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Vrei o
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mai
bună.

Te
conectezi
3 la oameni
ca tine.

CE ESTE PACT ?

5
Organizezi
proiecte

PACT este platforma de participare civică și politică a
comunităților locale din țară și din diaspora, pentru libertate
economică, dezvoltare regională și consolidarea democrației
românești în NATO și UE.

VREI
O VIAȚĂ
MAI BUNĂ

Vrei o viață mai bună
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DE CE ?
VIZIUNEA PACT
Viziunea PACT este a unei
Românii în 3D: România
democratică, dezvoltată și demnă,
formată din comunități cu putere
de decizie, cu oameni dinamici,
conectați la noua economie,
implicați în societate.

MISIUNEA PACT
Redăm România cetățenilor
pentru ca #impreuna să
dezvoltăm România și să
depășim media Uniunii Europene
pentru toți indicatorii
fundamentali de dezvoltare, întro singură generație – aceasta.

Vrei o viață mai bună
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DE CE ?
PRINCIPIILE PACT
•Profesionalism
•Acțiune

•Comunitate
•Transparență

VALORILE PACT
• Libertate
• Dreptate
• Unitate
• Responsabilitate
• Siguranță

Vrei o viață mai bună

E MOMENTUL
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SĂ TE IMPLICI
CUM ?
Primul lucru pe care trebuie să îl faci este
să verifici dacă, în apropiere de tine există
un grup PACT.

Ce poți face cu ajutorul unui GRUP PACT ?

Poți verifica asta înscriindu-te pe site-ul
www.pactpentruromania.ro/inregistrare

1. Poți găsi soluții la problemele din cartier,
oraș sau sat.

După ce te-ai abonat, vei primi un e-mail
cu mai multe detalii și datele de contact ale
celui mai apropiat grup PACT.

2. Poți găsi alți oameni care gândesc ca tine.

Dar ce este un GRUP PACT ?
Un GRUP PACT este o echipă de oameni
implicați care fac lucruri pentru
comunitatea lor.

Cu ajutorul unui GRUP PACT poți face
următoarele trei lucruri:

3. Poți ajunge in funcții din care schimbi
lucrurile pentru comunitatea ta:
–

Consilier local

–

Consilier județean

–

Primar

–

Euro-Parlamentar

–

Parlamentar

FACI
UN PACT

Faci un PACT
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CE FACE UN GRUP PACT
În mod curent, un GRUP PACT organizează întâlniri în cadrul cărora se găsesc soluții pentru probleme locale sau
naționale.

Problemele locale pot fi:
Curățenia, locurile de parcare, traficul, condițiile de locuire, funcționarea
Primăriei, etc.
Problemele naționale pot fi:

Autostrăzile, justiția, locurile de muncă, românii plecați în străinătate, sărăcia în
mediul rural, etc.
Întâlnirile se organizează informal: în parc, la o cafenea, într-un spațiu oferit de
unul dintre membrii grupului sau în alt loc potrivit pentru respectiva activitate.

Pentru a fi anunțat când se organizează o întâlnire, trebuie să te înscrii pe site.
Și tu poți stabili un subiect de discuții la întâlniri.

TE
CONECTEZI

Te conectezi – aici găsești alți oameni ca tine

OAMENI CA TINE
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EXEMPLU METODA
PACT
PASUL 1
Membrii GRUPULUI PACT adună toate ideile venite de la participanți, înscriu problemele
acestora într-o bază de date și le transmit unei echipe de specialiști în politici publice.

PASUL 2
Specialiștii PACT îi ajută să redacteze o serie de documente pe care le transmit instituțiilor
statului, care au obligația să răspundă conform legii 544.
PASUL 3
Apoi, în funcție de răspuns, pactiștii redactează propuneri de modificări ale legilor sau de
funcționare a instituțiilor, pe care le adună într-o adresă oficială.
PASUL 4
Pactiștii transmit adresa oficială GRUPURILOR PACT, parlamentarilor, presei, sindicatelor,
patronatelor și tuturor celor care pot forța instituțiile să funcționeze mai bine.

Te conectezi – aici găsești alți oameni ca tine
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POȚI ÎNCEPE DE AZI
La alegeri, membrii grupului PACT se pot înscrie pe liste pentru a ocupa o funcție.

Dacă ai o problemă pe care vrei
să o rezolvi, iar statul nu îți apără
drepturile, primul lucru pe care
trebuie să îl faci este să cauți un
GRUP PACT.

PARTAJEZI

Formăm o rețea, împărțim resurse
Ne organizăm

Dacă nu există un grup în
apropiere, poți înființa tu
unul
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PRIMUL GRUP
PACT
UN GRUP SE ÎNFIINȚEAZĂ SIMPLU
Te înscrii pe site – Găsești alți doi prieteni, cunoscuți, membri ai familiei, vecini sau colegi
care sunt, la rândul lor, interesați să schimbe ceva în comunitatea voastră.

Dacă ești de acord cu viziunea, misiunea, valorile, principiile, obiectivele și regulile
noastre, poți aplica să devii pactist.
Completezi chestionarul online – aici – și finalizezi procedura de înregistrare a grupului.
Odată grupul înregistrat, veți avea acces la următoarele
RESURSE:

- Rețeaua PACT – o platformă online unde poți contacta sau discuta cu alți pactiști.
- Fișe de proiect - și alte materiale care te ajută sa organizezi activități.
- Academia de Lideri PACT – training-uri de la unii dintre cei mai buni specialiști din țară.
- Materiale grafice.
- Suport și consultanță gratuită pentru dezvoltarea grupului.
- Bibliotecă online de legislație.

ORGANIZEZI

Formăm o rețea, împărțim resurse
Ne organizăm
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ORGANIZEZI & DEVII CUNOSCUT
La alegeri, membrii grupului PACT se pot înscrie pe liste pentru a ocupa o funcție.

După primele trei proiecte realizate, grupul tău
devine automat Grup cu Drepturi Depline, iar
membrii grupului câștigă titlul și insigna de
pactist și pot candida la următoarele alegeri pe
listele PACT.
Grupurile PACT pot fi înființate și de români din
afara țării. Grupul PACT este o metodă foarte
eficientă pentru românii plecați în străinătate să
fie la curent cu ceea ce se întâmplă în țară.

SCHIMBI
ROMÂNIA

Schimbi România

ROMÂNIA PE BUNE

AȘA ARATĂ STATUL
REFORMAT PE BUNE

OBIECTIVELE PACT
SOLUȚII LOCALE PACT
PROGRAMUL NAȚIONAL PACT
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Schimbi România
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TE RIDICI
Pentru a ocupa o funcție publică trebuie să începi de pe acum.

Dacă ai decis să te ridici, să te implici în a schimba ceva în comunitatea ta,
atunci ai următoarele variante de acțiune imediată:
•
•
•
•
•

Te alături sau formezi un nou GRUP PACT.
Iei decizii legate de cariera ta în PACT.
Contribui cu idei.
Semnezi PACTUL PENTRU CETĂȚENI.
Te informezi în continuare.

<< PAGINA ANTERIOARĂ | MĂ ABONEZ | PAGINA URMĂTOARE >>

CONECTEAZĂ-TE.

PACT PENTRU ROMÂNIA

Gregor TEODORESCU

impreuna@pactpentruromania.ro

Str. Madrid Nr. 6

Secretar General

contact@pactpentruromania.ro

Sector 1, București, ROMÂNIA

Mobil: +40 754.473.467

www.pactpentruromania.ro

