VOCEA TA
CONTEAZÃ
Obiectivele generale ale proiectului sunt :
1. Consolidarea ONG-ului (FALT) în scopul implicãrii în activitãþi legate de buna guvernare ºi
transparenþa procesului decizional al autoritãþilor publice.
Se va urmãri creºterea notorietãþii ºi reprezentativitãþii FALT prin cuprinderea în rândul membrilor sãi ºi a
altor Asociaþii de Proprietari/Locatari din Timiºoara, neafiliate. Aceste noi Asociaþii de Proprietari/Locatari vor
contribui la creºterea gradului de reprezentativitate al FALT. Asociaþiilor membre FALT li se oferã în schimb
dreptul de a avea reprezentanþi în cadrul unor grupuri de lucru ce vor fi constituite din rândul membrilor lor,
putând astfel sã îºi exprime opiniile ºi sã le ofere acestora posibilitatea de a susþine proiecte de interes
comunitar ale Consiliului Local Timiºoara, în cadrul unor dezbateri publice.
2. Creºterea gradului de implicare a cetãþenilor organizaþi în Asociaþii de Proprietari/Locatari din
Timiºoara membre ale FALT ca ºi factori activi ai vieþii sociale în calitatea lor de actori ai comunitãþii, prin
activitãþi de urmãrire a proceselor de elaborare a cadrului legislativ, activitãþi legate de urmãrirea punerii în
practicã a hotãrârilor autoritãþilor publice locale, vizându-se creºterea transparenþei acestor procese ºi
eliminarea oricãror dubii ce ar putea plana referitor la existenþa unor fapte de corupþie în cadrul acestora.
Crearea unui model de implicare a cetãþenilor în procesul decizional al administraþiei ºi a modului de
implementare a Hotãrârilor Consiliului Local, model replicabil care sã poatã fi oferit în funcþie de specific ºi
altor ONG-uri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Continuarea atragerii de cãtre FALT de noi asociaþii nemembre ce vor dori sã se implice în
influenþarea ºi îmbunãtãþirea proiectelor de hotãrâri de Consiliu Local, de interes comunitar în timpul
proiectului.
2. Formarea a cinci grupuri de lucru.
3. Îmbunãtãþirea mecanismelor de comunicare eficientã între cetãþenii Timiºoarei, membrii ai celor
peste 3.200 de asociaþii de proprietari afiliate la FALT ºi aleºii locali, cu implicarea nemijlocitã a mass-media
ca factor de mediere ºi stabilitate.
Reprezentanþii grupurilor de lucru vor trebui sã disemineze în cadrul propriilor asociaþii concluziile întâlnirilor
avute cu echipa de proiect, în vederea unei susþineri cetãþeneºti generale în cadrul dezbaterilor publice
ulterioare.
4. Conºtientizarea cetãþenilor de a participa în procesul de luare a deciziilor de cãtre Consiliul Local
Timiºoara.
5. Implicarea cetãþenilor în emiterea de opinii referitoare la proiectele legislative sau modificãri ale
unor acte normative de interes naþional, care vor fi remise parlamentarilor de Timiº:
Pentru probleme de interes comunitar aflate în sfera administraþiei centrale se vor organiza întâlniri cu
parlamentarii de Timiº, în vederea sensibilizãrii acestora.
6. Asigurarea unui flux de informaþii transparente în timp real, referitor la modul de implementarea a
celor patru Hotãrâri ale Consiliului Local, autoritãþilor locale, cetãþenilor ºi mass- mediei.
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