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PLATFORMA ROMÂNIA100 DUPĂ DOI ANI

A

nul 2018 a reprezentat un moment important în istoria organizației noastre. Ne-am consolidat
la nivel local prin activitatea a peste 100 de comunități locale RO100, am străbătut ţara dintr-un
colț într-altul în cadrul proiectului “Întrebăm România Împreună” şi am ascultat opiniile a mai bine
de 25.000 de cetățeni. Apoi ne-am alăturat altor 30 de organizații civice și politice din România și am
pornit o inițiativă cetățenească pentru modificarea legilor electorale. Pentru proiectul „Oameni noi în
politică” s-au mobilizat toate comunitățile locale RO100 și au petrecut foarte mult timp discutând cu
oamenii și colectând semnături. În acest timp, peste 2500 de voluntari RO100 au organizat mai mult
de 230 de acțiuni civice, în comunitățile locale RO100. Este impresionant ce forță mobilizatoare poate
avea simpla dorință de implicare în viața cetății. Fără personalitate juridică, fără bugete dedicate și cu
minime resurse alocate din partea Platformei, membrii comunităților locale au ales să fie ei schimbarea.
A fost alături de toate comunitățile locale o echipă formată din oameni dispuși să ofere sprijin și
inspirație, să răspundă la orice întrebare, să asculte activ și să propună soluții, dar mai ales să ducă în
fiecare comunitate locală RO100 dorința autentică de schimbare și implicare.
În decembrie 2019, a luat naștere proiectul politic. Având la bază o foarte bogată activitate civică și de
implicare comunitară, PLUS este un partid pornit din nevoia de a contribui mai mult la procesul de
schimbare, prin participarea la decizia politică.
Apariția partidului PLUS a introdus Plaforma România 100 într-un amplu proces de transformare, în
urma căruia au rămas active 60 de comunități locale. Indiferent de fluctuațiile numărului de comunități
locale și ale membrilor lor, și în ciuda unui an de transformări, dificil pentru organizație, România 100
rămâne cea mai mare platformă civică structurată din România.
Formarea comunităților locale RO100 a fost un fenomen de o amploare extraordinară, o mobilizare
civică masivă, rapidă și extrem de eficientă. Mii de oameni - prieteni, colegi, vecini sau oameni care
nici măcar nu se cunoșteau înainte să se alăture Platformei România 100 au decis să lucreze împreună
pentru binele celor din jurul lor, pe bază de voluntariat, în ciuda problemelor inerente procesului de
formare a oricărei echipe, a unui climat politic agitat și a fondului general de apatie civică în multe
dintre localitățile în care au apărut comunitățile RO100.
Anul acesta a fost și unul de schimbare a structurii de guvernare a Platformei România 100. În ianuarie,
am început procesul de a lărgi numărul membrilor organizației de la cei 5 membri fondatori, la 131 de
membri asociați - selectați dintre cei mai activi și implicați membri ai comunităților locale și tematice
RO100.

Implicarea, dedicarea și reziliența acestor oameni ne inspiră și ne obligă să continuăm munca începută
în cadrul Platformei România 100, indiferent de dinamica pe plan politic. De aceea, în perioada 20192020 ne concentrăm pe întărirea și consolidarea comunităților locale și pe dezvoltarea rețelei acestora,
care să le permită să fie în contact permanent și să dezvolte proiecte comune.
Ne uităm spre viitor cu mult entuziasm și multă speranță. Vrem să ducem mai departe tot ceea ce a
funcționat în comunități locale RO100, să consolidăm echipele locale cu câți mai mulți voluntari și să
dezvoltăm rețelele comunitare și către mediul rural. Am adunat cele mai multe proiectele organizate în
comunitățile locale și am creat site-ul www. fapte.ro100.ro, un MarketPlace de proiecte din care oricine
își poate alege o activitate în care vrea să se implice.
Credem în continuare că putem face o schimbare în jurul nostru prin implicarea civică de la firul
ierbii, prin încurajarea activării comunitare și mai ales prin promovarea unor valori oneste și autentice.
Experiența unui an de construcție comunitară ne-a ajutat să înțelegem mult mai bine cât de valoroasă
este puterea exemplului.
Noi, România 100, suntem fapte!

SUNTEM FAPTE! Comunitățile locale RO100

P

e 10 decembrie 2017 am lansat un concept: comunitatea locală RO100, un incubator de
implicare civică la nivel local, care să schimbe societatea românească de la firul ierbii. Obiectivul
comunităților locale este de a determina și a menține o implicare cetățenească amplă, care va putea să
decidă ce este cu adevărat important la nivel local. Ele oferă modele de atitudini și inițiative și devin
germenii unei activări sociale în zone până acum inerte. De aceea, RO100 își propune să devină o rețea
civică puternică, bine reprezentată în țară și în lume prin comunitățile sale locale.

Evoluția comunităților locale RO100 în 2018
Ianuarie-mai 2018: Am primit 88 de aplicații dintre acestea, 44 de comunități locale au fost validate
de echipa RO100 și au desfășurat cel puțin o activitate civică, sub umbrela Platformei. Comunitățile
au crescut organic, pe măsură ce oameni din toată țara și din diaspora s-au organizat și s-au decis să
răspundă apelului la implicare civică pe care l-am transmis.
“Excelența face diferența - un
proiect prin care comunitatea
locală RO100 Timișoara
a premiat 30 de olimpici
finaliști în etapele naționale la
informatică, engleză, greaca
veche, latină, fizică, biologie,
geografie, germană, cor.
Credem că prin educație se
poate schimba țara și i-am
îndemnat pe elevii olimpici
să fie mereu la înălțime. Să
ajungă și mai sus și să îi inspire
şi pe alţii în parcursul lor.”
RO100 Timișoara, una dintre
primele comunități RO100

13-15 aprilie: Primul team building al comunităților RO100, găzduit cu generozitate de susținătorii
noștri din Viscri, a reunit peste 70 de persoane - moderatori ai comunităților locale și tematice RO100,
membrii fondatori ai Platformei și echipa de coordonare a comunităților. A fost pentru prima dată
când ne-am întâlnit cu toții față în față și am avut ocazia să ne cunoaștem, să învățăm unii de la alții și
să ne facem planuri comune - iar atmosfera a fost extraordinară, plină de energie și optimism.

15 874 de persoane au răspuns la toate întrebările din chestionarul “Întrebăm România Împreună”, alți
1108 dând un răspuns la cel puțin o întrebare dar nu la toate. Eșantionul nu este reprezentativ pentru
populația României, răspunsurile respondenților nu indică poziționarea tuturor cetățenilor țării cu
privire la subiectele campaniei. Participanții la consultare identifică incompetența politicienilor aflați
la putere și corupția acestora ca fiind principalele obstacole în calea rezolvării problemelor țării. Aceste
probleme au fost identificate ca fiind învățământul și, pe locul doi, sistemul de sănătate.
Principala schimbare dorită de respondenți are de-a face cu sistemul de învățământ din România
(menționat de 26% din răspunsuri). O pondere aproape egală este deținută de clasa politică (14% din
răspunsuri) și guvernul sau parlamentul actual (12% din răspunsuri). Mentalitatea a fost menționată
în 11% din răspunsuri, iar corupția în 7%. Infrastructură, sistemul de sănătate sau modificarea
Constituției au fost subiecte care au beneficiat de o atenție mai mică (sub 5%). Practic, există o
divizare aproape egală între cei care se axează pe schimbări sistemice, de profunzime (în educație,
mentalitate, etc) și cei care se concentrează asupra schimbărilor imediate (având de a face cu identitatea
deținătorilor puterii executive/legislative).

Întrebăm
România
împreună
Mai 2018: În a doua parte a anului ne-am concentrat pe creșterea numărului de comunități locale
RO100, prin lansarea unui apel în 87 de orașe cu peste 20.000 de locuitori. În procesul de extindere
s-au implicat 11 comunități locale, ai căror moderatori au oferit sprijin și mentorat pentru cei interesați
să ni se alăture. Au rezultat 11 comunități locale noi în țară și 7 în diaspora.
10 mai: “Întrebăm România Împreună” – primul proiect far al Platformei a mobilizat o mare parte
dintre voluntarii RO100 care, timp de două luni, au ieșit în stradă și au întrebat 25.000 de cetățeni
cu ce probleme se confruntă și ce își doresc să se schimbe în bine în România. Pe lângă chestionare,
comunitățile locale RO100 au organizat și 30 de dezbateri în țară și în diaspora.

16 mai: “Valea Jiului - perspective de dezvoltare
durabilă” a fost al doilea proiect far al Platformei,
lansat împreună cu USR. Derulat pe o perioadă de 6
luni, proiectul a identificat problemele specifice zonei
și a ajutat locuitorii Văii Jiului să genereze proiecte.
Proiectul a inclus 10 evenimente pentru comunitatea
locală Valea Jiului care au abordat teme din domeniul
social, antreprenoriat și cultură, cum ar fi prevenirea
și combaterea violenței în familie, identificarea
modalităților de implicare a comunității în activități
civice, promovarea potențialului turistic al regiunii
și în special identificarea modalităților prin care
regiunea se poate dezvolta într-un contex în care
mineritul aproape numai există.
Programul a creat o activitate culturală recurentă
denumită “Spune-mi o poveste”, un prilej de a
cunoaște oamenii locului, istoria zonei și minunatele
povești ale zonei.
Pentru România 100, acest proiect a coagulat o echipă
extrem de implicată și dornică de schimbare în
comunitatea locală RO100 Valea Jiului și ne-a ajutat
să cunoaștem mai bine Valea Jiului, o regiune peste
care s-au abătut de-a lungul timpului foarte multe
prejudecăți.
20-22 iulie 2018: Al doilea team-building a reunit
la București peste 150 de participanți din țară și
din diaspora. Pe lângă discuțiile de cunoaștere și
planificare, evenimentul a inclus o serie de ateliere de
lucru pe tema ca: strângere de fonduri, comunicare
publică, implicarea și organizarea comunitară, precum
și atragerea și menținerea interesului comunității
locale pentru activități civice). Toate atelierele au fost
susținute voluntar de experți în domeniu.

10 septembrie: A debutat proiectul “Oameni noi în
politică”. Platforma România 100 s-a alăturat altor 30
de organizații civice într-o campanie masivă de strâns
semnături pentru o inițiativă legislativă cetățenească
de reformă a legislației electorale pentru simplificarea
accesului cetățenilor competenți în politică.
Membrii comunităților locale RO100 au petrecut
în stradă două luni și au contribuit semnificativ la
strângerea celor 120.000 de semnături validate.
Octombrie: Am ajuns la 100 de comunități locale
RO100. S-au implicat peste 2200 de voluntari, care
au pus în practică peste 200 de activități civice la
firul ierbii.

10 decembrie: Lansarea site-ului fapte.ro100.ro peste 230 de proiecte încărcate de comunitățile locale, dintre care 55 au abordat domeniul social, 49
educația, 24 protecția mediului, 24 buna guvernare,
16 cultura și 15 sănătatea. Alte 50 de proiecte au
abordat teme din agricultură, economie, diaspora,
infrastructură, România în UE și alte domenii.
Fapte.ro100.ro este o oglindă a activităților
comunităților locale RO100 și un instrument pentru
cei care vor să organizeze proiecte civice, să se alăture
unei comunități sau să sprijine un proiect anume.

404 Blood Not Found

D

upă un 2019 dinamic, în care o parte din membrii comunităților locale, unii dintre ei cu roluri de
coordonare și reprezentare, au decis să devină activi politic în PLUS, comunitățile locale RO100 au
nevoie de sprijin să rămână implicate și motivate, să își dezvolte capacitatea de a face față schimbărilor
și de a atrage noi membri și susținători, să reușească să își pună în practică ideile și să contribuie cât
mai mult la rezolvarea problemelor din localitățile lor.

Un exemplu de succes

Echipa centrală RO100 își propune să acorde în continuare prioritate activităților de consolidare a
comunităților locale și să acorde îndrumare și sprijin metodologic membrilor acestora.

Din 2018, comunitatea locală RO100 Bună Ziua Cluj,
împreună cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină
Cluj, organizează campanii mobile de donare de sânge
la sediile companiilor de IT (și nu numai) din ClujNapoca sub sloganul “404 Blood Not Found”.

REZULTATE

În România, sub 2% din populație donează sânge,
mult sub media europeană de 6%. Nevoia de sânge nu
este acoperită în totalitate și am identificat o serie de
probleme legate de donarea de sânge pe care încercăm
să le rezolvăm pentru a crește numărul donatorilor.

2. Când am început în martie 2018, centrul de
donare nu avea deloc experiență în colectele
mobile. Acum, după modelul nostru, sunt
deja firme care contactează Centrul de donare
și cer colecte mobile la sediul lor.

Începând din martie 2018, am organizat 6 campanii
de donare de sânge, cu circa 60 de donatori pe
campanie. Dacă la primele ediții, peste 50% dintre
donatori au donat sânge pentru prima dată, pe
măsură ce proiectul avansează procentul donatorilor
care donează regulat crește.

3. Prin intermediul social media explicăm
importanța donării de sânge și încercăm să
îmbunătățim comunicarea dintre Centru de
Transfuzie Cluj-Napoca și donatori.

Campaniile se derulează în parteneriat cu studenții
de la Facultatea de Medicină, firmele de IT care ne
găzduiesc și motivează angajații să doneze sânge
și sponsorii care oferă diferite produse/servicii
donatorilor.

PLANURI DE VIITOR pentru Platforma RO100

1. Am reușit să convingem peste 100 de
clujeni să doneze sânge pentru prima dată și
pe mulți alții să doneze recurent.

4. Proiectul a fost preluat de alte trei
comunități locale RO100, care au organizat
campanii de donare de sânge în localitățile lor
(RO100 Victoriei; RO100 Timișoara și RO100
Vatra Dornei).

Comunitățile locale trebuie ajutate să învețe și să se inspire unele de la celelalte, să-și crească baza de
membri și să devină mai puternice, și să își promoveze activitățile în așa fel încât să reușească să atragă
susținători pe termen lung.
Pe lângă activitatea continuă de îndrumare, prin intermediul instrumentelor de lucru adaptate la
nevoile comunităților, prin discuții frecvente cu moderatorii și prin sesiuni de mentorat, echipa RO100
pune accentul și pe dezvoltarea rețelei comunităților locale RO100, prin încurajarea formării de
parteneriate între comunitățile care au nevoie de ajutor și cele care îl pot oferi sau, pur și simplu, între
comunități din aceeași zonă geografică sau care au interese tematice comune.
Un alt aspect la care ne uităm este gestionarea mai bună a potențialului uman și profesional al
membrilor comunităților locale, prin dezvoltarea unui marketplace cu persoane resursă din rândurile
comunităților RO100 dispuse să contribuie cu timp și expertiză pentru a ajuta comunitățile locale să se
dezvolte.
Nu în ultimul rând, membrii comunităților locale au nevoie de o serie de ateliere de formare pe teme
de interes - cum ar fi activarea și implicarea membrilor, gestionarea conflictelor, construirea echipei,
managementul proiectelor non-profit, strângere de fonduri, comunicare (internă și externă), cursuri în
domeniul administrației publice locale (participare civică, monitorizarea deciziilor, analiza bugetelor
publice, rolul consilierilor locali etc.).
Pentru toate acestea, avem nevoie să creștem echipa RO100 și avem nevoie, în continuare, de sprijinul
dumneavoastră financiar, in-kind și sub formă de voluntariat. Vă invităm să rămâneți alături de noi,
pentru schimbarea în bine a României prin inițiative civice derulate sub umbrela Platformei România
100!
Vă mulțumim!

EXECUȚIA FINANCIARĂ
(1 aprilie 2018 - 30 aprilie 2019)
1. Total venituri
Categorie
Venituri RON
Venituri EURO
Venituri USD
Total Venituri în RON la 30.04.2019
Total donatori

Total
982,610.75
55,242.64
1,334.69
1,250,672.37

Total donatori
6649
2551
9
9209

Total
240,774.59
1,778.54
276,438.43
670,632.00
1,189,623.56

3. Rezultatul net al exercițiului
Total venituri
Total cheltuieli
Diferență

Informații donații:
EURO: RO48 BTRL EURC RT03 8695 0002
RON: RO98 BTRL RONC RT03 8695 0002
www.ro100.ro/doneaza

2. Total cheltuieli
Categorie
Cheltuieli administrative
Cheltuieli cu serviciile bancare
Cheltuieli cu serviciile executate de terți
Cheltuieli cu personalul
Total

Asociația Platforma România 100

1,250,672.37
1,189,623.56
61,048.81

