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1. SCHIMBAREA LA NIVELUL
GUVERNANȚEI
2019 a fost un an cu multe provocări pentru RO100, pentru comunitățile locale RO100 și
pentru noua echipă de coordonare. Apariția partidului PLUS a direcționat organizația
noastră către un amplu proces de transformare internă. Ne-am confruntat cu o imensă
realocare de resurse umane și financiare către partid, realitate care a impactat în mod
direct structura echipei centrale și numărul comunităților locale RO100.
Primul pas pe care l-am făcut a fost analiza modelului de guvernanță și pentru a deveni
mai eficienți am decis să deschidem participarea la procesul de decizie formală către cei
care, în primii doi ani ai organizației au fost foarte activi în Comunitățile Tematice și în
Comunitățile Locale. Astfel, în aprilie 2019 am organizat prima Adunare Generală a celor
131 de membri asociați RO100. Membrii asociați prezenți la acest eveniment au votat
modificări ale Statutului RO100 și noul Consiliu Director, pentru mandatul 2019-2020:







Ana Vasilache - membru în Consiliul Director și președinte;
Andra Croitoru - membru în Consiliul Director și director executiv;
Sanda Foamete - membru în Consiliul Director;
George Ursachi - membru în Consiliul Director;
Ștefania Moise - membru în Consiliul Director;
Cristiana Zăgreanu - Cristea - membru în Consiliul Director.

Misiunea RO100 este de a promova implicarea civică și voluntariatul,
de a încuraja cetățenii să se organizeze la nivel local pentru a se
implica în viața comunității.

Obiectivul asumat de Consiliu Director a fost întărirea și consolidarea comunităților
locale prin dezvoltarea unui set de proceduri care să pregătească echipele de voluntari
către o etapă de autonomie funcțională și dezvoltarea rețelei interne prin încurajarea și
facilitarea parteneriatelor între comunitățile locale.
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2. MANAGEMENTUL COMUNITĂȚILOR
LOCALE
Pentru a veni în sprijinul echipelor de voluntari, am parcurs împreună mai multe etape de
evaluare și analiză a activității și modului de funcționare operațională a comunităților
locale RO100. Am organizat lunar call-uri comune, întâlniri regionale și un
TeamBuilding al comunităților locale RO100. Împreună am dezvoltat un set de
proceduri interne de management și comunicare, proceduri financiare, juridice și
de luare a deciziilor.
2.1. REVIZUIREA SITE-ULUI RO100
Schimbările prin care a trecut organizația au impus o nouă interfață a comunicării externe,
așa că am făcut câteva modificări la site-ul oficial al organizației https://www.ro100.ro/,
care include și platforma unde sunt depozitate proiectele comunităților locale
https://fapte.ro100.ro/.
2.2. TEAM BUILDING AL COMUNITĂȚILOR LOCALE RO100

DINAMICA

în

echipele

comunităților locale a fost extrem de
ridicată în prima jumătatea a anului
2019. Din acest motiv a fost foarte
important să organizăm o întâlnire
comună, în care să ne cunoaștem mai
bine, să facem schimb de experiențe și
bune practici, să identificăm direcții
comune pentru proiectele de viitor, să
identificăm modalități de implicare și
motivare a voluntarilor și să analizăm,
împreună procedurile interne de lucru.
Așa că am organizat un Teambuilding,
în octombrie 2019 în Săcele, județul
Brașov. Am obținut de la această
întâlnire o imagine mai clară a felului în
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care am înțeles împreună să punem în aplicare cele 10 principii din Manifestul RO100 și
am decis să dezvoltăm proiecte comune pornind de la patru teme de interes pentru
comunitățile locale: educația, sănătatea, combaterea sărăciei și conectarea cetățenilor
români de pretutindeni.

2.3. ÎNTÂLNIRILE REGIONALE
Următorul pas a fost să mergem și mai
aproape de nevoile specifice ale
comunităților locale, așa că între noiembrie
2019 și februarie 2020 am organizat
cinci întâlniri regionale, la care au participat
toate comunitățile locale din țară și câteva
din diaspora. Au fost întâlniri de o zi, la care
au participat membri echipei centrale și
voluntari din comunitățile locale grupate în
funcție de vecinătatea geografică.
Am discutat despre evoluția motivației
personale pentru a ne implica în activități
civice, am analizat în profunzime activitatea
operațională a fiecărei comunități locale în parte și cel mai important am identificat
provocările și nevoile specifice pentru a consolida echipele și activitățile propuse.
Rezultatul a fost o listare coerentă a nevoilor de consolidare pentru fiecare echipă în parte,
care vor constitui baza de pornire a unui program de mentorat destinat comunităților
locale.
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3. #FAPTELE COMUNITĂȚILOR LOCALE
Indiferent de fluctuațiile numărului de comunități locale și ale membrilor lor, voluntarii
RO100 au continuat să fie activi la nivel local. Din 112 comunități locale active în 2018,
acum mai au activitate 40.
3.1. MOBILIZAREA LA VOT PENTRU ALEGERILE PENTRU
PARLAMENTUL EUROPEAN
În anul 2019 au avut loc trei sesiuni de alegeri importante pentru România: 26 mai 2019
alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul pentru Justiție iar pe 10/24
noiembrie alegerile prezidențiale.
Dreptul la vot este foarte important și participarea la vot este o datorie cetățenească civică
fundamentală. Iar dacă exercitarea dreptului la vot se face în deplină cunoștință de cauză,
pe baza unei informări și analize a ofertei electorale, atunci participarea la vot este și un
act de responsabilitate.
Într-o campanie națională a
Platformei România 100 s-au
alăturat
renumiți
actori
contemporani pentru a promova
importanța participării la vot.
Videoclipul RO100 a devenit
viral, cu peste 2.200.000
vizualizări și a fost inclus într-un
top al celor mai reușite campanii
de promovare a participării la
vot.
Aceste momente au fost promovate foarte mult și de voluntarii din comunitățile locale
RO100, prilej cu care au organizat mai multe tipuri de acțiuni pentru a încuraja
participarea la vot a tuturor cetățenilor și mai ales explicarea contextului specific pentru
fiecare etapă de alegeri, astfel încât cetățenii să fie informați corect.
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RO100 Drumul Taberei a organizat un atelier de
educație civică, denumit “Importanța votului la
alegerile Europarlamentare din 26 mai 2019“,
eveniment la care au participat mai tineri interesați să
afle informații despre rolul și atribuțiile
parlamentarilor europeni. În pregătirea acestui
eveniment voluntarii din echipă a colaborat cu
Reprezentanța Permanentă a Uniunii Europene în
România, care i-a sprijinit cu materiale informaționale
și promoționale ale campaniei - De data asta votez!
RO100 Victoriei a organizat workshop-ul
denumit ”ROlul EUroparlamentarilor” - ce face un
Europarlamentar pentru tine și de ce este important
votul tău? Pentru a veni în sprijinul participanților cu
informații folositoare, membri echipei au invitat trei
experți care au lucrat sau colaborat în timp cu mai
multe instituții europene: Alin Mituța, Mihaela Turcu
și Bianca Băluță.

RO100 Londra a inițiat campania “Ce face Europa
pentru mine?“ în cadrul căreia au adunat date statistice
și informații privind beneficiile apartenenței la spațiul
UE și rezultatele vizibile pentru o comunitate.
Inițiativa lor a fost preluată, adaptată și promovată de
mai multe comunități locale.

RO100 Bruxelles în colaborare cu RO100 Berceni au
scris scenariul și apoi au editat un clip de animație cu
scopul de a explica importanța participării la votul
pentru alegerile Europarlamentare, precum și
beneficiile apartenenței la spațiul UE. Clipul a avut
mult succes, iar voluntarii din cele două comunități
locale RO100 au decis să-i introducă și o subtitrare în
limba maghiară.
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3.2. MOBILIZAREA LA VOT PENTRU ALEGERILE PREZIDENȚIALE
Un aspect foarte important care s-a evidențiat de data aceasta în contextul acestor alegeri
a fost atenția acordată votului din diaspora. Pe lângă activitățile de mobilizare la vot și
dezbateri despre rolul și importanța unui președinte în structura statului, comunitățile
locale RO100 au depus demersuri specifice pentru deschiderea unor secții noi de vot în
diaspora, fie au promovat aspectele legale și procedurale privind votul prin
corespondență.
RO100 München a elaborat și diseminat o serie de materiale informaționale despre rolul
și atribuțiile Președintelui României:

De la nivel national, Platforma
România 100 a coordonat
alături de alte organizații civice
un demers public de promovare
a
campanie
socială
de
conștientizare a românilor din
diaspora pentru a se înscrie pe
site-ul www.votstrainatate.ro și
pentru a decide pentru una
dintre cele două opțiuni de vot
aflate la dispoziție. Pentru
această campanie am pregătit
un clip video și un mesaj public.
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Mai mult, RO100 a coordonat și demersurile instituționale către plenul
CNA solicitând și obținând ca acest clip să primească avizul pozitiv
pentru a se încadra în categoria “Campanie non-comercială de interes
public“. Clipul a fost preluat și difuzat posturile publice de radio și TV și
poate fi vizionat aici.
Voluntarii din toate comunitățile locale RO100 s-au implicat enorm și au depus un
efort considerabil pentru a organiza toate activitățile speciale pentru mobilizarea la
vot, iar pentru asta le suntem recunoscători și le mulțumim.

3.3. ACTIVITĂȚILE DE VOLUNTARIAT ALE COMUNITĂȚILOR LOCALE

RO100 Bruxelles a organizat
pentru al doilea an consecutiv
târgul de servicii și produse
românești - Românii lucrează
împreună! Au participat
peste 60 de antreprenori
români care activează în
diferite domenii de activitate
(juridic, medical, construcții,
horeca, transport, instalații,
asigurări, cosmetică, etc).
Târgul a fost o oportunitate
pentru toți participanții de a se
întâlni
cu
membrii
comunității de români din
Belgia, au avut loc degustări
din bucătăria românească,
activități culturale, atât pentru
adulți, cât și pentru copii.
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Târgul a fost organizat în ajunul expoziției Europalia, motiv pentru voluntarii RO100
Bruxelles au rezervat standuri și pentru artiști români, printre care s-au numărat pictori,
creatori accesorii sau de cămăși tradiționale românești. Evenimentul a atras 2000 de
participanți și a devenit deja o marcă de renume pentru această comunitate locală. Pe
viitor ne dorim să exportăm acest model de activitate și în alte CL-uri RO100 din diaspora.
RO100 Zalău a readus la viață șezătorile, o
activitate specifică bunicilor noștri și i-a oferit
și un element de noutate pentru a atrage tinerii,
care se întâlnesc, stau la povești, râd și cântă. În
tot acest timp, mâinile le merg de zor, ei creează
decorațiuni de Crăciun pentru a le vinde mai
departe și a strânge bani pentru câteva proiecte
sociale.
RO100 Constanța a organizat multe activități
caritabile pentru copiii vulnerabili din
comunitate, mai ales cei din zonele rurale
izolate, care au nevoie de haine, încălțăminte,
ghiozdane și rechizite pentru școală.

RO100 Timișoara a venit în sprijinul copiilor
instituționalizați din comunitatea locală și au
organizat împreună jocuri și au confecționat
obiecte pe care apoi le-au donat.

RO100 Budapesta a organizat o strângere de
fonduri pentru asociația AUTISM VOICE și au
sărbătorit alături de români din comunitate un
Crăciun tradițional.
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RO100 Horezu organizează regulat activități de
after school pentru copiii din familiile vulnerabile
ale comunități. Voluntarii ajută la pregătirea
temelor, îi învață să picteze, să scrie povești, dar
mai ales petrec timp împreună de Crăciun, Paște,
1 Iunie sau zilele de naștere ale copiilor.

RO100 Bistrița, în parteneriat cu Școala
Gimnazială Șieu Magheruș și cu sprijinul
Parohiei Ortodoxe Arcalia, a demarat proiectul
„Raftul cu povești” – amenajare și dotare
bibliotecă în localitatea Arcalia. Au construit
rafturi, au desenat pereții și au creat un spațiu și
pentru dezbateri sau jocuri creative. Au reușit să
mobilizeze un număr impresionat de voluntari și
donatori pentru a dota cu fond de carte nouă
biblioteca care a fost inaugurată la finalul anului
2019.
RO100 Alba Iulia a organizat o campanie de
informare și conștientizare privind importanța
marcajelor rutiere prin inscripționarea cu mesaje
preventive, pe trecerile de pietoni utilizate
frecvent de elevi, studenți și nu numai.

Acestea au fost doar o mică parte din proiectele Comunităților Locale RO100. Prin
calitatea activităților organizate, prin entuziasmul implicării și energia pozitivă pe care
au transmis-o, voluntarii din toate echipele comunităților locale RO100 au demonstrat
că schimbarea este la noi. De noi depinde să facem comunitățile în care trăim mai active
și implicate în viața publică și asta o putem face dacă lucrăm împreună. Platforma
România 100 continuă să promoveze implicarea civică și voluntariatul, să sprijine
organizarea locală și comunitară și credem foarte mult că, împreună, noi suntem fapte!
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4. RAPORT FINANCIAR
4.1. TOTAL VENITURI
CATEGORIE

TOTAL*

Donații/Cotizații

323.809,64 lei

Redirecționare 2%

15.046,38 lei

Sponsorizări

85.621,79 lei

Diferență curs valutar

2,11 lei

TOTAL VENITURI

424.479,92 lei

TOTAL DONATORI

3498

* sumele includ și tranzacțiile în valută

4.2. TOTAL CHELTUIELI

CATEGORIE
Cheltuieli
administrative
Servicii executate de
terți
Cheltuieli cu
personalul
Servicii bancare

TOTAL*
130.934,98
lei
99.850,72
lei
238.606,00
lei
1.257,22
lei

TOTAL
470.648,92
CHELTUIELI
lei
* sumele includ și tranzacțiile în valută

4.3. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI

TOTAL VENITURI
TOTAL
CHELTUIELI
DIFERENȚĂ

424.479,92
lei
470.648,92
lei
- 46.169,00
lei

