiile de proprietari şi administratorii
autorizaţi din municipiul Braşov pentru care au fost aplicate mai mult de 1200 de chestionare, dar şi o cercetare
asupra nevoilor de instruire şi informare a administratorilor şi/sau preşedinţilor asociaţiilor de proprietari.
De asemenea, 100 de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari din municipiul Braşov au beneficiat de
instruire din partea celor două organizaţii. Aceste sesiuni de instruire au fost organizate în mod interactiv şi au
contribuit la creşterea gradului de informare al reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari, astfel încât aceştia să
fie capabili să identifice problemele din propria asociaţie, să le prioritizeze, să întocmească un plan de acţiune
pentru rezolvarea acestora şi să-l pună în aplicare cu ajutorul membrilor asociaţiei de proprietari. Iată câteva
dintre aprecierile participanţilor la sesiunile de instruire:
„Instruirea s-a făcut la standarde înalte, a răspuns întrebărilor şi situaţiilor
cu care ne confruntăm.”M.A.
„Mă găsesc în situaţia să recunosc pentru prima oară că se mai gândeşte
cineva la un domeniu de activitate care prezintă interes foarte rar.
Felicitări!”D.G.
„A fost foarte bine organizat, s-au atins probleme importante. Materialul de
curs ne va ajuta pe viitor iar informatiile oferite ne vor fi de asemena de
ajutor”A.N.

Proiecte 2010
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În cele din urma, 10 reprezentanti ai asociatiilor de proprietari au fost
asistati de catre cele doua organizatii partenere în vederea rezolvarii unor
probleme prioritare semnalate în cadrul asociatiilor lor. În cadrul activitatii
de asistenta tehnica, au fost realizate trei tipuri de publicatii: ghidul privind
“Recuperarea sau reconstructia cartii tehnice a constructiei pentru blocurile
construite înainte de 1990” si ghidul pentru “Recuperarea restantelor la plata

întretinerii în cadrul Asociatiei de Proprietari”. De asemenea, a mai fost publicat materialul “Constientizarea
locatarilor cu privire la pericolul modificarilor neautorizate din apartamente”.
Cele doua organizatii partenere au mai asistat demersurile pentru rezolvarea unor probleme întâlnite la
asociatiile de proprietari brasovene, precum: organizarea unei dezbateri pentru realizarea unui loc de joaca;
solicitarea amenajarii unei parcari; demersuri pentru decolmatarea unei canalizari; asistarea procedurii pentru
reabilitarea instalatiei de canalizare din subsolul unui bloc; organizarea unei adunari generale pentru
informarea cu privire la noile prevederi legale legate de salarizarea personalului asociatiei si recuperarea
datoriilor în asociatie; demersuri pentru respectarea legislatiei privind cartea de imobil/obtinerea cartilor de
Imobil pentru o asociatie; consiliere privind încheierea unui contract pentru reabilitarea unui imobil.

„Retea de centre de informare si consiliere pentru resortisanti ai unor tari terte Centrul de Informare si Consiliere pentru Migranti Brasov (CIS Brasov)”
Proiectul Reţea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţeeste
proiectul care se desfăşoară la nivel naţional fiind implementat de Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie (OIM) - Misiunea în România în cele mai mari 15 oraşe din
România (Bucureşti / Ilfov, Bacău, Buzau, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi,
Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş şi Timişoara).
Proiectul este finanţat de către Oficiul Român pentru Imigrări (ORI) prin Fondul European
de Integrare a Resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2009, în cadrul Programului
general "Solidaritatea şi Gestionarea fluxurilor migratorii" şi se derulează pe perioada 1
Iunie 2010 - 31 Mai 2011.
Obiectivul general al proiectului este sprijinirea integrării resortisanţilor ţărilor terţe
(imigranţi în România din afara UE şi a SEE) în societatea românească prin asigurarea unor
servicii de informare şi consiliere cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora pe teritoriul
României.
Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă resortisanţii ţărilor terţe aflaţi pe teritoriul
României, respectiv în judeţul Braşov, dar şi de autorităţile locale şi alţi operatori care
lucrează la nivel local cu imigranţii.În Braşov, partenerul local sub umbrela căruia s-a
deschis Centrul de Informare şi Consiliere pentru Migranţi Braşov este reprezentat de
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov.
Centrul a fost deschis la 1 Noiembrie 2010, lansarea oficială a avut loc în data de 16
Decembrie 2010.

Proiecte 2010
Primele luni aferente proiectului au fost alocate promovării Centrului şi a
serviciilor oferite de Centrul de Informare şi Consiliere pentru Migranţi Braşov,
identificării comunităţilor de străini din Braşov şi creării unei baze de date,
familiarizarea şi colaborarea cu instituţiile locale responsabile de gestionarea
imigranţilor din Braşov şi Covasna şi organizarea de intâlniri cu comunităţile de
străini din Braşov.
Astfel, au fost organizate întâlniri cu Oficiul Român pentru Imigrări Braşov şi Covasna, directorul
Direcţiei Judeţene Comunitară de Evidenţă a Persoanelor, AIESEC Braşov, CAS Braşov, ITM Braşov, AJOFM
Braşov, Pro-rectorul relatii internationale Universitatea Transilvania Braşov, Biroul Socrates al Universitatii
Transilvania Braşov, British Council şi Alianţa Franceză Braşov, Biblioteca Judeteana George Baritiu Braşov.
Biblioteca Judeţeană George Barişiu Braşov ne-a propus încheierea unui parteneriat pentru organizarea
unor activităşi de integrare pentru străinii din Braşov cum ar fi accesul la cursurile electronice de limba română
din cadrul bibliotecii, seri de film, seri de muzică, diferite activităţi culturale dedicate străinilor în scopul
integrării cultural şi sociale.
În ceea ce priveşte comunităţile de străini din Braşov, a fost organizată o sesiune de instruire a studenţilor
basarabeni din Braşov la sediul Asociaţiei Basarabenilor şi Bucovinenilor din Braşov, au fost organizate întâlniri
cu Consulatul Onorific al Republicii Chile la Braşov, precum şi cu reprezentanţii ai comunităţii libaneze şi
chineze.
Până la finalul acestui proiect, în luna mai 2011, Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov prin
Centrul de Informare şi Consiliere pentru Migranţi Braşov va asigura informarea şi consilierea a cel puţin
200 de străini, respectiv 18,43% din totalul de imigranţi din Braşov. Consilierea va consta în oferirea de
informaţii referitoare la locul de muncă, locuinţă, asistenţă medicală, asistenţă socială, asigurări sociale şi
educaţie, integrare culturală şi socială prin organizarea de cursuri de limba română şi acomodare culturală
pentru imigranţii din Braşov veniţi în scop de studii, reuniune familială şi angajare.

"Pentru o viaţă civilizată”

Proiectul "Pentru o viaţă civilizată", finanţat de Fondul Român de Dezvoltare
Socială prin “Programul de intervenţii prioritare pentru comunităţi rrome”,
implementat de Primăria comunei Racoş, a debutat la 1 octombrie 2009 şi are o
durată de 14 luni.
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov şi Grupul de iniţiativă locală
"Racoş" din comunitatea rromă "Tigănie Lingurari" sunt parteneri în cadrul
proiectului. Bugetul proiectului este de 134 420 euro, dintre care 20 855 euro
reprezintă contribuţie locală.
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov coordonează componenta de
servicii sociale a proiectului.

Proiecte 2010
Obiectivele componentei de servicii sociale sunt:
- Cresterea, în decurs de 10 luni, a nivelului de constientizare a
30 de familii cu copii cu vârste de pâna la 16 ani din comunitatea
de rromi asupra importantei educatiei scolare si prevenirea
delincventei;
- Obtinerea de competente noi de catre 20 de tineri din
comunitate prin urmarea unui curs de calificare într-o meserie
din sfera activitatilor de constructii.
Grupul tinta pentru componenta de servicii sociale îl reprezinta copiii cu vârste de pâna la 16 ani, atât cei care
frecventeaza scoala cât si cei care au abandonat-o, dar se încadreaza în aceasta grupa de vârsta, si parintii
minorilor apartinând comunitatii mentionate.
În cadrul acestui proiect, Asociatia pentru Parteneriat Comunitrar Brasov a organizat doua focus-groupuri în vederea identificarii cunostintelor, atitudinilor, credintelor si practicilor legate de educatie si abandon
scolar în familiile din comunitatea rroma din comuna Racos. Au fost intervievate 25 de persoane, femei si
barbati, apartinând comunitatii rrome din Racos. Rezultatele au fost utilizate în vederea elaborarii unor
materiale informative si în vederea adaptarii modului de informare si instruire al beneficiarilor.
De asemenea, Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov a derulat în cadrul acestui proiect o
campanie de informare privind reducerea abandonului scolar si respectarea legilor. Au fost editate si distribuite
pliante ce cuprind informatii privind combaterea infractionalitatii si privind prevenirea abandonului scolar, dar
au fost organizate si întâlniri cu membrii comunitatii în vederea informarii lor cu privire la prevenirea
abandonului scolar. 60 de elevi de la Scoala de Arte si Meserii din comuna Racos au primit ghiozdane noi.
Ghiozdanele au fost echipate cu penar, bloc de desen si creioane colorate si au fost împartite elevilor din clasele
a I-a si a II-a, copii care locuiesc în comunitatea rroma, acestia numarându-se printre beneficiarii directi ai
proiectului.
Totusi efectele campaniei de informare si consiliere vor fi percepute la nivelul întregii comunitati datorita
faptului ca fiecare familie din comunitate are cel putin un copil apartinând grupului tinta.
Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov a realizat demersurile pentru ca 25 dintre membrii comunitatii
sa fie calificati în meseria de zidar, pietrar, tencuitor.
În cadrul componentei de mica infrastructura a fost amenajat drumul principal din interiorul
comunitatii (strada Sarigos din cartierul rromilor lingurari din comuna Racos).

Proiecte 2010
„Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova iniţiative
pentru incluziunea socială

Proiectul "Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova iniţiative
pentru incluziunea socială" este un proiect care se desfăşoară la nivel naţional,
fiind implicate nu mai puţin de 16 organizaţii din judeţele Alba, Vrancea, Timiş,
Prahova, Satu Mare, Bucureşti, Dâmboviţa, Brăila, Braşov, Sibiu, Maramureş şi
Covasna.
Acest proiect se derulează pe perioada 1 octombrie 2009 - 31 iulie 2011 şi
este implementat de Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru
Cetăţeni, partenerul local din judeţul Braşov fiind Asociaţia pentru Parteneriat
Comunitar Braşov.
Bugetul total al proiectului este de 1.836.155 RON, dintre care, valoarea
finanţării nerambursabile este 1.644.143 RON cu finanţare de la
MinisterulMuncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea
ResurselorUmane”, cu cofinanţare acordată din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Axa
prioritară nr. 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,
Domeniul major de intervenţie 3.3. “Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea
iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”.
În cadrul acestui proiect, Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov
a participat la activităţile de instruire prevăzute în proiect şi a implementat
activităţile proiectului la nivelul judeţului Braşov în strânsă colaborare cu
Coordonatorul regional.

“Cetăţeni implicaţi, parlamentari responsabili”
Proiectul "Cetăţeni implicaţi, parlamentari responsabili" este
implementat de Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov în parteneriat
cu Institutul pentru Politici Publice Bucureşti în perioada 1 iunie 2010 - 1 aprilie
2011. Proiectul este finanţat de Balkan Trust for Democracy şi are un buget de
24.575 USD, 1100 USD fiind contribuţie Proprie.
Grupul ţintă îl reprezintă 10.000 de cetăţeni ai judeţului Braşov, 12
parlamentari din judeţ şi 12 consilieri ai birourilor parlamentare din colegiile
electorale, iar scopul proiectului este de a creşte gradul de colaborare între
cetăţenii şi parlamentarii din judeţ pentru a rezolva
problemele cetăţenilor din colegiile electorale.

Proiecte 2010

Cetateni

Printre activităţile derulate în cadrul proiectului se numără monitorizarea

Implicati ,

.

Parlamentari

Responsabili

activităţii parlamentarilor din cele 12 colegii electorale din judeţul Braşov.
În paralel şi complementar cu această monitorizare a fost întreprinsă o cercetare privind
percepţia cetăţenilor din colegiile electorale asupra activităţii celor 12 parlamentari.
Cercetarea întreprinsă în acest scop a fost una de piaţă, "în teren", de tip
cantitativ, bazată pe un eşantion reprezentativ la nivel local compus din 1200 de
chestionare aplicate în cele 58 de localităţi de pe cuprinsul judeţului Braşov.
Totodată, în cadrul acestui proiect au fost selectaţi 6 studenţi în ani terminali de la
facultăţile de Drept şi Sociologie şi Comunicare, care au efectuat un stagiu de internship
de 3 luni în Birourile Parlamentare.

În 2011 vor fi derulate alte activităţi: organizarea unei mese rotunde
"Cetăţeni implicaţi, parlamentari responsabili" unde vor fi invitaţi cei 12
parlamentari, reprezentanţi ai cabinetelor parlamentare, interni, massmedia, autorităţile publice interesate de activitatea parlamentarilor,
cetăţenii din colegiile electorale. La această masă rotundă vor fi discutate
rezultatele activităţii de monitorizare şi raportul de cercetare realizat în
cadrul proiectului. În rândul colegiilor electorale vor fi iniţiate 4 întâlniri cu
cetăţenii unde în prezenţa a 2 deputaţi şi un senator va fi prezentat raportul

Cetateni

la jumătate de mandat, acest lucru permiţând un feed-back direct din

Implicati ,

partea reprezentanţilor Cetăţenilor şi vaforizând un dialog deschis cu

.

aleşii acestora în Parlament.
Proiectul se va încheia cu două activităţi complementare respectiv o
sesiune de training pentru consilierii din cabinetele parlamentare unde
participanţii vor alcătui un plan de acţiune pentru a îmbunătăţi colaborarea
dintre cetăţeni şi parlamentari, Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar
Braşov acordând asistenţă în implementarea acestor planuri de acţiune.

Parlamentari

Responsabili

DIALOG este un proces nepartizan şi continuu de formare a unui
sistem de comunicare şi colaborare între cetateni şi administratia
locala, prin initierea unor proiecte şi actiuni menite sa creeze
atitudini favorabile în rândul cetatenilor şi reprezentantilor
institutiilor publice pentru rezolvarea problemelor comunitatii în
care aceştia traiesc.
Scopul Programului DIALOG România este dezvoltarea comunitar prin participare civic.
Obiectivele Programului DIALOG sunt:
!analiza socio-economica a comunitcilor;
!implicarea cetcenilor în administrarea localitcii în care triesc;
!crearea si mencinerea comunicrii permanente intre cetcean _i instituciile publice;
!educarea cetcenilor privind tehnicile _i metodele de parteneriat cu administracia local;
!inicierea cetcenilor _i a administraciei locale privind tehnicile _i metodele de lucru în parteneriat;
!promovarea ideii de voluntariat;
!sprijinirea organizrii grupurilor comunitare.

În 2010, Asociacia pentru Parteneriat Comunitar Bra_ov a derulat o serie de activitci _i proiecte în
vederea întririi scopului Programului Dialog.

Dezbatere publică privind Regulamentul spaţiilor verzi

La solicitarea Asociatiei pentru Parteneriat Comunitar Brasov, Primaria
municipiului Brasov a organizat în data de 4 martie 2010 dezbaterea publica
privind “Regulamentul privind protectia spatiilor verzi, organizarea,
dezvoltarea si întretinerea acestora pe teritoriul Mun.Brasov”.
Au participat la dezbatere persoane fizice si juridice, ONG-uri,
reprezentanti ai Asociatiilor de proprietari si cetateni, persoane interesate
de acest subiect. Dezbaterea publica a fost practic un ultim moment în care au putut fi aduse modificari,
îmbunatatiri sau adaugiri acestui proiect de Regulament, înainte de a fi supus dezbaterii în sedinta de Consiliu.
În regulament erau prevazute o serie de interdictii fara a se oferi si solutii sau unele aspecte legate de
administrarea sau folosirea spatiilor verzi amenajate (parcuri).
Conform “Regulamentului privind stabilirea normelor locale unitare de protectie a spatiilor verzi, organizarea,
dezvoltarea si întretinerea acestora pe teritoriul municipiului Brasov”, este interzis si Considerat contraventie
“accesul animalelor de companie si a altor patrupede in parcuri, scuaruri si gradini publice, exceptand locurile
special amenajate (art.51, alin. 22.)”. La data la care acest act normativ exista sub forma unui proiect si supus
consultarii, Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov a semnalat Serviciului Amenajare Zone de
Agrement din cadrul Primariei Brasov necesitatea modificarii alineatului 22 ca fiind abuziv.
În urma solicitarilor formulate de catre APC Brasov, acesta a fost modificat, fiind precizat ca se vor amenaja locuri
speciale pentru plimbarea animalelor de companie.

Forum cetatenesc "EUROPA ÎN DIALOG CU CETATEANUL! Voluntariat în Europa,
Voluntariat în România - oportunitati de dezvoltare a carierei tinerilor" , 26 Mai 2010
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Braşov în parteneriat cu Biroul de
Informare al Parlamentului European în România, Fundaţia Konrad
Adenauer şi Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru
Cetăţeni au desfăşurat în data de 26 Mai 2010, Forumul cetăţenesc cu tema
"EUROPA ÎN DIALOG CU CETĂŢEANUL! Voluntariat în Europa,
Voluntariat în România- oportunităţi de dezvoltare a carierei tinerilor".
Forumul

a avut ca obiectiv

familiarizarea cetăţenilor cu instituţiile

europene, cu drepturile, Libertăţile, dar şi cu obligaţiile care le revin prin
statutul de cetăţeni ai Uniunii Europene, acest lucru fiind o condiţie esenţială pentru derularea unui proces de
integrare susţinut şi pentru stimularea acţiunilor participative ale cetăţenilor şi transpunerea acestora în plan
european.
Au fostprezenţi aproximativ 45 de persoane, invitaţii fiind reprezentanţi din mediul universitar, din
rândul asociaţiilor neguvernamentale, instituţii ale administraţiei publice locale, profesori şi liceenii,
reprezentanţi ai mass-media locală şi reprezentanţi a societăţilor comerciale, tineri ce activează ca voluntari,
copii din centrele de plasament si alte persoane interesate de tema forumului.
Prima secţiune a Forumului Cetăţenesc a fost structurată sub forma unei prezentări şi s-a centrat pe teme
precum: legislaţia în domeniul voluntariatului, oportunităţi de dezvoltare a carierei tinerilor, provocări şi
înţelegerea voluntariatului ca mod de viaţă.
A doua parte a constat în dezbaterea liberă a interesului ONG-urilor, Universităţii Transilvania,
studenţilor, tinerilor şi părinţilor vizavi de promovarea voluntariatului, implicarea instituţiilor locale in
dezvoltarea unor parteneriate cu societatea civila si cu instituţiile de învăţământ pentru a crea premisele unei
implicări reale ale tinerilor in dezvoltarea comunităţii şi implicit creşterea şanselor tinerilor de a se specializa,
profesionaliza şi a-şi dezvolta o carieră profesională.
Ca urmare a acestui forum cetăţenesc a fost realizat un proiect comun intre APC Braşov si Universitatea
Transilvania Facultatea de Sociologie vizând un program de voluntariat in cadrul BCC Braşov şi o serie de
întâlniri între ONG-uri braşovene pentru a organiza activităţi comune pentru a marca Anul European al
Voluntariatului.

“Demararea ac?iunilorpentru dezvoltarea Grupului de Ac?iune Localã zona de Nord - Est
a jude?ului Bra?ov”
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov a derulat în perioada 30
decembrie 2009 30 iunie 2010 proiectul “Demararea actiunilor pentru dezvoltarea
locala în zona de Nord-Est a judetului Brasov” finantat de Uniunea Europeana
prin Programul Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, AXA
LEADER PNDR.
Obiectivul proiectului:
Elaborarea unui plan de dezvoltare locala a zonei, pe baza
potentialului si a resurselor endogene disponibile la nivel local, în
vederea satisifacerii nevoilor identificate si exprimate de catre actorii
locali, membrii ai viitorului Grup de Actiune Locala si expertii implicati
în procesul de elaborare a planului.
Bugetul total al proiectului a fost de 247 852 lei, din care 198.281 lei
finantare nerambursabila si 49.571 lei cofinantare.
Localizare: NE judetului Brasov, comunele: Apata, Augustin, Bunesti, Cata,
Hoghiz, Homorod, Jibert, Maierus, Ormenis, Racos, Rupea, Ticus si Ungra.

În cadrul acestui proiect, a fost constituit Grupul de actiune locala (GAL),
un parteneriat public-privat constituit din diversi actori locali,
reprezentanti ai sectorului public, privat si civil. GAL are 38 parteneri din
domeniul public si privat, printre care si Asociatia pentru Parteneriat

Comunitar Brasov, unul dintre cei 13 reprezentanti ai sectorului ONG
în cadrul acestei structuri.
Grupul de actiune locala a fost organismul responsabil cu elaborarea si
implementarea Planului de Dezvoltare Locala. Ulterior, GAL-ul trebuie
sa se constituie din punct de vedere legal ca asociatie sau fundatie
(conform O.G. nr. 26/2000)

Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov prezenta si în 2010
la Târgul ONG

Târgul ONG organizat la Brasov în 2010 s-a desfasurat în perioada 11 - 12
septembrie, pe strada Diaconu Coresi, la initiativa Asociatiei Pro Democratia
(APD) - Club Brasov în parteneriat cu Primaria Municipiului Brasov. La acest
eveniment au participat aproximativ 20 de ONG-uri care si-au prezentat
programele si proiectele desfasurate în diverse domenii de activitate:
protectia Mediului, social, educatie, cultura, participare cetateneasca.

APC Brasov a fost si în acest an prezenta la târg, fiind reprezentata de echipa sa, coordonatori programe si
voluntari. Cu ajutorul acestora, a fost promovata activitatea organizatiei prin distribuirea de materiale
informative: brosuri, manuale de bune practici, ghiduri si alte publicatii oferite gratuit cetatenilor. De asemenea,
au fost diseminate si cereri privind redirectionarea a 2% din impozitul pe venit catre Asociatie.

Săptămâna Participării Cetăţeneşti, 20-26 septembrie 2010
În cadrul Saptamânii Participarii Cetatenesti, Asociatia pentru Parteneriat
Comunitar Brasov a organizat o serie de activitati cu scopul de a întari
implicarea cetatenilor în procesul decizional. Participarea cetateneasca se
bazeaza pe necesitatea consultarii cetatenilor si exprimarea opiniilor lor cu
privire la deciziile care se adopta la diferite nivele si de care ei pot fi afectati în
mod direct sau indirect.
În acest sens, echipa Asociatiei pentru Parteneriat Comunitar Brasov a
organizat în data de 22 septembrie 2010 actiunea intitulata „Stii cum se cheltuie banul public?” actiune de
informare a cetatenilor cu privire la cheltuirea banului public în orasele din judetul Brasov (Brasov, Codlea,
Ghimbav, Râsnov, Rupea, Sacele, Predeal, Zarnesti, Victoria). Au fost distribuite materiale informative cu
privire la modalitatea în care este întocmit bugetul local dar si cu referire la Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala în administratia publica. Cetatenii au avut ocazia de a-si exprima opinia cu privire la procesul de
cheltuire a banului public în localitatile din care fac parte.
În 22 septembrie, reprezentantii Asociatiei pentru Parteneriat Comunitar Brasov au luat parte la dezbaterea
publica a proiectului privind Strategia de Dezvoltare a Judetului Brasov, cu scopul de a transmite propuneri care
pot conduce la îmbunatatirea proiectului, alaturi de cetateni, reprezentanti ai instututiilor publice locale,
reprezentanti ai sectorului non-guvernamental si mass-media.
Pe de alta parte, în 23 septembrie, Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov a organizat o sesiune
de instruire privind prevenirea abandonului scolar în rândul persoanelor de etnie rroma în comuna Racos.

Let's do it, Romania!
Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov a fost partener în cadrul proiectului “Let's Do It, Romania”- un
proiect de implicare sociala care si-a propus curatarea mormanelor de gunoi generate de oameni în arealele
naturale ale tarii.

Initiativa îi apartine organizatiei EcoAssist din

Bucuresti si tot aceasta a implementat acest proiect derulat la nivel
national. “Pe lânga colectarea deseurilor din afara oraselor, proiectul si-a
propus si constientizarea cetatenilor cu privire la impactul pe care îl are un
comportament iresponsabil asupra mediului pe termen scurt, precum si
implicarea autoritatilor centrale si locale pentru aplicarea legislatiei
menita sa previna aparitia deseurilor în cantitati mari.” Echipa Let's do it,
Romania!

În data de 25 septembrie 2010, ziua programata pentru strângerea
gunoaielor din toata tara, doua echipe din partea Asociatiei pentru
Parteneriat Comunitar Brasov au luat parte la aceasta actiune,curatând o
parcare situata pe DJ, între Sânpetru si Bod, dar si un drum situat la
iesirea din comuna Feldioara. Fiecare dintre echipe a fost formata din
câte 4 persoane, reusind sa
strânga aproximativ 100 de
saci de gunoi.
Pe aceasta cale, le

multumim pentru spiritul civic si

responsabilitatea de care au dat dovada celor 8 voluntari care au luat
parte la actiunea “Let's do it, Romania!”: Magdalena Csatlos,
Alexandru Csatlos, Daniela Ionescu, Andreea Luntraru, Andreea
Rachiteanu, Andreea Socaciu, Oana Florescu si Georgiana Bogdan.

Parteneriate cu instituţii publice în 2010
În 2010, Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov a încheiat acorduri de parteneriat cu diferite
Institutii publice în vederea implementarii unor proiecte de interes comun.
Primul dintre acordurile de parteneriat semnate a fost cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Brasov, iar scopul acestuia a fost de a promova serviciile Biroului de Consiliere pentru Cetateni Brasov în
incinta institutiei partenere. De asemenea, reprezentantii Biroului de Consiliere pentru Cetateni Brasov au
participat la Bursa locurilor de munca organizata de AJOFM Brasov în vederea sprijinirii participantilor pentru
obtinerea informatiilor legate dedreptul muncii.
Cu acelasi scop, de a promova serviciile Biroului de Consiliere pentru Cetateni Brasov a fost semnat un
accord de parteneriat si cu Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Brasov.
Prin parteneriatul semnat cu Penitenciarul Codlea, Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov a reusit
sa realizeze un film de scurt metraj care prezinta repercursiunile unui act infractional, cu scopul de a creste gradul
de constientizare asupra acestui fapt si de a scade numarul de infractiuni în rândul persoanelor de etnie rroma din
comuna Racos. Materialul video va fi utilizat în actiunile desfasurate în cadrul campaniei de combatere a
delincventei derulata de Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov în cadrul proiectului “Pentru o viata
civilizata” în comuna Racos, judetul Brasov.
Anul 2010 a reprezentat un an în care gradul de colaborare cu Universitatea “Transilvania” din Brasov a
crescut. Cadrele didactice ale Facultatii de Sociologie si Comunicare dar si cele ale Facultatii de Psihologie si-au
prezentat interesul fata de activitatile derulate de Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov, astfel încât au
recomandat studentilor acestora efectuarea unui stagiu de practica în cadrul organizatiei noastre.
Au fost încheiate doua acorduri de parteneriat, câte unul cu fiecare dintre facultatile amintite mai sus. În urma
stabilirii parteneriatelor, 10 studenti de la Universitatea “Transilvania” din Brasov au participat la
activitatilederulate în cadrul asociatiei noastre.

Activitatea în Biroul de Consiliere pentru Cetateni Brasov

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:
?

asistenţă socială,

?

asigurări sociale,

?

raporturi de muncă,

?

protecţia consumatorului,

?

drepturi şi obligaţii civile,

?

impozite şi taxe,

?

învăţământ,

?

procedura notarială,

?

protecţia copilului,

?

servicii publice şi

?

regimul proprietăţii.

Totodată, pentru o consiliere şi informare care să respecte în mod obiectiv şi corect cerinţele cetăţenilor dar şi
pentru a oferi autorităţilor informaţii utile în vederea îmbunătăţirii serviciilor lor, BCC Braşov
Colaborează în mod curent cu instituţiile locale şi naţionale, mass-media şi sectorul neguvernamental.

În 2010 au fost înregistrate 619 solicitări de informare şi consiliere.
Majoritatea cazurilor au vizat
probleme legate de drepturile şi
obligaţiile cetăţeneşti, regimul
proprietăţii şi asigurări sociale.
Dintre cetăţenii care au apelat la
serviciile BCC Bv, un procent de
64,5% au statutul de pensionar şi un
procent de 78,3% au venituri până în
6 milioane de lei.
În ceea ce priveşte grupele de vârstă
ale consiliaţilor distribuţia arată astfel:

Serviciile de consiliere şi informare oferite de BCC Braşov fac mai mult decât să ofere date despre legislaţia,
momente, locuri, preţuri, etc. 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.
Iată câteva exemple de solicitări adresate Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Braşov în 2010:
“Vreau să ştiu dacă pot pleca la lucru în străinătate cât timp primesc indemnizaţia pentru creşterea copilului” N.G.;
„Nu ştiu unde să mă adresez deoarece fiul meu în vârstă de 8 ani nu a mai primit alocaţia de stat de patru luni.” D.L.;
Cum se calculează suma pe care o primeşte o persoană în perioada de concediu prenatal, cele 126 de zile
prevăzute de lege? Se porneşte doar de la venitul de pe cartea de muncă sau se iau în calcul şi alte
venituri ale persoanei, de genul o convenţie civilă sau PFA? F.D.”
Am o reclamaţie de făcut împotriva unei firme private. Cum trebuie să o întocmesc şi cui i-o adresez?” S.A. ;
Soţul meu este bolnav şi nu a mai lucrat niciodată. Copiii sunt minori. Ce fel de ajutor se poate acorda pentru o astfel de
familie? D.S.”
“Ce acte îmi sunt necesare pentru transcrierea certificatului de naştere al copilului născut într-un stat UE şi cărei instituţii
trebuie să mă adresez cu o astfel de problemă?” M.T.
Toţi cetăţenii care au apelat la serviciile BCC Braşov au primit extrase din legislaţia în domeniu şi materiale
informative. De asemenea, cei care au solicitat ajutorul personalului BCC au primit asistenţă în întocmirea
unor cereri.

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:
Independenţa faţă de interesele politice, religioase, economice sau e orice alt fel.
Imparţialitatea. BCC Braşov oferă servicii tuturor cetăţenilor, indiferent de statut social sau
nivel cultural, religie, rasă, sex.
Gratuitate pentru acordarea de informaţii şi consiliere cetăţenilor nu se percep nici un fel de
taxe.
Confidenţialitate. Consilierul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor
împărtăşite de către cetăţeni şi să nu dezvăluie nimănui în afara Biroului detaliile
personale ale solicitanţilor.

voluntarii

Asociaţiei

În anul 2010, APC Braşov s-a bucurat de sprijinul unui număr mult mai
mare de voluntari, comparativ cu anii precedenţi. Aceştia au luat parte activ
la derularea proiectelor asociaţiei.
Pentru realizarea paginii www.banulpublic.ro echipei de implementare
a proiectului i s-au alăturat 43 de voluntari, studenţi ai Universităţii
“Transilvania” din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice. Aceştia au
prelucrat informaţiile obţinute din partea Primăriilor aflate în grupul ţintă al
proiectului, ulterior, postându-le pe platforma de informare creată. Datorită
volumului mare de informaţii, aceştia au format echipe de câte cinci
persoane, iar activitatea acestora s-a desfăşurat, mai ales, prin intermediul
internetului. Fiecare echipă formată a avut un coordonator din rândul
voluntarilor şi a reprezentat o singură localitate.
„Cu această ocazie, am aflat care este procedura de întocmire şi aprobare a unei
Hotărâri de Consiliu Local, mai mult, cum funcţionează şi cum sunt organizate
instituţiile publice. Aceste cunoştinţe nu ţi le însuşeşti în facultate.” ne spunea
unul dintre voluntarii implicaţi în cadrul proiectului.
Aproape de activităţile derulate de APC Braşov au rămas şi cei 10
voluntari recrutaţi în anul 2008, fiind unii dintre cei mai entuziaşti şi
motivaţi voluntari. Pentru aceştia, a fost organizată o sesiune de instruire
care s-a desfăşurat la Moieciu de Jos, în perioada 24-25 aprilie 2010. Aceasta a
vizat pregătirea lor pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului
“Pentru o viaţă civilizată” derulat în comuna Racoş, judeţul Braşov.
APC Braşov s-a alăturat sutelor de organizaţii din ţară care au marcat
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (19-25 aprilie) în anul 2010 prin
diferite activităţi. Alături de voluntarii săi, APC Braşov a organizat la Braşov
o acţiune de promovare a voluntariatului în rândul studenţilor din
Universitatea “Transilvania” din Braşov.
Pe această cale, le mulţumim celor 53 de voluntari implicaţi în activităţile
derulate de Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov, dar mai ales
pentru implicarea şi responsabilitatea socială de care au dat dovadă şi în
2010.
În 2010, am avut posibilitatea de a-i
evidenţia meritele Danielei Ionescu,
una dintre persoanele care voluntariază
în cadrul organizaţiei noastre de peste 2 ani, nominalizând-o pentru
publicaţia “Portret de voluntar”, reprezentând una dintre cele 89 de
nominalizări ale voluntarilor unor organizaţii din toată ţară.
“Portret de voluntar” a fost editată şi publicată de Pro Vobis-Centrul
Naţional de Resurse pentru Voluntariat, fiind la cea de-a patra ediţie.

Schimburi de experienta
În 2010, APC Braţov a participat într-o serie de proiecte internationale care au permis acumularea de noi
experiente, informatii ţi oportunitati de relationare cu alte organizatii din tarile Uniunii Europene.

ECAS
FLOWCHART - un program de schimb de experiente şi învatare privind mobilitatea fortei de munca în
Uniunea Europeana
În cadrul acestui proiect realizat la nivel european, reprezentantul
APC Braşov, Mihaela Cârstea a fost propusa de catre ANBCC, alaturi de
alti 3 colegi din tara, sa participe în programul de schim de experiente, ce a
însemnat vizitarea unor Birouri de Consiliere pentru Cetateni din Marea
Britanie, informare şi analiza privind migratia fortei de munca în
interiorul Uniunii Europene, şi participarea la conferinta finala a
proiectului, desfaşurata la Brussels, cu participarea comisarului european
Vivienne Reding.
APC Braşov a organizat o vizita de informare şi schimb de experienta pentru reprezentantul CAB
Aldershot - Marea Britanie şi al
organizatiei ACCEM Spania. Totodata a
fost elaborata o versiune actualizata a
raportului “ Who's afraid of free
movement of people within the EU ”,
raportrealizat de catre European Citizen
Action Service (initiatorul proiectului).

OPEN SOCIETY INSTITUTE
MANAGING MULTIETHNIC COMMUNITY
În octombrie 2010, în cadrul acestui program s-a desfasurat
workshopul “Global and Regional Minority Protection Norms in
Local Governance Workshop”.
În cadrul acestui modul au participat reprezentanti ai ONGurilor, studenti, jurnalisti din Ungaria, România, Kosovo, Serbia,
Polonia, Georgia, Bulgaria, Macedonia, Italia, persoane care
lucreaza, prin organizatiile din care provin, în cadrul unor
comunitati etnice.
Ca urmare a participarii la acest training, APC Brasov va
beneficia de sprijin în derularea unor proiecte destinate
comunitatilor rroma din judetul Brasov si, de asemenea, este parte
din reteau de informare si sprijin formata din toti absolventii acestor
cursuri derulate de 6 ani în cadrul acestui program

The Managing Multiethnic
Communities Program este un program
dezvoltat de c[tre Open Society
Institute Budapesta, program care se
concenrteaza pe îmbunatatirea
guvernarii locale în Europa Centrala si
de Sud-Est si Comunitatea Statelor
Independente.

Publicaţiile

Asociaţiei

În cadrul proiectului “Transparenta ţi buna guvernare în cheltuirea
banului public în judetul Braţov” au fost realizate ţi distribuite
urmatoarele tipuri de materiale informative:
- 4500 de materiale informative privind modul de creare a bugetului
local, format A6, 4 pagini, policromie;
- 4500 de flyere, tip A6, policromie, ţi 500 de afiţe A3 utilizate ca
instrumente de promovare a paginii www.banulpublic.ro.

Aceste materiale au fost distribuite
cu ajutorul voluntarilor ţi cu sprijinul partenerului, Consiliul Judetean
Braţov, în toate cele 10 oraţe din judetul Braţov, localitati aflate în grupul
tinta al proiectului.
În cadrul proiectului „Pentru o viata civilizata” au fost editate ţi distribuite
câte 400 de exemplare din publicatiile “Drumul spre ţcoala, drumul spre o
viata normala” ţi “Ce alegi? O pedeapsa? O meserie?”. Aceste materiale au
fost distribuite în cadrul campaniei de informare pentru prevenirea
abandonului ţcolar ţi combaterea delincventei desfaţurata în comuna
Racoţ, judetul Braţov.

Asociatia Pro Democratia Club Braţ ov, în
parteneriat cu APC Braţov au realizat suportul de curs
intitulat “Implicarea cetatenilor în actvitatile asociatiei de
proprietari”, fiind distribuit în cadrul sesiunilor de instruire
organizate în cadrul proiectului „Acces la viata publica“, în
100 de exemplare.
Tot în cadrul acestui proiect, cele doua organizatii
partenere au editat ţi publicat doua ghiduri “Recuperarea
sau reconstructia cartii tehnice a constructiei pentru
blocurile construite înainte de 1990” (100 de exemplare) ţi
“Recuperarea restantelor la plata întretinerii în cadrul
Asociatiei de Proprietari” (100 de exemplare) dar şi pliantul
“Conţ tientizarea locatarilor cu privire la pericolul
modificarilor neautorizate din apartamente” (50 de exemplare), materiale ce au fost distribuite asociatiilor de
proprietari din municipiu şi membrilor acestora.

Promovarea

Asociaţiei

În 2010, vizibilitatea Asociaţiei pentru Parteneriat Comunitar Braşov este dată de următoarele cifre:
- 34 Articole presă scrisă şi online
- 12 Ştiri TV/radio
- 1 Emisiune TV
Subiectele abordate în fiecare dintre apariţii au vizat activităţile derulate de Asociaţia pentru Parteneriat
Comunitar Braşov în cadrul proiectelor sale, dar şi prezentarea poziţiei cu privire la anumite teme de interes
local.
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