Formular pentru înscrierea în
Depozitul de poveşti de succes
Advocacy şi consultarea publicului în procesul decizional

1. Denumirea poveștii

2. Cine a inițiat proiectul
3. Date de contact
Adresă

Telefon
Fax
E-mail
Web
4. Locul de desfășurare al campaniei voastre de advocacy sau al procesului de consultare
Oraș/Sat/Comună
Județ/Sector
5. Dimensiunea proiectului
Local

Regional

Național

Internațional

6. Perioada de desfășurare
De la

Până la

7. Categoria
Advocacy

Consultarea publicului în procesul decizional

8. Domeniul
Social

Mediu

Urbanism

Civic

Coruptie

Drepturile omului

Altul
9. Descrieţi în max. 500 cuvinte care a fost tema abordată sau cauza campaniei de advocacy/
procesului de consultare? Ce v-a motivat să plecaţi la drum?

10. Ce grupuri sau instituţii aţi vizat în cadrul campaniei de advocacy sau în cadrul procesului de
consultare?
Primarie

Consiliu Local

Consiliu Judetean

Parlament

Minister

ONG

Grupuri de cetateni

Companii private

Altele
11. Vă rugăm să faceţi o descriere a campaniei de advocacy/procesului de consultare, punând
accent pe impactul avut. Descrierea ar trebui să cuprindă următoarele aspecte:
• scopul pe care l-aţi avut;
• beneficiarii;
• tacticile de advocacy sau metodele de consultare folosite (scrisori, petiţii,
evenimente, întâlniri cu factori de decizie, dezbateri, proteste, marşuri,
chestionare, comitete consultativ, audieri, focus grupuri etc.)
• reacţia presei;
• reacţia comunităţii;
• măsura în care v-aţi atins scopul propus.

Daca este cazul completaţi şi următoarele secţiuni:
Nr. de persoane implicate în activităţi/acţiuni/evenimente pe parcursul campaniei/procesului de consultare
Nr. de articole in presa sau emisiuni radio/TV
Modificări ale legislaţiei naţionale, locale, sau a unor regulamente relevante. Daca există, vă rugăm detaliaţi.

12. Aţi avut parteneri în cadrul campaniei/procesului de consultare?
Da

Nu

Parteneri:

13. Descrieţi pe scurt rezultatele proiectului şi obstacolele pe care le-aţi întâmpinat, precum şi lucrul cu care vă mândriţi cel
mai mult din cadrul campaniei sau procesului de consultare la care aţi lucrat.

14. Daca este cazul, vă rugam să descrieţi cum va continua demersul dumneavoastră.

15. Alte informaţii pe care le consideraţi relevante (buget, finanţatori, voluntari, mass media):

16. Vă rugăm să ataşaţi fotografii sau alte documente (inclusiv articole din presă) care ar ilustra mai bine povestea ce va
intra în depozitele CeRe. Trimiteti documentele prin atasament la adresa de email depozite@ce-re.ro
17. Vă rugăm să menţionaţi (daca este cazul) numele şi datele de contact ale unui partener, ale unei instituţii sau ale unei
persoane implicate în proces, care ar putea să dea recomandări pentru povestea dumneavoastră.

Pentru a vă contacta în vederea obţinerii de detalii suplimentare, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele informaţii:
Persoană de contact
Telefon
E-mail

