CeRe face organizare comunitară și în Pantelimon
De ce lucrăm?
Din decembrie 2013 facem organizare comunitară cu tineri, în Liceul Teoretic Lucian Blaga din zona
Aleea Pantelimon.
Pe modelul programului nostru(CeRe) de organizare comunitară cu un pic de inspirație din programul
Youth Voice al celor de la Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală, am început să lucrăm cu elevii
Liceului Blaga pentru mai multe motive:
1. Pentru a construi comunități puternice, care pot influenta deciziile autorității publice locale,
astfel încât acestea să corespundă cu nevoile locale.
2. Credem ca tinerii au nevoie de cât mai multe oportunități de dezvoltare a competenței civice.
3. Credem că elevii pot deveni cetățeni care semnează petiții, participă la ședințe de consiliu
local, merg în audiențe la primărie, ies la proteste în stradă și își cer drepturile fără să li se
pară că e în zadar.
Vedem în acest program o oportunitate de coagulare a unei comunități de tineri informați, activi și
implicați civic. Tineri care știu care le sunt drepturile și responsabilitățile, care cunosc metode de
participare publică și care le folosesc fără urme de disconfort.
Tineri care cred că participarea publică este cool, necesară și mai ales utilă, care nu vor să părăsească
țara, ci vor să rămână aici pentru că știu că prin implicarea lor și a altora pot genera schimbarea
dorită.
Care sunt problemele la nivel de liceu?
Magazinul școlii a fost închis de aproximativ 1 an și jumătate.
Pentru elevi existența unui magazin în școală este o prioritate, chiar dacă la prima vedere pare o
problemă superficială.
La Liceul Blaga, elevii nu pot părăsi școala în pauze, aceeași regulă se aplică și dacă vor să iasă din
școală pentru a cumpăra mâncare sau/și apă de la magazinele din jur.
Mulți dintre ei nu stau în apropierea liceului, fiindu‐le greu să vină cu mâncare suficientă sau cu apă
de acasă, iar unii dintre ei fac sport și vin dimineața la școală direct de la antrenamente.
Spațiul pentru magazin a fost scos la licitație alături de alte spații din unitățile de învățământ din
sectorul 2 și, ca 90% din aceste spații, a fost câștigat de o firmă care nu a semnat contractul cu
Primăria Sectorului 2. Astfel, această firmă nu plătește nici chirie pe spațiu și nici nu a deschis
magazinul. Din documentarea de până acum, pare că singura soluție este organizarea unei noi
licitații.
Tinerii vor să se asigure că această situație nu se va repeta.
Următorii pași: Tinerii vor face o documentare mai amplă a situației și vor acționa pentru a
responsabiliza Primăria sectorului 2 în legătură cu aceasta.

Ce am făcut pana acum?
Am început colaborarea cu liceul cât și cu programul Youth Voice, din dorința de a coagula un grup în
liceu care este în legătură cu alți tineri care fac aceleași lucruri ca și ei.
Am avut câteva întâlniri de cunoaștere și apoi de identificare a problemelor la nivel de școală. Am
împărtășit povești de succes ale altor grupuri de voluntari.
Am organizat un training în care am discutat despre căi de a mobiliza comunitatea, metode de a
determina oamenii să se implice pentru a rezolva o problemă comună și despre tipuri de acțiune
directă.
Rolul CeRe
Rolul CeRe este acela de a aduce împreună tinerii și a‐i ajuta să colaboreze pentru atingerea unor
scopuri comune.
Instruiri pe teme legate de participare publică, aplicate pe nevoile tinerilor.
Asistență în crearea unui plan și aplicarea lui pentru rezolvarea problemelor identificate.
În același timp, vom crea oportunități de schimb de experiență cu cei din Youth Voice dar și cu alte
grupuri de inițiativă.

