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ANUL 2017

Centrul pentru Inovare Publică promovează o societate deschisă în
care:
• Instituții transparente oferă acces la informații în formate
deschise, decid împreună cu și în interesul celor pe care îi
reprezintă, garantând drepturi egale pentru toate persoanele.
• Cetățenii iau atitudine în cunoștință de cauză față de ceea ce se
întâmplă în jurul lor.
Activitatea noastră de zi cu zi constă în cercetare socială,
monitorizare a instituțiilor publice, realizarea de recomandări
pentru îmbunătățirea politicilor publice, advocacy și comunicare.

În proiectele pe care le dezvoltăm încercăm permanent să găsim
abordări inovatoare, propunem modele sustenabile de
dezvoltare pentru societate.
În 2017, Centrul pentru Inovare Publică
- a dezvoltat și testat un instrument de evaluare a calității
serviciilor publice, găzduit pe platforma www.mairesponsabili.ro;
- a contribuit la realizarea unui ghid de guvernare deschisă la
nivel local;
- a contribuit la modificarea Legii Cetățeniei, împreună cu
membrii Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților,
propunând eliberarea unui certificat distinct de cetățenie
solicitanților minori.

MAI
RESPONSABILI
În anul 2017 am dezvoltat și testat un instrument
de evaluare a calității serviciilor publice.
Instrumentul măsoară: accesibilitatea
informațiilor, cerințele, confortul spațiului,
blocajele și eficiența instituției. Chestionarul este
găzduit pe platforma www.mairesponsabili.ro.
Mai responsabili își propune să transforme
evaluarea într-o practică, la nivelul instituțiilor și să
realizeze recomandări personalizate în funcție de
problemele sesizate de cetățeni.
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al
Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat
de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în
parteneriat cu Romanian-American Foundation,
sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank.

RECOMANDĂRI
PENTRU
GUVERNARE
DESCHISĂ
LA NIVEL LOCAL
Centru pentru Inovare Publică împreună cu Asociația
Smart City, a creat un ghid dedicat autorităților publice
locale. Ghidul propune activități concrete care să ajute
instituțiile să își asume responsabilitatea față de
cetățeni, să fie mai transparente și să implice cetățenii
în luarea deciziilor.
De asemenea, documentul sintetizează pașii pe care
autoritățile locale trebuie să îi urmeze și documentele
pe care trebuie să și le asume, pentru punerea în
practică a principiilor guvernării deschise.

RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE
Anul 2017 a fost un an important pentru creșterea accesului la resurse educaționale deschise. Ministerul Educației Naționale a preluat o
parte din recomandările pe care le-am făcut împreună cu membrii Coaliției pentru Resurse Educaționale Deschise, începând dezvoltarea
la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene, a bibliotecilor școlare virtuale, care să găzduiască resurse educaționale deschise produse de
profesori.
De asemenea, Centrul pentru Inovare Publică a propus îmbunătățiri la Proiectul de lege a manualului, subliniind necesitatea unui format
deschis din punct de vedere tehnic și juridic, care să permită reutilizarea conținutului manualelor pe care Ministerul Educației îl
achiziționează.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ EDUCAȚIE
DESCHISĂ ROMÂNIA
În 2017 am organizat cea de-a patra conferință națională dedicată educației deschise. Subiectele anului 2017 au fost reforma
drepturilor de autor la nivel european, politicile regionale în domeniul educației deschise. Conferința a avut participanți din
Polonia, Slovacia, Bulgaria și Slovenia.

NIEM
2017 a fost anul primei dintre cele trei etape de
evaluare a sistemului național de integrare a
beneficiarilor de protecție, în cadrul proiectului
NIEM- National Integration Evaluation Mechanism;
Measuring and improving integration of
beneficiaries of international protection.
Evaluarea a constat în analizarea a 30 de strategii,
legi, ordonanțe, regulamente și ordine naționale
care reglementează, direct sau indirect, migrația și
azilul, precum și peste 20 de rapoarte naționale și
internaționale referitoare la migrație și azil,
solicitarea de informații publice de instituții cu
responsabilități în domeniul migrației și interviuri
cu practicieni din domeniul migrației și azilului.
În 2017 am fondat, alături de alte zece organizații
neguvernamentale, Coaliția pentru Drepturile
Migranților și Refugiaților.

DREPTURI
EGALE
Centrul pentru Inovare Publică a contribuit în 2017,
împreună cu membrii Coaliției pentru Drepturile
Migranților și Refugiaților, la modificarea art. 9 al Legii
Cetățeniei Române nr 21/1991, care reglementează
eliberarea unui certificat distinct de cetățenie
solicitanților minori, facilitându-le accesarea tuturor
drepturilor cetățenești.
În 2017 alături de 12 organizații și cetățeni am inițiat
Platforma pentru Drepturi și Libertăți RESPECT, care se
opune restrângerii definiției familiei prin Constituție .
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