Aplicăm pentru tema:
(Alegeți o singură variantă prin eliminarea celorlalte răspunsuri)


Campanii de advocacy şi/sau conştientizare

Tipul de bibliotecă:
(Alegeți o singură variantă prin eliminarea celorlalte răspunsuri)


bibliotecă comunală.

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii Biblioteca comunală ”Mihai Eminescu”
Adresa Localitatea Ighiu, str. principală, nr. 369, jud. Alba
Numărul de telefon
Judeţul
Alba
URL-ul site-ului bibliotecii
Persoana de contact Petruța Angela
E-mail și telefon pentru persoana de contact
Directorul bibliotecii
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
Este de preferat să indicaţi titlul pe care l-aţi folosit încă de la început, cel sub care
programul/serviciul pe care îl propuneţi pentru premiere este cunoscut în rândul comunităţii.
Promovarea democrației participative prin Grupul de Inițiativă Locală
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
În comunitățile rurale și nu numai, cetățenii nu conștientizează rolul pe care trebuie să îl
îndeplinească în proiectele pe care administrația publică locală le derulează, modul în care este
cheltuit banul public.
Trăind într-o societate democratică se simțea nevoia informării cetățenilor privind democrația și
implicit ce înseamnă democrația participativă la nivel local și nu numai.
Pornind de la o astfel de realitate am creat Grupul de inițiativă locală, format din persoane
adulte, responsabile, care doresc să se implice în viața comunității și să promoveze democrația
participativă, să ajute la informarea cetățenilor cu privire la rolul pe care cetățeanul trebuie să îl
joace în viața comunității.
Am început prin organizarea unui seminar, unde au participat persoane de la 18 la 65 de ani,
având profesii diferite. În cadrul acestui seminar au fost prezentate Legea nr. 544/2001 privind
accesul liber la informațiile de interes public și Legea nr. 52/2003 privind Transparența
decizională în administrația publică locală. Foarte mulți din cei prezenți nu știau că au dreptul să
participe la ședințele de Consiliu Local, crezând că acestea se desfășoară cu ușile închise, nu știau
că pot să vină cu propuneri în ceea ce privește cheltuirea banului public și implicit a impozitelor și
taxelor pe care le plătesc. Tot în cadrul acestui seminar au fost identificate mai multe probleme,
le-am ierarhizat în funcție de complexitatea lor și perioada de realizare. Primul proiect pe care l-

am realizat a fost ”Strada mea cea mai frumoasă”, un proiect de ecologizare a străzii principale.
Dacă la început acest grup era format din 10 persoane, astăzi el are în componență 22 persoane
care vin de fiecare dată cu propuneri pertinente și constructive ce aduc beneficii comunității.
S-a creat o ”CUTIE A CETĂȚEANULUI” unde găsim scrisori cu diverse probleme pe care ni le aduc
nouă la cunoștință iar noi mai departe le prezentăm în ședințele de Consiliu local
De foarte mare interes a fost organizarea unei întâlniri publice unde au fost invitați edilii localității
pentru dezbaterea unei probleme ce crea confuzie prin neinformarea populației privind
introducerea apei potabil în localitate. Din acel moment Grupul de inițiativă locală este
recunoscut ca fiind un grup eficient, deschis și implicat în rezolvarea problemelor cetățenilor
capabil să creeze legătura între cetățeni și administrația publică locală.
Și la nivelul administrației publice locale acest grup a fost primit cu interes.
Acest serviciu de conștientizare a democrației participative este un program novativ prin faptul că
informează cetățeanul despre cadrul legal care îi dă posibilitatea implicării în problemele
comunității,
În orice comunitate sunt oameni care vor să se implice, care țin ca localitatea lor să fie mai
frumoasă, iar existența acestui GIL este exact punctul de plecare pentru astfel de oameni, pentru
astfel de activități, iar faptul că biblioteca este cea care a inițiat acest lucru este un model de
bună practică pentru că proiectele care se derulează prin acest grup sunt la inițiativă cetățenilor și
pentru cetățeni.
Începeţi cu o declaraţie generală despre impactul în comunitate al programului/serviciului, despre
schimbarea pe care aţi reuşit să o faceţi în comunitate prin dezvoltarea acestui program/serviciu.
Apoi, includeți informații detaliate (statistici de utilizare ale serviciilor menționate, statistici legate
de gradul de satisfacție al utilizatorilor programului/serviciului , informaţii obținute din analiza,
chestionarelor și/sau a interviurilor pe care le-ați realizat cu privire la programul/serviciul
respectiv etc.) pentru a arăta modul în acesta a schimbat vieţile oamenilor. Argumentaţi aceste
aspecte şi populaţi-le cu informaţii care să demonstreze beneficiile şi schimbarea pe care
programul/serviciul le-a adus comunităţii: statistici care demonstrează cum s-a schimbat pozitiv
viaţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai acestui program/serviciu. Puteţi include aici testimoniale
şi citate de la partenerii şi/sau beneficiarii acestui program/serviciu.
Includeți referinţe şi informaţii de contact de la parteneri sau beneficiari ai programului/serviciului
sau programelor descrise.
Dacă consideraţi ca programul/serviciul pe care îl propuneţi pentru premiere este unul special,
explicaţi ce anume îl face să fie deosebit de alte programe/servicii desfăşurate în bibliotecile din
România.
Încheiaţi cu un paragraf care descrie viziunea dumneavoastră despre cum ar putea acest
program/serviciu să fie preluat şi adaptat în alte comunităţi: Cui i-ar fi util? Ce probleme ar
rezolva, căror nevoi i-ar răspunde? Care sunt avantajele acestei abordări?
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)

Nume:Comuna Ighiu
Populaţie:6441
Județ:Alba
Populaţia pe categorii de vârstă:0-14 ani :1181 ; 15-19ani : 424; 20-24ani:513;
25-64 ani:3279; peste 65 ani: 1044
Populaţia de nivelul de educaţie:
Populaţia pe categorii de venituri:
Limbi vorbite româna, maghiara

Comuna Ighiu este situată la o distanță de 12 km de municipiul reședință de județ - Alba Iulia., cu
o populație de 6518 locuitori structurată astfel:
0-14 ani =1181; 15-19 ani = 424 ani; 20-24 ani = 513 ani; 25-64 ani = 3279; peste 65 ani = 1044
O astfel de inițiativă de a crea un grup de inițiativă locală a pornit tocmai de la faptul că populația
majoritară este de peste 25 ani
Femei =
Bărbați =
Numărul de utilizatori ai bibliotecii este de 510 dar de când biblioteca și-a schimbat viziunea și
oferă și alte servicii numărul de utilizatori a crescut ca un răspuns la toate proiectele și inițiativele
bibliotecii.
Includeţi statisticile generale și statisticile de bibliotecǎ/indicatorii de performanțǎ care descriu
contextul în care se desfășoarǎ programul/serviciul propus pentru premiere.
Exemple de date statistice socio-demografice locale :
Populație totalǎ: Populaţie pe segmente de vârstă, Populaţie pe sexe, Populaţie pe niveluri de
educaţie. Exemple de date statistice ale bibliotecii:
Total utilizatori ȋnscriși exprimați ca procent din populația pe care bibilioteca o servește:
Documente ȋmprumutate per capita:
Vizite la bibliotecǎ per capita:
Nu este nevoie să epuizaţi tipurile de date socio-demografice sau indicatorii de performanţă.
Important este să le alegeţi pe acelea care ilustrează cât mai bine contextul pentru
programul/serviciul pe care îl descrieţi în aplicaţie
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Întotdeauna am vrut să aduc biblioteca în centrul atenției prin activitățile pe care le derulez, îmi
doresc și sper că am reușit ca biblioteca să fie un pol de cultură în comunitate, locul unde oricine
poate veni cu o cerere de îndrumare spre rezolvarea unei probleme. Activitățile pe care le derulez
se îndreaptă atât spre copii cât și spre adulți.
Activitatea bibliotecii este axată și pe educația adulților, prin activități de tipul implicării în viața
comunității, educație pentru viață prin proiecte ”“Depistarea precoce a cancerului –boală ce
poate fi învinsă!” ”Campania de donare de sânge” ”Lăcașuri de spiritualitate românească” sunt
idei și proiecte ce atrag comunitatea, ce fac din instituția bibliotecii o instituție în care găsești
răspunduri la foarte multe întrebări..
Descrierea va oferi contextul general pentru programul/serviciul pe care îl propuneţi pentru
premiere. Nu încercaţi să includeţi în descriere tot ceea ce faceţi în bibliotecă pentru comunitate,
ci limitaţi-vă la ceea ce faceţi cel mai bine (mai bine ca alţii), sau la ceea ce faceţi diferit.

Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Sunt mulți oameni care doresc să adere la anumite grupuri sau organisme care să nu fie implicate
politic, vor să se poată exprima liber, să fie și ei implicați în rezolvarea problemelor comunității. În
discuțiile deschise purtate în comunitate, în cadrul diferitelor întâlniri am identificat mai multe
probleme ce aveau nevoie de o rezolvare; aceasta a venit o dată cu crearea acestui G.I.L.
Curățenia localității, Harta Turistică, Ajutorarea copiilor din case de tip familial, unde mergem cu
regularitate pentru a duce bunuri de consum, etc. Faptul că am voluntari ai bibliotecii care se
implică în probleme de ordin cetățenesc aduce un plus de valoare instituției.
Includeţi în această scurtă descriere informaţii despre cum aţi identificat problemele sau
oportunităţile în comunitatea dumneavoastră, cum le-aţi prioritizat şi argumentaţi de ce aţi ales
implementarea programului / serviciului ca soluţie.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Grupul țintă al acestui proiect sunt locuitorii din toate satele comunei,
Beneficiarii indirecți este administrația publică locala, care s-a dovedit a fi foarte deschisă la
propunerile și proiectele acestui Grup,
La adunarea populară unde s-a dezbătut problema introducerii apei potabile au participat un
număr de 65 de persoane, mult peste așteptările noastre, care preconizam o participare de 35
persoane. Discuția deschisă dintre APL și cetățeni a dus la o serie de întrebări-răspunsuri și
rezolvări a unor probleme, cetățenii fiind foarte deschiși datorită mediului neprotocolar în care a
avut loc întâlnirea.
Explicaţi în maxim 100 de cuvinte care au fost beneficiarii direcţi şi indirecţi ai acestui program /
serviciu. Includeţi date statistice care reflectă direct utilizarea programului/serviciului propus
pentru premiere.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
În urma aplicării acestui proiect – care se derulează în comunitate din anul 2011 biblioteca a
devenit mult mai vizibilă, mai căutată și a dovedit faptul că nu mai este doar o instituție unde se
face doar un schimb de carte, este o instituție unde se pot realiza întâlniri constructive atât pentru
copii cât și pentru adulți prin identificarea problemelor , realizarea unui proiect și punerea
acestuia în practică. La sfârșitul fiecărui proiect se face evaluarea proiectului pentru a vedea dacă
obiectivul a fost atins, lucru ce da o încredere în cadrul grupului.
Explicaţi în maxim 100 de cuvinte de ce consideraţi că acest program /serviciu este unul inovativ.
Includeţi informaţii despre ideea programului/serviciului care să demonstreze noutatea şi/sau
originalitatea ei. Includeţi informaţii despre metodele alese pentru punerea în practică a
programului/serviciului şi argumentaţi de ce acestea sunt inovatiove şi/sau originale.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Scopul creării acestui GIL a fost de a da un impuls oamenilor pentru implicarea în activitatea
comunității de colaborare eficientă cetățean - administrație publică locală, de informare a
cetățeanului în ceea ce privește democrația, democrația participativă, alegere conștientă,
implicare civică.
Pentru început ne-am dorit o informare a cetățeanului despre aceste concepte și apoi implicarea
lor în activități. Impactul a fost unul pozitiv prin faptul că, dacă la început erau înscrișe 10
persoane acum sunt 22 persoane, care au statutul de membri ai grupului, dar există voluntari
pentru fiecare proiect care se derulează.
De asemenea de la început ne-am propus ca cele mai multe proiecte pe care le vom derula să fie

fără sprijinul APL-ului sau cu un sprijin minor, toate cheltuielile ocazionate de derularea
proiectului să fie din surse proprii ( ale membrilor grupului) sau din diverse sponsorizări.
Implicarea ulterioară a acestora, participarea la ședințele de Consiliu local, identificarea unor
probleme cu rezolvare cetățenească dovedește că s-a înțeles ce înseamnă democrația
participativă.
Precizați care a fost scopul creǎrii acestui program/serviciu și enunțați obiectivele SMART pentru
acest program/serviciu.Enumerați indicatorii pe care i-aţi urmărit când aţi pus în practică
programul/serviciul şi valorile care au demonstrat ca programul/serviciul este unul performant.
Explicaţi care au fost realizările majore ale acestui program / serviciu?
Scopul unui proiect este cel mai simplu definit ca o soluţie la o problemǎ ce a fost identificată.
Obiectivele unui proiect sunt derivate din scopul proiectului, exprimă aceeaşi intenţie ca şi scopul,
dar sunt mult mai specifice, verificabile şi măsurabile decât acesta. Un obiectiv este, de obicei, un
rezultat scontat ce trebuie obţinut în efortul de atingere a scopului proiectului şi, implicit, al
rezolvării problemei. O altă metodă de a verifica dacă ceea ce se enunţă este un obiectiv sau nu
este verificarea obiectivelor folosind criteriile SMART (ISTEŢ):
S
Specific (exact) (clar definit, care nu este evaziv sau interpretabil)
M
Measurable (măsurabil) (trebuie să existe o cale de a determina dacă obiectivul a fost
îndeplinit)
A
Achievable (realizabil/abordabil) (trebuie să fie realist în ceea ce priveşte fondurile
disponibile, persoanele implicate perioada de timp pentru implementare şi efortul necesar ducerii
la bun sfarsit a proiectului)
R
Relevant (relevant) (trebuie să aibă o legatură clară cu scopul principal)
T
Time-limited (definit în timp/încadrabil în timp - pentru a putea şti cât timp avem la
dispoziţie pentru atingerea obiectivelor).
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Descrieţi pe scurt programul / serviciul; includeţi informaţii clare despre evoluţia acestui
program/serviciu în 2-3 paragrafe. Această scurtă descriere trebuie să explice în mod concis şi
coerent drumul parcurs de la problema identificată până la rezolvarea acesteia, precizând care au
etapele majore în dezvoltarea programului/serviciului şi rezultatele acestuia până în acest
moment.
În luna octombrie 2011 a fost creat acest grup. La câteva zile a fost implementat primul proiect
”Strada mea cea mai curată”, după care a început un alt proiect ” Scoala părinților„ unde cu
ajutorul unor profesori pensionari, un grup de 10 părinți au primit consiliere privind
supravegherea copiilor în vederea pregătirii pentru școală; ” Comuna Ighiu și zestrea sa turistică”
unde grupul s-a implicat în elaborarea unei hărți turistice a localității; ” Din suflet pentru copii”
grupul s-a deplasat la câteva case de tip familial pentru a aduce un strop de bucurie în sufletele
copiilor de aici, participarea la ședințele de Consiliu local și exemplele pot continua.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Descrieţi pe scurt fiecare etapă a implementării acestui program/serviciu.
Când aţi început planificarea programului/serviciului? Cât a durat planificarea? Când aţi lansat
programul/serviciul? Când aţi făcut prima evaluare a rezultatelor programului/serviciului?
În urma unui seminar de promovare a democrației participative, în anul 2011 s-a constituit GIl-ul

care avea la acea dată 10 membri, numărul acestora crescând odată cu fiecare activitate
desfășurată, când oamenii au conștientizat că suntem un grup neimplicat politic, grup ce lucrează
pentru binele comunității, reprezentându-le interesele. Existența acestui grup nu se rezumă la un
anumit tip de proiect pentru că membrii acestuia vin de fiecare dată cu propuneri care implică și
sfera socială (cum ar fi proiectul ”Din suflet pentru copii” când s-au adunat foarte multe alimente
și haine pentru câteva case de tip familial, activitate în care s-au implicat un număr de 45
persoane)
La finalul fiecărui proiect derulat se face evaluarea activității și urmărim dacă obiectivul propus a
fost atins.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
De la data constiruirii acestui GIL resursele au fost asigurate de donațiile membrilor, din alocații
de la APL sau din sponsorizări.
Locul de întâlnire este biblioteca comunală. De un real folos ne-au fost și ne sunt echipamentele
primite ca urmare a intrării în proiectul național Biblionet. Acum ne putem folosi de calculator, de
videoproiector, de ecran de proiecție pentru a vedea fotografiile din timpul derulării proiectului,
pentru că fiecare proiect are un alt loc de desfășurare.
De un real ajutor ne-ar fi un aparat de filmat sau un aparat de fotografiat mai performant .
Specificaţi situația resurselor care au fost utilizate în implementarea programului/serviciului
propus pentru premiere. De exemplu: resursele existente în bibliotecă versus resurse pe care le-aţi
atras. Includeţi informaţii despre timpul alocat pentru lansarea şi desfăşurarea programului /
serviciului, resursele umane implicate şi estimaţi nivelul de efort (ore-persoană pe săptămână);
indicaţi echipamentul, dotările şi spaţiile pe care le folosiţi în cadrul desfăşurării acestui program /
serviciu. Nu uitaţi să includeţi informaţii despre partenerii dumneavoastră în dezvoltarea şi
livrarea acestui program/serviciu, despre sponsorizări şi alte contribuţii externe pe care le-aţi
atras pentru dezvoltarea şi continuarea acestui program/serviciu.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Care au fost principalele provocări şi obstacole pe care le-aţi depăşit în dezvoltarea acestui
program/serviciu? Cum le-aţi depăşit?
Mentalitatea - la început oamenii erau sceptici (și poate că mai sunt încă într-o oarecare măsură),
dar prin seriozitate am dat dovadă că se pot face lucruri frumoase și constructive.
Pasivitatea – (de ce să fac eu și nu altul), a trebuit să explicăm membrilor grupului că trebuie să
acționăm pentru binele comunității
Neîncrederea pe care o simțeam din partea cetățenilor că nu se pot duce proiectele la bun sfârșit,
Acest lucru a fost îndepărtat prin consecvența de care am dat dovadă în derularea fiecărui
proiect derulat.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Care au fost principalele lecţii învăţate în timpul implementării şi derularii acestui
program/serviciu? Gândiţi-vă că explicaţi unui coleg bibliotecar cum să pună în practică un
program/serviciu similar în bibliotecă lui/ei. Ce sfaturi i-aţi da ca să aibă succes? La ce ar trebui să
fie foarte atent(ă)?
Crearea și coordonarea unui astfel de grup este și frumoasă dar și dificilă în același timp.
Obiectivitatea este un element care aduce valoare proiectului. Din multitudinea de propuneri ce

vin de fiecare dată când grupul se întâlnește, este analizată fiecare situație în parte si o alegem
pe cea mai urgentă, dezbatem soluția și vedem dacă poate fi rezolvată de noi, ce posibilități
avem si acționăm în consecință.
Implicarea fiecărui membru al grupului este absolut necesară pentru că fiecare vrea să facă ceva
la care se pricepe cel mai bine, fiecare trebuie să aibă rolul său în proiect
Cunoașterea legislației este un factor important pentru aplicarea corectă a proiectelor.
Oamenii cu inițiativă (voluntarii) sunt un plus de valoare în imaginea bibliotecii.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Odată pornit acest proiect este foarte greu de renunțat pentru că problemele ce se ivesc în
comunitate sunt diverse și apar mereu, iar cetățenii ne știu că suntem deschiși la astfel de
propuneri pe care le dezbatem, le comentăm și le propunem spre rezolvare.
În cadrul grupului s-a realizat o relație specială - apartenența la un grup dă o oarecare siguranță
și importanță fiecărui membru.
În momentul de față există proiecte în derulare și de fiecare dată când grupul se întâlnește vine cu
alte propuneri cum ar fi: rezolvarea unui loc de joacă pentru copii, întreținerea curățeniei în piața
agroalimentară, refacerea drumului din plantația de vie, realizarea unui acoperiș la o fântână din
sat etc.
Este un proiect care are o largă aplicabilitate iar continuitatea acestuia depinde de mai mulți
factori printre care cel mai important este factorul uman, factor de care noi dispunem din plin
pentru că din acest grup fac parte oameni deosebiți.
Explicaţi pe scurt în care este starea curentă a programului/serviciului şi care sunt planurile
dumneavoastră de viitor în legătura cu programul/serviciul propus pentru premiere.
Includeți materiale suplimentare care să demonstreze și sǎ explice informaţiile incluse în aplicație:
•
2-3 fotografii relevante per serviciu (care urmează să fie comprimate, arhivate şi ataşate la
e-mailul dumneavoastră odatǎ cu aplicația, sau să fie disponibile online, pentru vizualizare)
•
Link la pagina de website / blog / pagina de Facebook / galerie foto / orice altă prezenţă
on-line care este relevantǎ pentru serviciile și programele descrise.

Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.
Semnătura reprezentantului autorizat
Data: 12 iulie 2013
Nume Petruța Angela
Funcție Bibliotecar

Figure 1 Întâlnire de grup în Bibliotecă

Figure 2 Întâlnire cu edilii comunei

Figure 3 Proiectul ”Din suflet pentru copii”

Figure 4 ”Marșul ecologic”

