FVJ FUNDAŢIA CULTURALĂ VEST PENTRU JURNALISM REGIONAL ŞI EUROREGIONAL TIMIŞOARA
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII
FUNDAŢIEI CULTURALE VEST PENTRU JURNALISM REGIONAL ŞI EUROREGIONAL
PE ANUL 2003
(Extras)
Fundaţia Culturală Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional şi-a asumat, încă de la înfiinţare,
misiunea de a contribui la reforma democratică a societăţii româneşti în trei direcţii distincte:
- acordarea de asistenţă tinerilor jurnalişti şi creatori interesaţi în cooperarea locală, regională şi
euroregională, prin oferirea de sprijin administrativ, financiar şi tehnic şi prin stimularea activităţilor în
reţea
- susţinerea culegerii, procesării şi diseminării informaţiilor, cu scopul de a deschide noi canale de
comunicare între societatea civilă şi factorii decizionali la diverse nivele ale societăţii
- sprijinirea şi stimularea, prin mijloace specifice, a dezvoltării şi colaborării intra şi interregionale.
În anul 2002, Fundaţia Culturală Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional şi-a focalizat
eforturile şi acţiunile asupra stimulării iniţiativelor creative în domenii de larg interes pentru comunităţile
din euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, precum jurnalismul independent şi multiculturalismul.
Obiectivul major al activităţii Fundaţiei a fost obţinerea unor rezultate concrete în direcţia sprijinirii
procesului de edificare a unei societăţi pluraliste şi deschise, bazată pe principii democratice stabile, cu
instituţii consolidate, puse, în exclusivitate, în slujba cetăţeanului.
În scopul atingerii acestor obiective, politica şi strategia Fundaţiei s-au orientat, în anul 2002, pe
următoarele coordinate:
I. extinderea cooperării şi parteneriatelor locale, regionale şi euroregionale
II. elaborarea şi implementarea celei de-a patra ediţii a programului Probitas
III. elaborarea şi implementarea proiectului “Multiplicatorul Comunicaţional”, în parteneriat cu Centrul
Euroregional pentru Democraţie Timişoara
IV. consolidarea parteneriatului cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România
V. asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare pentru realizarea acestor obiective.
Astfel:
În perioada ianuarie-februarie au fost elaborate şi depuse, de către Comitetul Executiv al Fundaţiei,
alcătuit din Marian Odangiu, Violeta Ficard şi Mădălina Văduva, aplicaţii pentru obţinerea de finanţare
adresate următoarelor structuri naţionale şi internaţionale:
- European Cultural Foundation – programul “Information multipliers”
- i2 Foundation – programul “Grant Cycle VII – Spring 2003”
- Freedom House – programul “NGO Regional Networking Project for Central and Eastern Europe”
- Schuler Helfen Leben” – programul “Youth projects in South-East Europe”
- Fundaţia pentru o Societate Deschisă” – programul “East-East”
- Consiliul Eurpopei – programul “The Confidence Building Measures”
- Consiliul Europei – programul “Stability Pact for Youth Eastern Europe – Link Diversity”
- Fundaţia Concept România – programul “Arts&Culture Network Program – Bridges of Understanding”
- European Youth Foundation – programul “Pilot Projects on Human Rights Education”
- Centrul Euroregional pentru Democraţie – programul „South-East Youth Initiative Fund”
La 1 martie 2003, Comitetul Executiv al Fundaţiei a demarat contactele cu organizaţii similare din
România şi Serbia pentru consolidarea reţelei ONG prefigurată în anii anteriori.
În această nouă etapă a parteneriatului euroregional au fost incluse următoarele organizaţii:
- Şcoala de Jurnalism Novi Sad (Serbia)
- Casa de Presă şi Editura „Libertatea” din Pancevo (Serbia)
- Camera de muzică şi Teatru „Ogledalo” Novi Sad (Serbia)
- Fundaţiile „Augusta” Timişoara, Facultatea de Jurnalistică
- Fundaţia şi Universitatea „Banatului”
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precum şi Radio 021 Novi Sad (Serbia) şi Radio Vest Timişoara.
Având la bază acest Partnership Agreement-ul semnat în mai 2002, cu partenerii români şi sârbi, la
sfârşitul lunii iunie, a fost lansată cea de-a doua treia a programului Probitas, sub genericul
“Multiculturalismul împotriva conflictelor regionale”.
Proiectul a obţinut finanţare din partea Fundaţiei Europene pentru Tineret (European Youth
Foundation), precum şi din partea Centrului Euroregional pentru Democraţie Timişoara (programul
„South-East Youth Initiative Fund”).
Programul Interoperaţional „Probitas 2003” a fost implementat cu participarea directă a peste 60 de
tineri jurnalişti din România şi Serbia şi a inclus activităţi specifice, precum reuniuni şi întâlniri cu
personalităţi culturale şi reprezentanţi ai autorităţilor, dezbateri asupra cooperării transfrontaliere, vizite
de documentare, un program complex de trainig multidisciplinar, work-shop-uri privind rolul societăţii
civile în ameliorarea relaţiilor interetnice, în combaterea prejudecăţilor rasiale şi culturale, a
stereotipiilor istorice.
Cele şase sesiuni de training s-au desfăşurat cu sprijinul Companiei Petrom – Baza Socială Valea lui
Liman, comuna Tomeşti, judeţul Timiş, după cum urmează:
Sesiunea 1: 23.06-03.07.2003
Sesiunea 2: 07.07-17.07.2003
Sesiunea 3: 21.07-31.07.2003
Sesiunea 4: 04.08-14.08.2003
Sesiunea 5: 18.08- 28.08.2003
În timpul şi în urma implementării proiectului au fost obţinute următoarele rezultate concrete:
1. cei peste 60 de participanţi implicaţi direct şi-au îmbunătăţit experienţa şi cunoştinţele privind
procesele democratice din România şi Serbia şi rolul societăţii civile în contextul acestor procese
2. a fost consolidat parteneriatul informal dintre participanţi, spiritul de solidaritate şi muncă în numele
unui obiectiv comun
3. baza de date rezultată în urma implementării constă în:
- 5 CD-uri şi 5 audio casete cu reportajele individuale realizate de participanţi
- 5 CD-uri şi 5 audio casete cu emisiunile multiculturale cu durata de o oră realizate de
participanţii din fiecare sesiune
- 1 CD cu cele mai bune materiale audio realizate („Best of Probitas 2003”)
- 6 ediţii ale publicaţiei color „Probitas 2003”
- 6 ediţii ale albumului operaţional „Mirroir Probitas 2003”
La finalul implementării programului de training, a fost organizată, la Valea lui Liman, o reuniune de
evaluare şi diseminare, cu durata de o săptămână, cu participarea a 15 dintre aplicanţi şi a 10 jurnalişti
cu experienţă.
Cu ocazia Reuniunii de evaluare, s-a hotărât participarea, cu un stand comun, a tuturor semnatarilor
Partnership Agreement-ului, la cea de-a Treia Ediţie a Târgului Regional pentru Organizaţii
Neguvernamentale „NGO Fair 2003”, la care au luat parte peste 140 de organizaţii din România,
Serbia, Albania, Bosnia-Herţegovina, Lituania, Ungaria, Bulgaria, Slovenia, Muntenegru ş.a.
În perioada septembrie-octombrie au fost întocmite şi înaintate finanţatorilor rapoartele narative şi
financiare, care au fost apreciate în mod deosebit.
În luna noiembrie, a fost elaborat proiectul „Multiplicatorul Comunicaţional („Communicational
Multiplier Pilot Program”), al cărui obiectiv major este deschiderea unor noi canale de comunicare între
societatea civilă şi autorităţiile locale, regionale şi naţionale. Proiectul va fi aplicat pentru ediţia a patra
a programului Probitas, „Probitas 2004”
Proiectul are ca obiective operaţionale realizarea zilnică a unei emisiuni radio interactive de dialog
între cetăţeni şi reprezentanţii structurilor administrative, şi instituirea a încă patru canale noi de
comunicare: a) o linie permanentă de telefon robot – 24 ore pe zi; b) o linie permanentă de fax; c) un
site de Internet; d) taloane publicate săptămânal în hebdomadarul „Publitim”.
Implementarea proiectului a început la jumătatea lunii noiembrie şi este realizată în parteneriat cu
Centrul Euroregional pentru Democraţie Timişoara, în cadrul programului „Responsabilitate şi
Încredere”. Implementarea va dura până în luna decembrie 2004.

2

În anul 2003, Fundaţia Vest a acordat, în continuare, atenţie parteneriatului cu Asociaţia pentru
Promovarea Femeii din România, în implementarea campaniei de advocacy susţinută de această
organizaţie, în scopul promovării unui pachet legislativ pentru prevenirea şi combaterea violenţei
domestice.
Implicarea Fundaţiei Vest a constat în următoarele:
- elaborarea şi implementarea unei strategii publice PR pentru atenţionarea comunităţii asupra
cauzelor şi consecinţelor fenomenului
- oferirea unui suport mediatic consistent campaniei de advocacy desfăşurată de APFR.
Pe parcursul anului, au fost realizate în comun 20 de emisiuni radio interactive, precum şi numeroase
alte materiale promoţionale ATL şi BTL. Parteneriatul va continua şi în 2004, posibil prin extinderea
acestuia la nivel European, partenerii noştri depunând o aplicaţie în contextual programului “Climbing
up” al Asociaţia Femeilor împotriva violenţei” din Portugalia.
Având în vedere cele arătate, apreciem că activitatea în 2002 a Fundaţiei Vest şi-a atins principalele
obiective prefigurând, pentru 2004, perspective semnificative de amplificare a acestor rezultate.
Bilanţul financiar pozitiv este prezentat în documentaţia anexată, realizată de către Cenzorul
organizaţiei noastre.
Marian Odangiu
Preşedinte
Timişoara, 29 ianuarie 2004
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