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“COMUNITATEA NOASTRĂ, DECIZIILE NOASTRE!” 
 

 
Începând cu 1 iunie 2014, Fundația PACT, deruleză pe parcursul a 18 luni (până în 31 noiembrie 2015), în 5 
comunități mici-medii din Sudul României, proiectul “Comunitatea noastră, deciziile noastre!”.  
 
În cadrul acestui proiect,  organizația noastră s-a alăturat altor 4 comunități din România pentru a: 
 

 învăța să administreze o campanie de advocacy, exersând modalități practice, participative, de 
rezolvare a problemelor locale prin influențarea deciziei autorităților publice din comunitate  

 consolida o relație cu 
membrii comunității în care 
activează 

 atrage voluntari în acțiunile 
organizației 

 mobiliza comunitatea și 
autoritățile în rezolvarea unei 
probleme  

 
 
 
Problema aleasă pentru această 
campanie este refacere trotuarului 
Poștă- Primărie pentru că: 
 
 
 

 este o problemă reclamată de foarte mulți cetățeni 

 apare în agenda electorală a aleșilor locali (în broșuri, 
pliante, campanie electorală) 

 consilierii locali au admis că sunt de acord să o rezolve  

 nu necesită costuri mari din punct de vedere bugetar 

 afectează în principal copiii care merg la școală,  bătrânii 
care merg spre dispensar și cetățenii fără automobile 
care merg la Primăria Merișani 
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Fișa de post a organizației noastre  

- Va participa, prin 4 reprezentanți ai săi (lideri comunitari formali și/sau informali), la 3 evenimente 
de instruire și schimb de experiență (de câte 2-3 
zile fiecare) destinate dezvoltării de abilități de 
implicare a cetățenilor în deciziile publice. 

- Va organiza minim 2 evenimente de informare a 
50 de locuitori cu privire la drepturile lor 
cetăţenești, mecanismele de implicare civică şi de 
influenţare a deciziilor publice. 

- Va analiza o nevoie/ cauză comunitară prin 
metode inovative. 

- Va implica minim 100 de locuitori din comunitate 
în rezolvarea nevoii/ cauzei comunitare prin 
acțiuni de influențare a autorităților publice 
locale. 

- Va organiza cel puțin o întâlnire între autoritățile publice și membrii comunității cu scopul asumării 
de către autoritate a rezolvării nevoii/ cauzei comunitare identificate de locuitori. 
 
 

Până acum (mai 2015), APT a realizat următoarele acțiuni: 

 a mediatizat campania în comunitate prin afișe, flayere, discuții cu cadrele didactice, autoritățile 
locale și alți cetățeni 

 a organizat o dezbatere publică pe tema amenajării trotuarului 

 a participat la ședința Consiliului Local Merișani (la finel lunii mai) pentru a susține cauza campaniei 

 a strâns 140 de semnături de susținere pentru rezolvarea acestei probleme 

 a atras un număr mare de susținători pe pagina de facebook a asociației 
 

 
NOTE: 

 Implicarea organizației și a liderilor comunitari în proiect este voluntară și neremunerată.  
 Fiecare din cei 4 lideri comunitari vor aloca activităților proiectului, pe parcursul celor 9 luni de 

implementare (1 martie 2014 – 31 noiembrie 2015), aproximativ 20 de zile de lucru efectiv. 
 

 

 

Facebook: trotuarul Posta-Primarie are nevoie de tine 


