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  București, 20 noiembrie 2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Asociația ”Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”, în parteneriat cu Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici,  a organizat a doua parte a cursului de formare a voluntarilor din cadrul proiectului 

,,Transparență și calitate în administrația publică prin social media”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în 

cadrul Fondului ONG în România. Evenimentul a avut loc în  București, în perioada 30 – 31 octombrie, la Fundația 

Româno-Americană.  

 

            Proiectul are ca obiectiv principal creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări 

şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local și promovarea dreptului fundamental 

al cetăţenilor de a participa la problemele publice. Valoarea totală a proiectului este de 82684,50, din care co-finanțarea 

prin granturile SEE  se cifrează la suma de 70.648,50 Euro. 

 

Scopul evenimentului a constat în proiectarea activităților dedicate Campaniei No Hate Speech care se vor 

derula în perioada 3 – 12 decembrie în fiecare județ implicat, dar și în stabilirea procedurilor de monitorizare a celor 

60 de evenimente care vor fi organizate de instituțiile publice prin intermediul canalelor social media. La curs au 

participat 24 persoane : voluntari și reprezentanți ai ONG-urilor partenere pe proiect (Asociația Act Integration, Asociația 

NIKE de Dezvoltare și Ajutorare, Asociația Tineretul ONU în România, Centrul de Studii în Idei Politice, Asociația 

Valori Dobrogene, Fundația Doriana, Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare, Asociația Urbaniac, 

Institutul Român pentru Acțiune, Instruire și Cercetare în Domeniul Păcii) din județele Cluj, Mehedinți, Tulcea, Suceava 

și din Municipiul București, reprezentanți ai partenerilor și experți în domeniul comunicării și organizării de campanii și 

respectiv, în proceduri de monitorizare a instituțiilor publice,  

 

  Virginia Mateș, membră a organizației PATRIR,  coordonatoarea voluntarilor  din județul Cluj consideră că 

,,participarea la cursul de formare pentru voluntari de la București din cadrul proiectului Transparență și calitate în 

administrația publică prin social media a fost o experiență minunată deoarece i-a oferit ocazia de a împărtăși experiențe 

cu participanți din celelalte județe și de a-și îmbogăți cunoștințele prin învățarea de noi tehnici în realizarea unei campanii 

și în dezvoltarea de noi metode de monitorizare prin social media” 

    ,,Cursul voluntarilor a permis o mai bună înțelegere a specificului campaniei No Hate Speech și a modului în care 

voluntarii și ONG-urile partenere vor realiza activități de monitorizare a instituțiilor publice implicate în proiect. 

Creativitate, competență, valorificarea expertizei specifice a fiecărui participant, comunicare și interactivitate sunt cuvinte 

cheie care definesc  cursul în ansmablul său.” a declarat Nina Cugler, managerul proiectului.  

 

Nina Cugler  

Președinte Executiv, APDD –Agenda 21 


