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1. Denumirea
proiectului
2. Propunător
3. Semnatari
(Cine răspunde
pentru punerea
în practică a
proiectului în
cazul finanţării
lui?)
4. Biblioteca
gazdă

5. Problema
specifica
identificata pe
care doriti sa o
rezolvati prin
campania de
advocacy

ADVOCACY 2011

Biblioteca Judeteana este intai de toate biblioteca municipala!
Fundatia „Casa Cartii" a Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea
Nume: Mircea Monu (Consiliul Judetean Valcea)
Nume: Alina Nicola (Biblioteca Judeteana Valcea)
Nume: Mihaela Radi (idem)
Nume: Monica Cosac (idem)
Nume: Maria Ciobanu
Nume: Crina Popescu (Biblioteca Publica Pietrari-Valcea)
Nume: Valentin Smedescu (B.J. Valcea - coordonator de proiect)
Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul” Valcea
Str. Carol I nr. 26 Ramnicu-Valcea
0250/739221
biblioteca_antim@bjai.ro contact@bibliotecivalcene.ro
www.bjai.ro
Din motive ce tin de precaritatea bugetelor pe care Consiliul Judetean Valcea i le poate aloca, Biblioteca
Judeteana „Antim Ivireanul” nu reuseste sa infiinteze in suficienta masura – asa cum bibliotecarii si-ar dori
- servicii noi si sa modernizeze actualele servicii de biblioteca, pentru toate categoriile de varsta, socioprofesionale, etnice etc. ale comunitatii. Aceasta, intai de toate, din cauza ca bugetul propriu nu permite:
- redimensionarea / dotarea / mobilarea spatiilor destinate serviciilor pentru public;
- finantarea achizitiilor de unitati de biblioteca (u.b.) si, in general, a programelor, proiectelor, activitatilor si
parteneriatelor pentru care institutia ar trebui sa aiba permanent la dispozitie bugete rezonabile;
- formarea continua a personalului propriu al institutiei, in vederea dezvoltarii si modernizarii serviciilor
traditionale pentru public si infiintarii de servicii noi.
Comunitatea pe care o vizam este populatia municipiului Ramnicu Valcea, resedinta judetului Valcea (la
ultimul recensamant – 2002 - de 107.726 locuitori).
Profilul comunitatii este unul urban; orasul – atestat inca de la 1388 – a devenit cunoscut incepand cu secolul al
XVII-lea si ca o asezare cu valente culturale, fiind consemnat de Nicolae Iorga drept “capitala a tiparului romanesc”.
Desi Ramnicu Valcea este, in prezent, un centru universitar in dezvoltare, populatia comunitatii frecventeaza
Biblioteca Publica doar in proportie de 10-12% (totusi, printre cele mai mari procente din tara!). Aceasta se intimpla
si din cauza ca institutia nu reuseste sa ofere servicii moderne de biblioteca in special copiilor, adolescentilor si
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tinerilor, in principal din lipsa de mijloace materiale. Copiii, adolescentii si tinerii nefiind obisnuiti sa mearga la
biblioteca atunci cand sunt copii, adolescenti, respectiv tineri, nu vor beneficia – fireste - de serviciile acestei institutii
nici cand devin adulti/ varstnici: cei mai multi dintre ei nu afla pana la sfarsitul vietii cat de importanta este biblioteca
si cat de mult i-ar fi putut ajuta; cum le-ar fi putut schimba viata.
Problema specifica identificata:
Conform Legii bibliotecilor - ART. 27: (1) Bibliotecile judetene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridica.
/(2) Bibliotecile judetene se organizeaza si functioneaza in toate municipiile resedinta de judet, in subordinea consiliilor judetene./ (3) Bibliotecile judetene indeplinesc si rolul de biblioteci municipale in municipiul resedinta de judet
(Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANTA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.)/ (4) Consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet pot
finanta programe culturale, achizitii de documente pentru biblioteca judeteana, lucrari de investitii si pot sustine
cheltuielile materiale si de capital pentru biblioteca judeteana respectiva (Alin. (4) al art. 27 a fost introdus de pct.
15 al art. I din ORDONANTA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30
ianuarie 2006).
Problema este ca Administratia Locala a resedintei de judet (Consiliul Local Ramnicu Valcea) nu finanteaza si
nu sprijina nicicum activitatea Bibliotecii Judetene Valcea, desi aceasta institutie are in mod evident rol de
biblioteca municipala, peste 90% dintre utilizatorii serviciilor noastre fiind locuitori ai municipiului-resedinta de
judet.
6. Scopul
campaniei de
advocacy

Rezultatul cu efecte pe termen lung – teoretic, pentru totdeauna - pe care urmarim sa-l obtinem prin acest proiect
consta in cointeresarea Administratiei locale Ramnicu Valcea in buna functionare si dezvoltare a Bibliotecii
Judetene, in conditiile in care aceasta este, inainte de toate, Biblioteca Municipala.
Urmarim sa obtinem, in ultima instanta, sustinerea Bibliotecii Judetene «Antim Ivireanul» Valcea de catre Consiliului
Local Ramnicu Valcea, in atingerea a cate unui obiectiv punctual din strategia noastra de dezvoltare si modernizare
a serviciilor pentru comunitate. Ne dorim, daca este posibil, ca Bugetul municipal anual al municipiului Ramnicu
Valcea sa contina o pozitie distincta in genul “Fond destinat Bibliotecii Judetene/Biblioteca Municipala”.
Sumele sau contributiile in natura alocate anual vor fi folosite pentru (exemplificam):
a) crearea de spatii atractive si functionale ale „Sectiei pentru copii”;
b) dotarea cu mobilier/ echipamente a unui club de biblioteca pentru adolescenti, pe care intentionam
sa il infiintam;
c) dotarea cu softuri si echipamente IT absolut necesare infiintarii de servicii dedicate persoanelor cu
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dizabilitati de vaz/ auz sau locomotorii;
d) dotarea cu unitati de biblioteca (u.b.) in format multimedia, absolut necesare intr-o biblioteca
moderna;
e) finantarea/ cofinantarea unor proiecte/ activitati cultural-educative de orice fel, in scopul formarii,
informarii si educarii copiilor si adolescentilor, dar si a proiectelor/programelor dedicate
adultilor/varstnicilor.
Sustinerea pe care dorim sa o obtinem din partea Consiliului Local Ramnicu Valcea va fi in scopul bunei
functionari, dezvoltarii si infiintarii de servicii de biblioteca pentru locuitorii municipiului Ramnicu Valcea.
Aceasta, cu atat mai mult cu cat in Ramnicu Valcea este in vigoare si se percepe tuturor agentilor economici din
oras o “Taxa de sport si cultura”, care a condus in 2010 la un plus in buget in cuantum de aproape 750.000$, din
care peste 580.000 $ au fost repartizate “Sportului”, iar restul altor domenii, nu si bibliotecii.

7. Obiectivele
campaniei de
advocacy.
Activităţi în
proiect.
Rezultate
preconizate

1. Constientizarea opiniei publice si a factorilor municipali de decizie
asupra importantei finantarii serviciilor de biblioteca pentru
comunitate.

Activitatea
1. Realizarea de parteneriate cu mass-media
locale (ziare, televiziuni) in scopul promovarii
nevoii de finantare.
Se vor realiza aproximativ 15 parteneriate (10
ziare locale, 3 televiziuni şi 2 staţii radio).

2. Elaborarea si difuzarea de materiale

Rezultate aşteptate
Sustinerea campaniei de catre
media locale si de catre
comunitate

Resursele
necesare

Persoane
responsabile

Cadru de timp

Umane: 2
bibliotecari
Materiale: 1 top
hârtie A4, 1 cartuş
alb-negru pentru
imprimantă, 15
mape plastic.

Echipa de proiect/
conducerea
Bibliotecii
Judetene

1 luna

CALENDAR DE ACTIVITĂŢI

ADVOCACY 2011

promotionale care sa conduca la cresterea
vizibilitatii subfinantarii serviciilor de biblioteca.
Se vor realiza:
- materiale promoţionale tipărite cu rol
informativ (pliante, afişe, fluturaşi) – 3000;
- materiale promoţionale pentru asigurarea
continuităţii campaniei de advocacy
(tricouri, şepci, insigne), pe care se va
tipări logo-ul campaniei – “Biblioteca
Judeţeană este întâi de toate bibliotecă
municipală!”: 50 tricouri, 100 şepci, 200
insigne.
Se vor organiza câte trei zile de sampling pe
săptămână, timp de 6 luni, perioadă în care
membrii echipei de proiect ajutaţi de elevi
voluntari vor distribui materialele
promoţionale în zone aglomerate din oraş.
De asemenea, cel mai important material
promoţional va fi un clip video de cca 30 de
secunde, al carui mesaj, exprimat de un copil de
cativa anisori, va fi in genul: «Orasul meu este
frumos, insa nu are biblioteca! Biblioteca
proprie are pana si satul bunicilor mei din
Pietrari!»; clipul video va fi difuzat zilnic pe cele
trei posturi TV locale, cu care biblioteca a
încheiat parteneriate (vezi Obiectiv1, activitatea
1)si pe site-urile institutiei noastre, cu explicatia
ceva mai dezvoltata ca locuitorii municipiului
Ramnicu-Valcea nu au o biblioteca finanata de
administratia locala careia ei ii platesc impozite,
ei putand beneficia doar de serviciile Bibliotecii
Judetene, finantata de C.J. De asemenea, se va
închiria un panou publicitar, amplasat în centrul

Umane: 4
bibliotecari, 20 elevi
voluntari
Materiale: 10 top
hârtie A4, 2 top
hârtie A3, 3 cartuşe
alb-negru pentru
imprimantă, 3
cartuşe color, 50
tricouri, 100 şepci,
200 insigne

1 luna elaborarea/ 6
luni difuzarea

Umane: 4
“specialişti”
(scenarist,
cameraman,
protagonistul
clipului video,
persoana care
realizează montajul)
Materiale: ½ top
hârtie A4
(redactarea şi
lectura scenariului),

CALENDAR DE ACTIVITĂŢI

ADVOCACY 2011

oraşului, pe care clipul video să ruleze la interval
de 3 ore.
3. Marcarea unor evenimente importante (Ziua
Europei, 1 Iunie, Zilele Ramnicului etc.), care sa
reuneasca, la biblioteca, reprezentantii
Primariei, ai Consiliului Local, ONG-uri etc., cu
scopul de a-i informa asupra diversitatii
serviciilor pe care biblioteca ar putea si trebuie
sa le infiinteze ori sa le dezvolte pentru
comunitate.
Se vor organiza aproximativ 10 întâlniri, la
care vor participa, alături de cei “vizaţi”
(reprezentanţii Primăriei, ai Consiliului Local) şi
utilizatorii bibliotecii, care fac parte, desigur, din
categoria “Aliaţilor” noştri în campania de
advocacy.
Metodele utilizate pentru susţinerea cauzei
noastre sunt:
- organizarea şi susţinerea de reprezentaţii
de teatru social, sub genericul “Cultură înainte
de bordură!”, cu scopul de a sensibiliza
spectatorii (inclusiv factorii de decizie) faţă de
nevoile comunităţii;
- organizarea de prezentări şi dezbateri
publice cu privire la identificarea nevoilor
(servicii, colecţii, unităţi de bibliotecă, bunuri/alte
entităţi informale) pe care le au utilizatorii
bibliotecii; concluziile acestor dezbateri vor fi
făcute publice.
4.Crearea unui grup de voluntari, numit

1 cameră video, 10
DVD-uri, 1 PC, 1
panou publicitar
Pe intreaga
perioada a derularii
proiectului
Umane: 7
bibliotecari, 20 elevi
voluntari,
Materiale: ½ top
hârtie A4, 1 cartuş
imprimantă albnegru
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„Prietenii bibliotecii”, dintre utilizatori fideli ai
serviciilor institutiei, care sa desfasoare
permanent o pledoarie activa pentru sustinerea
proiectului. Grupul “Prietenii bibliotecii” va Umane :
număra 10-15 membri, aleşi în funcţie de 7bibliotecari
susţinerea şi interesul pe care aceştia le-au
manifestat faţă de bibliotecă de-a lungul timpului
(colaboratori din diverse domenii de activitate,
utilizatori de cel puţin 10 ani ai serviciilor oferite
de bibliotecă, persoane implicate în acţiunile de
voluntariat desfăşurate de bibliotecă ş.a.). Acest
grup va fi alături de echipa de proiect pe tot
parcursul derulării campaniei de advocacy,
diseminând materiale promoţionale, implicânduse direct în organizarea şi desfăşurarea
evenimentelor menite să conştientizeze opinia
publică şi factorii municipali de decizie asupra
importanţei finanţării serviciilor de bibliotecă
pentru comunitate (un astfel de eveniment ar fi
organizarea unei întâlniri între acest grup şi
factorii municipali de decizie în care membrii
grupului “Prietenii bibliotecii” să vorbească
despre relaţia lor cu biblioteca, despre modul în
care aceasta a avut şi are un rol decisiv în
formarea şi devenirea lor). Selecţia voluntarilor
va fi realizată de către membrii echipei de
proiect, iar planul de acţiune va fi stabilit
împreună cu grupul “Prietenii bibliotecii”.

In termen de 3 luni
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Rezultate aşteptate

2. Formarea unei retele de advocacy la nivel national care sa
desfasoare pledoarie activa astfel incat viitoarea modificare a Legii
bibliotecilor sa prevada explicit ca municipiile resedinta de judet
trebuie sa finanteze biblioteca judeteana cu un anume procent din
bugetul municipal.
Activitate
1.Identificarea tuturor bibliotecilor judetene care
se confrunta cu aceeasi problema
(administratia locala a resedintei de judet
(Consiliul Local) nu finanteaza si nu sprijina
nicicum activitatea bibliotecii judetene);

formarea retelei si
sustinerea ideii

Resurse necesare

Persoane
responsabile

Cadru de timp

Umane: 3
bibliotecari

Valentin
Smedescu

1 luna

2. Constientizarea managerilor de biblioteci
judetene si a bibliotecarilor acestora asupra Umane: 7
beneficiilor pe care le va aduce adoptarea unei bibliotecari
asemenea hotarari a Consiliului Local din orasul
lor.
Concret, vom apela la noile tehnologii de
comunicare utilizând instrumentele electronice
(e-mail, organizarea de conferinţe audio-video
pe Skype) şi, ţinând cont de precaritatea
finanţării bibliotecilor, consider că nu vom
întâmpina dificultăţi în demersul nostru.
3. Redactarea demersului comun la nivel
national care sa sustina cauza bibliotecilor
judetene in fata Comisiei Nationale a
Bibliotecilor,
a
Ministerului
Culturii
si
Patrimoniului National, Guvernului, Comisiei de
Cultura a Camerei Deputatilor si Comisiei de

-

Umane: aprox. 3540 persoane
(membrii comisiei
formate la nivel
naţional)
Materiale: ½ top

Echipa de proiect
3 luni

6 luni
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Cultura a Senatului.
La nivel naţional, se va constitui o comisie
formată din câte un reprezentant al fiecărei
biblioteci judeţene care a înţeles utilitatea
demersului nostru şi s-a alăturat campaniei de
advocacy şi 3 reprezentanţi ANBPR, care va
redacta şi va prezenta scrisoarea de susţinere a
cauzei bibliotecilor judeţene în faţa Comisiei
Naţionale a Bibliotecilor, a Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, Guvernului, Comisiei de
Cultură a Camerei Deputaţilor şi Comisiei de
Cultură a Senatului. Procesul va fi monitorizat
atât de echipa de proiect cât şi de comisia
constituită la nivel naţional.
8. Publicul ţintă
in desfasurarea
campaniei de
advocacy
(identificarea
sprijinului
opozitiei, si a
persoanelor
neutre) .
Persoanele
direct implicate
in campanie.
Participanti la
activitati.

hârtie A4, 1 PC, 1
cartuş imprimantă
alb-negru, 25 mape
plastic

• Aliati:
- conducerea Bibliotecii si personalul acesteia;
- utilizatori actuali ai serviciilor Bibliotecii;
- voluntari din cadrul Centrului de Informare Comunitara (CIC) si voluntarii pe care ii atrag Fundatia „Casa Cartii” si
sectiile Bibliotecii Judetene Valcea;
- grupul „Prietenii bibliotecii”;
• Indecisi (neutri):
- ONG-uri;
- mass-media locale;
- institutii locale de invatamant si cultura (gradinite, scoli, universitati, muzee, teatre);
- Arhiepiscopia Ramnicului;
- parte dintre non-utilizatorii serviciilor Biliotecii;
- personalitati locale/ nationale cu “voce” in comunitate;
- Consiliul Judetean Valcea;
- alte institutii.
• Opozanti:
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- primarul municipiului Ramnicu Valcea;
- Consiliul Local Ramnicu Valcea.
Beneficiarii directi (imediati) ai Proiectului vor fi locuitorii municipiului Ramnicu Valcea:
a) cei care in prezent utilizeaza Biblioteca si carora institutia le va oferi servicii diversificate, mult mai bune si mai
adaptate nevoilor lor;
b) cei care n-au fost niciodata la Biblioteca din cauza ca aceasta nu i-a atras cu servicii, unitati de biblioteca si
informatii pentru nevoile lor (in special copiii si adolescentii, carora nu le-au fost si nu le pot fi nicicum suficiente doar
colectiile traditionale de carte si periodice).
c) bibliotecarii de la Biblioteca Judeteana Valcea, care vor avea posibilitatea sa-si puna in valoare creativitatea si
preocuparile in vederea dezvoltarii de servicii pe masura nevoilor publicului
Beneficiara indirecta (in sens de „nu imediata”): comunitatea locala si societatea, in general, ai carei membri –
luand contact inca din copilarie si adolescenta cu normalitatea frecventarii Bibliotecii – vor accede mult mai usor,
firesc, la standarde superioare de pregatire si informare, vor avea alte orizonturi, alte perspective de progres.
Opozanti ai proiectului nu ar putea fi, practic, decat Administratia locala Ramnicu Valcea, cea de la care solicitam
cofinantarea unora dintre proiectele si activitatile Bibliotecii Judetene, desfasurate in beneficiul comunitatii.
In concluzie:
Beneficiarii Proiectului sunt locuitorii municipiului Ramnicu-Valcea.
Opozantii Proiectului sunt Primaria si Consiliul Local Ramnicu Valcea, care - cel putin in prima faza - vor
percepe scopul prezentului Proiect ca fiind doar o incercare a noastra a de a smulge o suma din bugetul
“lor”. Acesta este motivul pentru care trebuie dusa campania de constientizare a importantei finantarii
bibliotecii chiar de catre comunitatea in care si pentru care ea functioneaza; si de constientizare, in general,
a beneficiilor pe termen lung ale unei finantari corespunzatoare a Bibliotecii.
Atragerea de partea noastra, in campanie, a categoriei „Neutri” se va realiza prin:
- parteneriate in programele si proiectele derulate de/prin biblioteca (institutii, ONG-uri) aceasta se intimpla si acum
- gazduirea in sediul bibliotecii a unor activitati proprii/ specifice acestor “Neutri” - aceasta
se intimpla si acum
- promovarea activitatilor si intereselor lor prin afisarea de materiale promotionale in
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-

spatiile bibliotecii (institutii, ONG-uri) - aceasta se intimpla si acum
constientizarea efectelor subfinantarii Bibliotecii Judetene asupra comunitatii (va viza
atat institutii intre care si Primaria/Consiliul Local Ramnicu Valcea, cat si ONG-uri...
publicul larg) – este cel mai important pas al demersului nostru.

Publicul-tinta principal este constituit din primarul municipiului Ramnicu Valcea. In acest oras, asemenea
multor orase din Romania, Executivul Primariei - reprezentat ca prim-exponent de catre primar - este cel care
decide si „dicteaza” Legislativului (Consiliului Local); odata convins primarul, acesta va cere Consiliului
Local un vot pentru sustinerea Bibliotecii.
Persoanele implicate direct in campanie sunt membrii Echipei de proiect, cei care vor realiza planificarea si
coordonarea tuturor activitatilor proiectului.

9. Mesajul
campaniei de
advocacy
10. Culegerea
datelor
necesare
pentru
fundamentarea
campaniei de
advocacy
10. Rezumatul
proiectului.

Estimam ca in activitati vor fi antrenati si vor avea propria contributie cca. 10.000 oameni (in care sunt inclusi si
titularii listelor de semnaturi pentru sustinere a proiectului, cei care vor expedia „Scrisoarea catre Consiliul Local”
pre-redactata, timbrata etc., utilizatorii serviciilor bibliotecii, participantii la manifestari, partenerii din institutiile locale
de invatamant etc.)
Mesajul pe care il vom transmite constant prin campania noastra:
„Biblioteca Judeteana este intai de toate biblioteca municipala! Ea este a comunitatii valcene si trebuie
finantata si de catre Consiliul Local Ramnicu Valcea”
Datele pentru fundamentarea campaniei de advocacy sunt „la vedere”:
Initial - la infiintarea sa (1950) - Biblioteca a fost oraseneasca, adica a orasului Ramnicu Valcea. Dupa
transformarea in Biblioteca Judeteana, institutia n-a mai fost finantata si sprijinita in niciun fel de catre
Consiliul Local, desi serviciile pentru public s-au adresat dintotdeauna si intotdeauna cu precadere
cetatenilor municipiului Ramnicu Valcea (componenta „judeteana” a activitatii BJ Valcea consta DOAR in
coordonarea metodica si sustinerea bibliotecilor comunale si orasenesti valcene, potrivit organigramei, de catre o
singura persoana din Biblioteca Judeteana Valcea, intamplator initiatorul acestui proiect)
Proiectul „Biblioteca Judeteana este intai de toate biblioteca municipala!” isi propune sa rezolve o
problema deosebit de importanta, cu mari implicatii asupra comunitatii locale, constituita din cetatenii
municipiului Ramnicu Valcea, resedinta judetului Valcea.
Pe scurt: municipiul Ramnicu Valcea nu are biblioteca publica proprie si nici nu sprijina functionarea
Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea, desi peste 90% din utilizatorii serviciilor acestei institutii sunt
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11. Durata şi
programul de
desfăşurare a
campaniei de
advocacy

12. Resurse ce
vor fi utilizate
în cadrul
campaniei.
Menţionaţi atât
resursele
exitente cât şi
pe cele
preconizate a fi
atrase
13.
Constrângeri.
Provocări.
Riscuri.
14. Fonduri
solicitate.
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cetatenii orasului Ramnicu Valcea, Biblioteca Judeteana funcationand, intai de toate, ca biblioteca
municipala.
In prima faza a proiectului, urmarim sa constientizam comunitatea valceana si Administratia Locala ca
Biblioteca Judeteana are nevoie de finantare/ sprijin si din partea Consiliului Local;
Ca scop final, ne propunem sa obtinem sustinerea Bibliotecii de catre Legislativul local, care ar putea sa
reglementeze aceasta situatie, in beneficiul cetatenilor municipului Ramnicu Valcea, care au nevoie de
servicii de biblioteca cel putin la fel mult cat au nevoie de alte investitii edilitare (poate si mai mult, in unele
cazuri).
1. Constientizarea opiniei publice si a factorilor municipali de decizie asupra importantei finantarii serviciilor de
biblioteca pentru comunitate (se va derula indesebi pana in ziua stabilirii bugetului pe anul urmator al
Consiliului Local Ramnicu Valcea, dar si ulterior)
2. Formarea unei retele de advocacy la nivel national, care sa desfasoare pledoarie activa astfel incat viitoarea
modificare a Legii bibliotecilor sa prevada explicit ca municipiile resedinta de judet trebuie sa finanteze
biblioteca judeteana cu un anume procent din bugetul municipal (ne propunem sa formam reteaua de
advocacy in cca 3 luni dupa ce obtinem atingerea obiectivului proiectului la nivelul judetului Valcea)
• Resurse umane: echipa de proiect, colegi bibliotecari, conducerea bibliotecii,
• Timp alocat: 9 luni
• Echipamente: contributie proprie
• Spaţii necesare: spatiile bibliotecii, spatii publice din municipiu, panouri publicitare
• Parteneriate: institutii de invatamant, mass-media, ONG-uri, institutii publice locale
• Sponsorizări: mediul de afaceri, persoane fizice
• Voluntari: elevi, studenti, pensionari, bibliotecari, cadre didactice
• Alte resurse: finantarea promovarii in media si a editarii/ multiplicarii materialelor de advocacy
Descrieţi constrângerile identificate şi posibile provocări ce pot aparea in timpul campanei. Detaliaţi modul în care
veţi aborda potenţialele dificultăţi şi obstacole:
Constrangerile si posibilele provocari care pot aparea in timpul campaniei ar putea fi cauzate de faptul ca toti
membri echipei de proiect organizeaza si desfasoara campania de advocacy pe baza de voluntariat, in afara multor
altor indatoriri de serviciu si activitati in care sunt implicati. Din acest motiv, nesustinerea acestui proiect de catre
IREX sau alte ONG-uri, de exemplu, ne pot parea o si mai evidenta lupta cu „morile de vant”...
Tip resursă
Item
Cantitate
Cost estimat
Total costuri din
Total costuri
per item
finanţare IREX
suportate de
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Bugetul
proiectului.
Adăugaţi
rânduri
suplimentare, la
nevoie

bibliotecă sau alţi
parteneri/sponsori
Echipamente/Utilitat
i
PC-uri, laptop-uri
(functionale in spatile
de lucru necesare
sustinerii proiectului)
Servicii
Realizare clip/
Promovare media

Buget materiale
advocacy pentru
printare/ multiplicare/
consumabile

-

-

-

In functie de
necesitati

-

0

4 “specialişti”
- scenarist,
cameraman,
protagonistul
clipului video,
persoana
care
realizează
montajul -, ½
top hârtie A4
-redactarea şi
lectura
scenariului-, 1
cameră video,
10 DVD-uri, 1
PC, 1 panou
publicitar
12 top hârtie
A4,
2 top hârtie
A3,
6 cartuşe
imprimantă
negru,

3.000 $

3.000 $

Contributie BJ
Valcea – conceptie,
multiplicare

1.500 $

1.500 $

Contributie BJ
Valcea –
imprimante,
inscriptionare

Contributie BJ
Valcea

CALENDAR DE ACTIVITĂŢI

ADVOCACY 2011

3 cartuşe
imprimantă
color,
40 mape
plastic,
50 tricouri,
100 şepci,
200 insigne

Buget deplasări în
vederea formării
reţelei de advocacy la
nivel naţional

In functie de
necesitati
-

Buget organizare
evenimente (apă
minerală/plată, cafea,
şerveţele, biscuiţi,
alune).

- In functie de
necesitati/
participanti

Total fonduri solicitate de la IREX: 7.000 USD

2. 000 $

500 $

2. 000 $

500 $

-

-

Total fonduri contribuţie bibliotecă sau
alţi parteneri/sponsori: 10.000 USD

Buget total: 17.000 USD
Cursul oficial RON/ USD la data cererii:
Ordonatorul de credit: Fundatia „Casa Cartii” (a Bibliotecii Judetene Valcea)
Date de contact: Str. Carol I nr. 26, Ramnicu Valcea, cod postal 240591; tel./fax 0250739221,
fundatiacasacartii@yahoo.com, cod fiscal 12024380, cont bancar RO98BRDE390SVO1916873900
15.
Monitorizare.

Echipa de proiect va monitoriza activitatile si va evalua rezultatele proiectului/impactul atat in timpul
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Evaluare.

derularii activitatilor, cat si la sfarsitul acestora (analiza in echipa, dupa fiecare activitate in parte)

16. Rolul
comunităţii în
organizarea si
desfasurarea
campaniei de
advocacy
16.
Durabilitatea
proiectului.
17. Informaţii
suplimentare

Vezi pct. 7 – Obiectiv 1: Constientizarea opiniei publice si a factorilor municipali de decizie asupra
importantei finantarii serviciilor de biblioteca pentru comunitate; implicarea opiniei publice in stabilirea
politicilor publice in favoarea comunitatii.

Vezi pct. 10, alineat final
- la cerere -

Coordonator de proiect
Valentin Smedescu

Director bibliotecă
Augustina Sanda Constantinescu

Reprezentant legal Fundaţia “Casa
Cărţii”
Elena Cioienaru

