
FDSC anunta semnarea a 16 contracte de finantare din cadrul 
Fondului pentru Inovare Civica 

Runda 2013 
 
 
In anul 2012, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile a lansat un mecanism propriu de 
finantare, Fondul pentru Inovare Civica. Continuind traditia si in 2013, in luna februarie FDSC 
a lansat un nou apel de Cereri de propuneri de proiecte, care isi propune sa sprijine initiative și 
actiuni civice inovative ale organizaţiilor neguvernamentale din România, responsabilizarea și 
creșterea participarii active a cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii.     
 
Programul este sustinut financiar in continuare de Trust for Civil Society in Central and Eastern 
Europe si donatori privati din Romania, reprezentati in special de sectorul de afaceri.  
 
In cadrul acestui Apel s-au primit peste 1200 de aplicatii, dintre care 16 au intrunit toate 
conditiile pentru a fi finantate.  
 
Finantarile acordate proiectelor sunt cuprinse intre 30.000 lei si 45.000 lei iar durata de 
implementare este de maxim 6 luni. 

 
Iata cateva detalii despre proiectele castigatoare: 

Centrul de Resurse pentru Organizatii Studentești 
 
Parteneri: 
Asociatia Sub25 
Asociatia "Organizatia Romana pentru Drepturile de Utilizator" 
 
Proiectul „D’inno Lab – laboratorul de solutii creative la problemele comunitatii” isi 
propune: 
1. Prototiparea a 4 solutii complete pentru cauze/probleme resimtite la nivelul orasului Bucuresti 
2. Insusirea metodologiei Design Thinking utilizata in rezolvarea provocarilor la nivel de 
comunitate, de catre cel putin 20 de tineri voluntari din regiunea Bucuresti-Ilfov 
3. Constientizarea potentialului de solutii creative la problemele din comunitate prin crearea si 
diseminarea in randul a cel putin 1.000 de activisti sociali a unei metodologii de generare de 
solutii tehnologice ce stimuleaza creativitatea si implicarea civica 
4.  Facilitarea colaborarii intre 100 de reprezentanti din industriile creative. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 45.000 lei 

 

Asociatia ACCEPT 
 
Proiectul „Educatie pentru diversitate” isi propune: 
1. Dezvoltarea si testarea unui instrument de masurare a nivelului in care liceele sunt un mediu 
sigur pentru elevii LGBT  
2. Elaborarea si livrarea unui modul de formare pentru profesori, dedicat protejarii elevilor de 
reacţiile homofobe din spatiul scolar 
3. Elaborarea si promovarea in sistemul scolar a unui set de recomandari pentru combaterea si 
prevenirea discriminarii legate de orientarea sexuala. 



 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 45.000 lei 

 

Asociatia Impreuna pentru Dezvoltarea Comunitatii 
 
Partener: 
Asociatia "Depoul de Arta Urbana" 
 
Proiectul „Actiunea STRADA MEA” isi propune: 
1. Dezvoltarea instrumentului de implicare civica Asociatia Civica Strada Mea ca structura 
asociativa de initiativa si actiune, pe trei strazi din Centrul Istoric al municipiului Brasov 
2. Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor prin organizarea a trei interventii ,,puterea 
exemplului” pe strazile pilot, pentru imbunatatirea aspectului si functionalitatii strazilor, ca 
exemple de initiative reusite ale Asociatiilor Civice stradale create 
3. Promovarea, generalizarea si diseminarea procedurilor proiectului-pilot, prin materiale, 
promovare si servicii pentru Asociatiile functionale si replicarea procesului prin crearea altor 
Asociatii Civice stradale  
4. Dezvoltare organizationala prin achizitia echipamentelor pentru sustinerea actiunilor ,,puterea 
exemplului”, a altor interventii in sprijinul Asociatiilor Civice, pentru servicii oferite Asociatiilor 
Civice, pentru evenimente de animatie stradala si pentru asigurarea sustenabilitatii rezultatelor 
proiectului. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 39.000 lei 

 

Asociaţia Media DoR 
 
Proiectul „Mici victorii civice” isi propune: 
1. Realizarea a 20 de materiale jurnalistice pe teme cetatenesti care respecta principiile 
jurnalismului responsabil, de profunzime 
2. Cresterea nivelului de intelegere si incredere a 50 de tineri, folosind ca exemplu initiativele 
civice prezentate in cele 20 de materiale jurnalistice  
3. Cresterea gradului de constientizare a 15.000 de cititori ai Decat o Revista, versiunea online 
www.decatorevista.ro asupra initiativelor cetatenesti prin materiale jurnalistice care sa ii faca sa 
inteleaga ca implicarea in viata comunitatii poate determina schimbarea si care sa inspire 
actiune. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 29.996 lei 

 

Asociatia "Efectul Fluture" 
 
Parteneri:  
Centrul Regional de Formare-Evaluare-Atestare Antreprenoriala si Profesionala FORMATEST 
Asociatia Clubul Ecologic Transilvania 
 
Proiectul „Gradina Comunitara urbana” isi propune: 
1. Amenajarea unei gradini urbane comunitare de 220 mp in Cluj Napoca, pe acoperisul Fabricii 
de Pensule, spatiu dedicat culturii contemporane 



2. Organizarea a 5 evenimente dedicate practicilor civice in gradinaritul urban 
3. Incurajarea cetatenilor de a crea gradini urbane prin organizarea unui concurs online 
4. Implicarea autoritatilor locale clujene in realizarea unei politici locale privind gradinaritul 
urban. 
 
Perioada: 5 luni (01.07.2013 – 30.11.2013) 
Suma finantata: 45.000 lei 

 

Fundatia Policy Center for Roma and Minorities 
 
Proiectul „Educatie pentru schimbare” isi propune: 
1. Participarea a 30 de copii, 6 parinti si 6 profesori din Scolile Generale nr. 136, 2 si 148, timp 
de 6 luni, la 3 intalniri in care vor dobandi cunostinte practice si teoretice despre cetatenia activa 
si responsabila si la 2 intalniri in care vor dobandi cunostinte despre dezvoltarea si gestionarea 
unui proiect 
2. Dezvoltarea a trei proiecte civice inovatoare si educative in comunitatea dezavantajata din 
Ferentari, care vor fi implementate de catre copii si tineri, parinti si cadre didactice 
3. Imbunatatirea relatiilor dintre elevi, parinti si profesori in vederea stabilirii unor modele de 
bune practici educativ-participative in comunitatea dezavantajata din Ferentari. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 43.000 lei 

 

Asociaţia Mioritics 
 
Parteneri:  
Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Hârtibaciu  
Directia Judeteana de Cultura Sibiu  
„Consorţiul pentru Dezvoltare Interregionala Sibiu-Agnita” 
Asociaţia Prietenii Mocaniţei 
Asociaţia Hosman Durabil 
Asociaţia Monumentum 
Muzeul Naţional Brukenthal 

       
Proiectul „Salvarea Mocaniţei de pe Valea Hârtibaciului” isi propune implicarea majoritatii 
locuitorilor din zona intr-o campanie de influentare a deciziei politice privind soarta liniei de 
mocanita si: 
1. cresterea gradului de constientizare in randul comunitatilor tinta  
2. cresterea presiunii publice privind salvarea liniei de mocanita  
3. cresterea implicarii si a numarului de membri si voluntari ai Asociatiei Prietenii Mocanitei si 
persoane active. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 45.000 lei 

 

Asociatia Pro Democratia Club Braila 
 
Parteneri:  
Federatia Uniunii Asociatiilor de Propietari Braila 
Asociatia cultural-istorica "Muzeul" 



Asociatia "DANROM" 
Asociatia Vasiliada 2012 
 
Proiectul „ Bugetare participativa locala - de la teorie la practica!” isi propune: 
1. Pregatirea a 4 administratii publice locale si 4 ONG-uri din judetul Braila in cadrul unui 
seminar de instruire de 3 zile pentru realizarea unui proces de bugetare participativa in baza 
unui plan local 
2. Constituirea in fiecare din cele 4 localitati a unor celule de planificare locala bugetara nucleul 
acestora fiind persoanele participante la seminarul de instruire 
3. Realizarea si implementarea de catre fiecare dintre celulele de planificare a cate unui plan de 
actiune locala ce va produce modificari in bugetele localitatilor respective. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 45.000 lei 

 

Asociatia Green Revolution  
 
Proiectul „Participare a cetatenilor la elaborarea si adoptarea legii biciclistului la nivelul 
Municipiului Bucuresti” isi propune: 
1.Stabilirea principiilor si liniilor directoare pentru realizarea cailor de circulatie pentru biciclete 
din municipiul Bucuresti printr-un Document Cadru in 2013 
2.Participarea cetatenilor la elaborarea, dezbaterea si adoptarea Documentului Cadru pentru 
realizarea cailor de circulatie pentru biciclete in municipiul Bucuresti in 2013 
3. Incurajarea transportului pe bicicleta si dezvoltarea in 2013 a 4 fise de proiecte pilot pentru 
cai de circulatie optime destinate biciclistilor din municipiul Bucuresti.  
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 45.000 lei 

 

Centrul de Resurse pentru Participare Publica 
 
Partener:  
Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie 
 
Proiectul „Orasul nostru, nu mosia voastra!” isi propune: 
1. Monitorizarea deciziilor luate de Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) pe 
parcursul a 6 luni din perspectiva intereselor cetaţenilor: analizare, selectare si transformarea 
acestor date in informatii relevante pentru cetateni  
2. Informarea a 50.000 cetateni despre activitatea CGMB si mobilizarea a 300 dintre ei in actiuni 
de responsabilizare a alesilor 
3. Responsabilizarea a 56 de alesi locali (55 consilieri municipali si primarul Oprescu) fata de 
alegatorii lor 
4. Impunerea pe agenda CGMB a subiectului accesului cetatenilor in sala de sedinte si a 
comunicarii dintre alesi si alegatori.   
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 30.000 lei 

 

Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala 
 



Parteneri:  
Universitatea de Medicina si farmacie "Gr.T.Popa" Iasi 
Universitatea de Medicina si farmacie Targu Mures 
Asociatia Medicilor Rezidenti din Romania 
 
Proiectul „Parteneri sociali pentru Sanatate fara Discriminare” isi propune consolidarea 
participarii in procesul de formulare a politicilor publice in sanatate a partenerilor sociali (ONG si 
UMF), prin promovarea educatiei pentru nediscriminare in invatamantul medical superior din 
Romania: 
1. Imbunatirea competentelor in domeniul educatiei pentru nediscriminare in invatamantul 
medical superior a partenerilor sociali in cadrul unei retele interorganizationale 
2. Cresterea nivelului de constientizare a opiniei publice cu privire la importanta educatiei pentru 
cunoasterea, intelegerea, acceptarea si respectul minoritatilor nationale in sanatate 
3. Dezvoltarea capacitatii de a promova initiativa prin realizarea si inaintarea catre institutiile de 
resort a unui document comun cu rezultatele proiectului. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 43.000 lei 

 

Federatia Organizatiilor Civile din Judetul Covasna 
 
Partener:  
Asociatia Miscarea Angajament Civic 
 
Proiectul „Raport Civil pentru monitorizarea politicilor publice in Judetul Covasna” isi 
propune: 
1. Monitorizarea procedurilor si a politicilor publice cu privire la sectorul ONG  
2. Realizarea Raportului Civil al judetului Covasna, care va cuprinde toate ariile de interactiune 
administratie locala – sectorul ONG, cu o prezentare ampla si bine fundamentata cu date 
statistici, exemple concrete, studii de caz 
3. Organizarea unei campanii de constientizare in cadrul sectorului ONG din judetul Covasna, 
utilizand produsele proiectului din fazele anterioare (Raportul Civil) pentru imbunatatirea 
implicarii acestora in procesul decizional 
4. Initierea unei cooperari sistematice cu conducerea locala a primariei Sf. Gheorghe, pe baza 
unui calendar de activitati agreat de ambele parti. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 39.232 lei 

 

Fundatia Centrul pentru Jurnalism Independent 
 
Proiectul „Cazuistica libertatii de expresie in jurisprudenta romaneasca” isi propune: 
1. Analizarea legislatiei si a practicii judiciare din Romania si analizarea modului in care se 
asigura  echilibrul intre libertatea de expresie si dreptul la demnitate al persoanelor 
2. Informarea jurnalistilor si studentilor la jurnalism privind legislatia si jurisprudenta romaneasca 
recenta privind libertatea de exprimare 
3. Informarea decidentilor (magistrati, autoritati de reglementare) privind modul in care 
jurisprudenta romaneasca recenta asigura echilibrul intre libertatea de expresie si dreptul la 
demnitate al persoanelor 



4. Punerea la dispozitia decidentilor a unui set de recomandari privind justa asigurare a 
protectiei demnitatii umane a profesiunii jurnalistice, in conditiile respectarii si promovarii 
libertatii de exprimare, in contextul evolutiilor tehnologice. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 45.000 lei 

 

Asociatia Institutul pentru Politici Publice 
 
Proiectul „Pagini parlamentare. Indrumar practic de lucru zilnic cu noii alesi” isi propune 
punerea la dispoziţia societatii civile a unui instrument util si eficient cu informatii despre 
Parlament si parlamentari in mandatul 2013 – 2017, pentru a fi utilizat in continuare ca resursa 
pentru consultarea cu reprezentantii alesi din forul legislativ: 
1. Informarea societatii civile cu privire la structura, rolul si formele institutionalizate de 
participare in procesul legislativ, dar si cu privire la parlamentarii alesi in colegiile uninominale 
2. Stimularea participarii societatii civile in procesul legislativ in viitorul mandat prin facilitarea 
accesului la o serie de informatii fundamentale in acest sens. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 30.000 lei 

 

Asociatia Romana de Dezbateri, Oratorie si Retorica 
 
Parteneri:  
Fundatia Median Research Center 
Asociatia "Societatea Globala a Studentilor si Tinerilor Profesionisti Romani" 
 
Proiectul „Romania publica” isi propune: 
1.sa determine cresterea capacitatii partidelor politice de a formula pozitii coerente referitoare la 
subiecte de interes public 
2. atragerea partilor active si credibile atat ale partidelor politice cat si ale membrilor societatii 
civile (organizatii sau nu), setand standarde mai bune in discursul public/politic. 
 
Perioada: 6 luni (01.07.2013 – 31.12.2013) 
Suma finantata: 44.000 lei 


