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Perfecţionarea guvernării locale între România şi Frandra,
Valonia, Bruxelles
Workshop: Societate Civilă
O societate redusă la o uniune de locuitori este o definiţie superficială şi individualistă. Din cele
mai vechi timpuri, oamenii s-au organizat în asociaţii (organizaţii sociale) la nivel local, chiar şi
supra local. In cadrul acestor organizaţii sociale, oamenii se pot dezvolta şi proteja pe ei înşisi.
Nu numai cetăţenii au beneficii de pe urma organizaţiilor sociale, dar şi societatea în ansamblu
precum şi decidenţii politici (locali) pot profita de pe urma acestor «forţe».
Organizaţiile sociale creează emancipare şi duc la o consolidare a societăţii în ansamblu.
Organizaţiile sociale sunt cele care contribuie şi ajută la implementarea deciziilor dintr-o
societate şi sunt un catalizator al formării de opinii în cadrul unei societăţi. In acest sens,
decidenţii locali au un avantaj din cooperarea cu organizaţiile, acestea contribuind, de
asemenea, la a oferi legitimitate şi importanţă la nivel regional şi naţional.

Prezentare de bune practici
a. OLF en OLB
Atât Organizaţii Locale de Femei (OLF) cât şi Organizaţia Locală de Bărbaţi (OLB) sunt active
la nivel local. În România, OLF şi OLB au un important potenţial de a a se extinde în noi
municipalităţi. În prezent, peste 30 de organizaţii locale sunt organizate într-o reţea
naţională şi organizează o serie de activităţi care oferă cetăţenilor instrumente pentru o mai
buna participare la viaţa comunităţii. Din perspectiva autorităţilor, aceste organizaţii
reprezintă un loc adecvat pentru consultări pe teme importante ale agendei publice:
mobilitate, sănătate, educaţie etc.

b. Vizidom
Vizidom (vizită Domestică) este un serviciu de vizite la domiciliu oferit de o reţea de
voluntari. Creată în urmă cu 8 ani, această iniţiativă are ca obiectiv combaterea izolării
persoanelor cu probleme de sănătate şi menţinerea contactelor acestor persoane cu restul
societăţii.
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c. AGLT
La acest moment, AGLT reprezintă o importantă organizaţie de tineret şi dispune de mai
bine de 35 de filiale pe teritoriul României. AGLT a dezvoltat şi un serviciu special pentru
copiii cu nevoi speciale, numită SPEAS.
Premisa de lucru este aceea că într-un context organizat, copiii şi tinerii vor deprinde foarte
multe abilităţi sociale: simţul responsabilităţii, respect faţă de ceilalţi etc. La rândul lor,
aceste abilităţi sociale vor contribui la dezvoltarea societăţii din care fac parte aceşti tineri.
Dezvoltarea unor politici coerente pentru tineret ar trebui să reprezinte un obiectiv major al
autorităţilor atât la nivel local cât şi supra local.

d. Omenia
Omenia este o organizaţie pentru pensionari care are ca obiectiv oferirea unor activităţi
sociale pentru această categorie de persoane. Omenia reuneşte mai mult de 1 milion de
membri şi se bazează pe o reţea de voluntari responsabili de organizarea filialelor la nivel
local. Printre activităţile organizate de Omenia, se numără cele destinate protejării şi
consilierii persoanelor vulnerabile.

Intervenţii:






Belgia:
o Nivel local :
 Ex-aldermen city of Geel şi voluntar la nivel local: Ria Caers.
o Organizaţia socială naţională (organizaţie-umbrelă):
 Femma, organizaţie a femeilor: Eva Brumagne.
 MOC, organizaţia umbrelă: Christian Kusnch (se aşteaptă răspuns)
România:
o Nivel local:
 Voluntar-preşedinte: o persoană, via The Open Network Romania
 Un primar de localitate cu expertiză în domeniu, via The Open Network
Romania
o Nivel naţional:
 The Open Network Romania: Cristina Cher
t

Moderator:
o Mon Verrydt
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Rezultate posibile / Puncte de interes
 Organizaţii locale: dezvoltarea organizaţiilor sociale locale.
 Nivelul supra-local & network: dezvoltarea nivelului supra-local pentru sprijinirea
iniţiativelor locale în domenii precum: educaţie, întâlniri la nivel regional şi naţional.
 Recunoaştere: evaluarea societăţii civile la adevărata sa valoare.
 Cooperare: cooperare între cei decidenţii politici şi societatea civilă: consiliere, clarificare
etc
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