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Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii
Responsabile secolul XXI - REPER21 este o asociație
non-profit, non-guvernamentală, creată în 2006 ca un
spațiu de dialog, creație și acțiune pentru promovarea
responsabilității societale și dezvoltării durabile.
Ne propunem să activăm organizațiile societății civile,
instituțiile publice și firmele pentru a identifica
împreună “cele mai bune practici”, pentru a crea și testa
împreună instrumente, metode și procese de
Responsabilitate Societală.
De asemenea, ne dorim să contribuim la transformarea
sistemului de educație românesc pentru a răspunde
provocărilor societății actuale! Școala secolului 21
trebuie să ofere tinerilor un parcurs de învățare
inovator, complex și interdisciplinar. Provocarea
educației este să-i învețe să trăiască o viață bună,
armonioasă, ca persoane, și să conceapă împreună un
model de dezvoltare durabilă pentru societatea lor.

DESPRE
REPER21

PARTICIPAREA
ONG-URILOR
LA POLITICA
DE EDUCAȚIE
PENTRU
DEZVOLTAREA
DURABILĂ

Proiectul are ca obiectiv general, consolidarea participării
sectorului ONG la formularea și la promovarea politicilor
guvernamentale din domeniul
"Educației pentru dezvoltarea durabilă" (EDD).

Perioada de desfășurare: aprilie 2018 – iulie 2019.
Parteneri: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Finanțator: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Bugetul proiectului: 99. 552,18 LEI
Bugetul gestionat de Asociața REPER21 (coordonator): 539.170,46 LEI

CITEȘTE
BROȘURA DE
PREZENTARE A
PROIECTULUI

ACTIVITĂȚI
DERULATE
> 80 de persoane formate în domeniul
Lobby și advocacy;
> 1 rețea dedicată Educației pentru
Dezvoltarea Durabilă cu 100 de membri;
> 1 adunare generală a rețelei cu 104
participanți;

v i z i t e a z ă :

https://prof21.ro/ong21

DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR
PROFESORILOR
ȘI MANAGERILOR
ȘCOLARI PENTRU
O ȘCOALĂ
ATRACTIVĂ ȘI
INCLUZIVĂ

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la
dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, personalului
de sprijin și managerilor școlari din unități de învățământ
publice defavorizate de a implementa programe
educaționale inovatoare care duc la îmbunătățirea calității
educației și la accesul echitabil la educație pentru copiii cu
un grad ridicat de risc educațional.

Perioada de desfășurare: aprilie 2018 – octombrie 2020.
Parteneri: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (lider), Teach for Romania
(partener), World Vision România (partener)
Finanțator: Programul Operațional Capacitate Umană 2014-2020
Bugetul proiectului: 6.629.720,12 LEI
Bugetul gestionat de Asociața REPER21 (partener): 890.553,16 LEI

ACTIVITĂȚI
DERULATE
> 1 curs de formare dedicat managerilor
școlari cu 23 de absolvenți;
> 23 de sesiuni de formare ale cursului
„Dezvoltarea abilităților de viață ale
tinerilor în conntextul dezvoltării
durabile” cu 250 de cadre didactice
absolvente;
> 10 sesiuni de mentorat ;

v i z i t e a z ă :

https://prof21.ro/

COMPETENȚE
PENTRU
EDUCAȚIA
PRIVIND
SCHIMBĂRILE
CLIMATICE
(ESC) ÎN
COMUNITĂȚI
VULNERABILE

Prin proiectul „Competențe pentru Educația privind
Schimbările climatice (ESC) în comunități vulnerabile” am
urmărit dezvoltarea competențelor pedagogice indispensabile
pentru ESC cu un grup de 12 profesori români, 12 activiști
comunitari francezi, 12 consultanți de mediu italieni, care își
desfășoară activitatea în comunități vulnerabile.

Perioada de desfășurare: octombrie 2016 – septembrie 2018.
Parteneri: Asociația Connected by Nature (Franța) și Fundația Ecosistemi (Italia)
Finanțator: Erasmus + 2014-2020,
KA2-Parteneriate strategice în domeniul educației adulților
Bugetul proiectului: 107.275 Euro
Bugetul gestionat de Asociața REPER21: 35.325 Euro

ACTIVITĂȚI
DERULATE

în 2018

> derularea a 90 de ateliere ESC cu aprox.
1500 de participanți, în 3 țări europene;
> organizarea a trei evenimente de
diseminare și multiplicarea a rezultatelor;
> organizarea celei de-a doua activități
de formare (România, august 2018);

proiectul în cifre...
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RESURSĂ
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LIBERĂ
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PARTICIPANȚI LA
ATELIERE

PARTICIPANȚI DIN
GRUPURI
VULNERABILE

v i z i t e a z ă :

https://competencesclimatiques.eu/

În 2018 ANPCDFP a desemnat
Competences climatiques
BUNĂ PRACTICĂ EUROPEANĂ
în cadrul evenimentului
„Învaţă şi dă mai departe ...
povestea Erasmus+!“
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NATURĂ
ȘI
DIZABILITATE

Premisa noastră este că toate persoanele au dreptul de a participa în mod
egal la viața și cultura comunităților din care fac parte, precum și la un
mediu înconjurător sănătos.
Prin proiectul Natură și dizabilitate ne-am propus să deconstruim
reprezentarea actuală a naturii ca loc inaccesibil persoanelor în situație de
dizabilitate și să deschidem o punte de dialog între actorii sociali, actorii de
mediu și instituții publice pentru a gândi împreună propuneri concrete în
vederea creșterii accesului la natură a persoanelor cu handicap.

Perioada de desfășurare: februarie 2017 – iulie 2018.
Parteneri: Asociația Connected by Nature (Franța), Asociația Equisens (Franța),
Asociația Esperando (România)
Finanțator: Erasmus + 2014-2020,
KA2-Parteneriate strategice în domeniul tineretului
Bugetul proiectului: 154.910 Euro
Bugetul gestionat de Asociația REPER21: 30,600 Euro

ACTIVITĂȚI
DERULATE

în 2018

> publicarea ghidului „Și eu am dreptul la
natură” ;
> 2 evenimente de diseminare și
multiplicare a rezultatelor organizate la
Baia Mare și Dijon;

CITEȘTE
GHIDUL
„NATURĂ ȘI
DIZABILITATE”

In 2018, plecând de la marca "Eveniment responsabil" și
cerințele sale, am realizat un ghid pentru evenimentele
culturale ce urmează să fie desfășurate în cadrul
"Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021". Acest ghid
a fost realizat în cadrul proiectului La Pas, derulat de
Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 în
parteneriat cu Asociația CRIES - Centrul de Resurse pentru
Inițiative Etice și Solidare.
Ghidul conține două capitole distincte. Primul capitol
oferă o paletă de măsuri practice, care permit integrarea
responsabilității de mediu și sociale în diferitele capitole
ale organizării unui eveniment cultural (transport, cazare,
masă, logistică etc.). Al doilea capitol conține informații
despre marca “Eveniment responsabil” și modalitățile care
trebuie urmate de către organizatorii de evenimente
pentru a o obține. Acest demers implică colaborarea cu
REPER21, care oferă marca pe baza unui caiet de sarcini
stabilit împreună cu organizatorii de eveniment.

Ghidul
"Evenimente
culturale
sustenabile"

realizat pentru
Asociația Timișoara Capitală
Culturală Europeană 2021

„ORADEA 2030”
CU TINERII DE LA LICEUL ONISIFOR GHIBU
Am lucrat timp de trei zile cu un grup de tineri de la Liceul Onisifor Ghibu din Oradea care și-au asumat
provocarea de a analiza critic modelul de dezvoltare actual al comunității în care trăiesc și să propună un
scenariu pozitiv, "Oradea 2030", în diverse domenii și politici urbane. Iată cum arată pe scurt acesta:
- ENERGIE: un oraș în care domină parcurile eoliene, fotovoltaice și energiile locale precum cea geotermală, în
care centrala termică e închisă, clădirile sunt reabilitate termic iar cetățenii și diverșii actori din oraș practică
"sobrietatea energetică";
- TRANSPORT: un oraș în care transportul public este accesibil și atrăgător, oferă un mix de mobilitate și
scheme de bike și car sharing, iar cei ce vor musai mașini personale folosesc mașinile electrice;
- CONSUM și ALIMENTAȚIE: un oraș în care predomină producția locală, școlile au programe de alimentație
sănătoasă iar cetățenii se raportează critic la hiperconsum;
- ECONOMIE: un oraș conectat regional prin transport public rapid, nu prin avion, în care predomină investițiile
publice în infrastructură - școli, cantine și în care prosperă antreprenoriatul verde și economia circulară;
- VIAȚA COMUNITĂȚII: un oraș dominat de piste de biciclete, de parcuri și locuri publice și de centre pentru
dezvoltarea cetățeniei active;
- SERVICII SOCIALE: un oraș în care se înființează centre pentru persoane în adicție, programe de prevenție în
școli, în care centrele educaționale oferă servicii de consiliere vocațională și în care fiecare are acces la servicii
medicale de calitate;
- EDUCAȚIE: școli ce oferă educației adaptată, centrată pe competențe și non-formală, cu accent pe subiecte
de actualitate precum antreprenoriatul verde și noile tehnologii, în care elevii sunt consultați real privind
dezvoltarea școlii.

Trăim într-o societate în
care tânăra generație
are nevoie să fie
capacitată și implicată
cât mai mult în
construcția societății pe
care ne-o dorim.
Pe de o parte, are elan,
creativitate și
disponibilitate mare de
implicare dacă o tratăm
cu respect. Pe de altă
parte, ea este cea care
va duce pe umerii săi
toate consecințele
modului nostru actual
de dezvoltare.

priorităţi 2018-2030
EDUCAŢIA
pentru
dezvoltarea durabilă

privind
schimbările climatice

Obiective strategice :
1. Informare şi sensibilizare privind schimbările climatice, cauze şi
efecte posibile ;
2. Promovarea şi introducerea educaţiei pentru dezvoltarea
durabilă în sistemul educaţional românesc ;
3. Promovarea unei culturi a dezbaterii, gândirii critice, strategice
şi prospective.

PARTENERI
N A Ț I O N A L I :

E U R O P E N I :

Fundația pentru Dezvoltarea
Societății civile

Connected by Nature (FR)

Asociația Esperando

EQUISENS (FR)

Teach for Romania

Fondazione Ecosistemi (IT)

World Vision România

MEMBRI ÎN:
Coaliția pentru Educație
Coaliția ONG-uri pentru fonduri
structurale

Coaliția pentru mediu
Mouvement Utopia (FR)

ECHIPA NOASTRĂ
BOGDAN GIOARĂ

ANA-MARIA
MARINESCU-PĂLĂDUȘ

Președinte

Vice-președinte

OANA MARIN

ELENA IONAȘCU

Secretar general

Reponsabil financiar

G a n d h i

Fii tu însuți schimbarea pe
care vrei să o vezi în lume!
SCRIE-NE LA:
VIZITEAZĂ:

contact@reper21.org
reper21.ro
REPER21

