
Salistea - asteptata sa participe la dialogul pentru comunitate
"Orasul Saliste participa! Dialog pentru comunitate " este titlul dezbaterii care are loc astazi, 20
noiembrie, incepand cu ora 15, la Primaria orasului Saliste. Dezbaterea este organizata de Biroul de
Consiliere pentru Cetateni Sibiu, sustinut de Asociatia de Ajutor Familial Pro Vita, impreuna cu Asociatia
Nationala a Birourilor de Consilliere pentru Cetateni (ANBCC) si le propune autoritatilor si cetatenilor
orasului Saliste un exerciiu al dialogului si implicarii. Dezbaterea de astazi reprezinta, de fapt, un
exercitiu al discutiilor constructive si al implicarii societatii civile si autoritatilor, prin intermediul carora
autoritatile spera sa-i familiarizeze si stimuleze pe cetateni, pe reprezentanti ai sectorului ONG si ai
autoritatilor publice in utilizarea de metode inovatoare de participare la luarea deciziilor si incluziune
sociala. intre acestea pot fi enumerate bugetarea participativa, contractele comunitare, finantarea
alternativa - economie sociala si fondurile comunitare.
  
  
  
  Co-finantat de elvetieni
  
  
  
  " Orasul Saliste, participa! Dialog pentru comunitate " se incadreaza in seria de treizeci de evenimente
desfasurate de ANBCC in cadrul "Caravanei bunei guvernari" . Conceputa ca tur de prezentare a
bugetarii participative, contractelor comunitare si finantarii alternative in randul autoritatilor publice si
societatii civile din Romania,"Caravana bunei guvernari" este prima activitate de amploare dezvoltata in
cadrul proiectului " Participare la puterea a 3-a: probleme locale, solutii inovatoare si comunitati
implicate!" implementat de ANBCC in intervalul august 2013-decembrie 2014 si co-finantat printr-un
grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa.
Valoarea totala a proiectului este de 126 181 CHF, din care valoarea co-finantarii din partea Elvetiei este
de 113 563 CHF, iar 12 618 CHF reprezinta contributia ANBCC. in vederea aplicarii la nivel local a
informatiilor furnizate in cadrul "Caravanei bunei guvernari" , in perioada urmatoare ANBCC va
^ntreprinde actiuni menite a raspunde organizarii si formarii a sase grupuri de dezbateri si influentare a
politicilor publice in sase comunitati selectate si implementarea a cel putin uneia dintre metodele
inovatoare promovate, in fiecare dintre cele sase comunitati unde au fost organizate grupuri de dezbateri.
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