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Grupul de lucru „Societate Civilă: Este societatea civilă pregătită să
ajute sistemul de descentralizare?”
Raportul Grupului de lucru
Moderatori: Bart Wynants, Francisc Giurgiu
Vorbitor: Francisc Giurgiu, Preşedintele OVR România
 a vorbit despre importanţa Societăţii Civile; ce reprezintă societatea
civilă în procesul de descentralizare;
 Putem vorbi de profesionalism când vorbim de Societatea Civilă, putem
vorbi de cele mai bune resurse umane sau putem vorbi despre
descoperirea şi dezvoltarea celor mai bune resurse umane?
Vorbitor: Ilona Mihăieş: Preşedintele Centrului Regional pentru
Democraţie din Timişoara
 A fost atins conceptul de Instituţionalizare a Societăţii Civile; vorbitorul
a făcut o descriere despre cum arată societatea civilă azi cu 13%
instituţii în mediul rural şi 87% instituţii în mediul urban;
 Multe organizaţii ale societăţii civile au la bază problemele educaţiei şi e
foarte important să realizăm că organizaţiile societăţii civile sunt bazate
pe necesităţile reale ale societăţii civile şi nu sunt comerciale
 Multe din instituţiile societăţii civile sunt acum organizaţii realizate
special “pentru afaceri” pe lângă instituţiile “de afaceri” reale, doar
pentru proiecte pe probleme financiare;
 Societatea civilă acţionează pe trei nivele diferite (uneori sinergic):
informaţii, dezbateri publice, participarea pe teren (jucători);
 Este important de ştiut care este “reprezentativitatea Societăţii Civile”
(pe cine reprezint?)

 Este important de ştiut “legitimitatea” Societăţii civile (legal, sunt un bun
“ambasador”?)
 În Timişoara există Consilii Locale Consultative ca şi “bune practici pe
teren” a reprezentativităţii societăţii civile care au venit cu angajamente
locale la Consiliul Judeţean (nu reprezintă legi propriu zise, ci legislaţie
locală, decizii locale);
 Ce înseamnă descentralizarea: înseamnă responsabilitate şi oferă
responsabilitate altcuiva
Au fost intervenţii din public:
 Reconstrucţia culturii politice
 Doar muncind împreună (societatea civilă + biserica) putem ajuta la
descentralizare (preot din comuna Cristian, Jud. Sibiu);
 Unde sunt principiile Societăţii Civile?
 Este foarte important să existe o reprezentativitate calitativă şi
cantitativă a societăţii civile;
Vorbitor: Michel de Baker , Preşedinte OVR – Valonia:
 Prezentări teoretice urmate de exemple ale societăţii civile din Belgia;
legislaţia administrativă de la nivel local, regional şi naţional care ajută
la dezvoltarea societăţii civile/prezentare PPT
Vorbitor: Bart Wynants, Director Somepro:
 Situaţia Societăţii Civile în Belgia (prezentare PPT)
 Câteva idei de reţinut din această prezentare:
o Mijloc (Midfield): în partea flamandă a Belgiei, societăţii civile i se
spune “Midfield”. Aceasta se referă la poziţia de mediator a
acestor organizaţii între cetăţeni şi cei care iau deciziile.
o Societatea civilă trebuie să fie independentă faţă de autorităţi,
o Societatea civilă aduce nevoile individuale la nivel colectiv
o Voluntarii şi muncitorii plătiţi: toţi pot fi profesionişti. Primii fac
munca fără a fi plătiţi, al doilea grup sunt angajaţi să facă o
muncă plătită.
o Societatea civilă comunică în sus factorilor de decizie, dar şi în
jos membrilor/suporterilor lor.
o Societatea civilă crează un spirit pozitiv în societate. Oferă
societăţii un suflet.
o Autorităţile trebuie să rupă pragurile care au pus o frână în calea
dezvoltării organizaţiilor sociale

Vorbitor: Cristina Chert, Formator FDAAM:
 Organizaţia comunităţii “Grass-roots” cu o abordare directă a AGLT,
OLF şi OLB/prezentare PPP în Ro şi EN ataşată acestui raport.
 Participanţii au fost foarte intersaţi de organizaţia OLB şi au întrebat
despre acţiunile OLB
Vorbitorii şi grupul de dezbatere despre:
 Cum putem încuraja ca societatea civilă să facă parte din Consiliile de
administraţie a instituţiilor de stat: Poliţie, Spitale, şcoli, etc
 Descentralizarea trebuie să fie atât pe verticală cât şi pe orizontală;
 Importanţa fiecărui voluntar în acest proces;
 Societatea civilă începe de la fiecare voluntary;
 Portretul voluntarului: să fie implicat, să aibă timp, să aibă energie, să
facă acest lucru în afara profesiei şi familiei, să aibă curaj să spună
ceea ce doreşte să spună şi să ştie ce spune;
 Cineva a zis că societatea civilă simplifică lucrurile pentru Comunitate şi
face eficientă munca autorităţilor;
 Au fost discuţii despre Europa Centrală şi de Est (abordări diferite ale
societăţii civile în funcţie de problemele financiare bazate pe economia
naţională reală);
Concluziile vor fi prezentate pe website-ul Consiliului Judetean Arad, la
rublica Forum

