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Ce ne-am propus
pe 2020
Evaluarea nevoilor Comunităților
LiderJust și Leaders for Justice

Facilitare Proiecte
Facilitare cursuri de dezvoltare soft
skills
Sustenabilitate financiară
Coeziune internă
Transparentizare
Promovare în societatea civilă

Am pornit în marea aventură cu o serie de
obiective bine definite, un plan și o agendă de
evenimente pe care am gândit-o în team building
la Brașov la început de mandat, după care a venit
pandemia și ne-a lovit un pic din punct de vedere
al energiei în întreaga comunitate și în special la
nivel de inițiative și proiecte noi, focusul fiind pe
distanțare socială. Cu toate acestea, am depus
eforturi înspre cele promise și am pornit anumite
inițiative, susținut proiecte și am dedicat timp pe
partea de management intern.

1. Evaluarea
nevoilor
Comunităților
LiderJust și
Leaders for
Justice

Am lansat un formular de colectare
nevoie Comunitate, dar impactul în
comunitate a fost mic, apreciem că
din motive pandemice. Considerăm
că formularul poate fi în continuare
utilizat și ar fi utilă identificarea
unei modalități de a atrage cât mai
multe persoane pentru a-l
completa. Ne gândim că procesul
poate fi reluat la început de mandat.
Link către formular
https://tinyurl.com/colectarenevoi

2. Facilitare
Proiecte

Ne-am propus un set de minimum 3
inițiative noi, însă am fost limitați de
contextul distanțării sociale care a
împiedicat organizarea de evenimente
pe educație juridică (unde activăm cel
mai mult), sens în care ne-am
concentrat energia pe proiectele aflate
în derulare care au mers în online Edulex și Silent Heroes și am sprijinit o
nouă inițiativă - proiectul generației
LFJ10 Redflags.ro, pentru care a fost
obținută finanțare și a fost
implementată și finalizată versiunea
beta.
*Mai multe info
despre proiecte la
finalul raportului

3. Facilitare
cursuri de
dezvoltare
soft skills

Acest demers a fost pus pe
pauză, apreciind că tipul
acesta de cursuri merg mai
bine face - to - face vs. online
(rata de participare la
workshopuri în comunitate a
scăzut mult ca urmare a
consumului masiv de online).

Am reușit diversificarea surselor
financiare, respectiv:
Am obținut finanțare de la BST Fund
pentru proiectul Redflags.ro în valoare
de 93.198,58 lei, de la Finastra pentru
proiectul Edulex în valoare de 18.518 lei
(3.150,00 lei intrați în 2020;

4.Sustena
bilitate
financiară

Am derulat campanie de atragere a 3.5
% din impozitul pe profit obținând un
venit de 1,709.43 lei
Am început să încasăm și cotizațiile
anuale ale membrilor conform
modificărilor din AGA2020

Notăm și resursele obținute în
urma finanțărilor obținute:

Resurse
obținute

Semnătură electronică
Subscripție 1 an Pro Zoom
Subscripție 1 an platforma
Monday - pentru
organizarea administrativă a
echipei de board și
coordonare proiecte
Studio kit pentru
videoconferințe în valoare
de 7.759,25 lei
Eligibilitate validată pentru
o serie de produse tech pe
TechSoup.ro

5. Coeziune
internă

Ne-am propus întărirea
sentimentului de Comunitate, de
formare și încurajare grupuri cu
interese similare, prin organizarea
de întâlniri LFJiste, însă și acest
obiectiv a fost afectat de restricțiile
impuse de pandemie. Am avut ceva
tentative pe online cu propunere de
LFJ Game night, dar genul acesta
de activități merg mult mai bine în
offline.

Ne-am propus un newsletter
trimestrial al activității
LiderJust și am lansat revista
Insider Liderjust. Momentan
este la primul număr, lansăm
nr. 2 pentru Adunarea
Generală și dorim ca ea să
crească în frecvență.

6.Transpa
rentizare

Link revista
https://mailchi.mp/1b804ab14
15d/monthly-newsletter

În ciuda restricțiilor pandemice, am reușit și
am bifat o expunere în societatea civilă prin
participarea la evenimente precum OWR11 în
2020 cu filmul Léa Tsemel, avocat, am
susținut conferințe organizate pentru
proiectul Redflags.ro (e.g. Digital tools in
public procurement) și pentru REDA (e.g.
Adjudecat organizat de UN Youth Romania Vaslui Club).

7.Promovare
în societatea
civilă

Totodată, am participat ca invitați la
conferințe precum Masa rotundă Raportului
CE privind statul de drept în România
organizat de APADOR-CH și Expert Forum și
inclusiv la un grup de lucru organizat de
Guvernul României într-o discuție deschisă cu
societatea civilă, ce a avut ca temă Creșterea
accesului cetățenilor vulnerabili la servicii
comunitare integrate pentru reducerea
sărăciei și excluziunii sociale.
Am umblat puțin și la fața site-ului
liderjust.ro - e work in progress

UNDE
SUNTEM CU
PROIECTELE
LA FINAL DE
2020
REDA
Edulex

Redflags.ro

Eroi Discreți

DataJust
Proiectul a devenit inactiv ca
urmare a resurselor umane
limitate. Sperăm să îl
reactivăm cu un call în
comunitatea LFJ.

UNDE
SUNTEM CU
PROIECTELE
LA FINAL DE
2020

Proiectul a luat avânt în 2020 când
echipa de proiect a lansat 3
episoade noi, după ce în 2019 a
fost lansat primul episod în cadrul
evenimentului OD 06.12.2019.
Episodul doi le-a avut în prim plan
pe Oana Gheroghiu și Carmen
Uscatu și primul spital construit de
societatea civilă. În episodul 3
Laura Andrei ne povestește despre
ce înseamnă să ai conștiința
împăcată în exercitarea actului
justiției, iar în episodul 4 s-a vorbit
despre puterea comunității alături
de Grupul de Inițiativă Civică
Cișmigiu. Urmează lansarea unor
noi episoade în cursul anului
2021.

JustLead Forum
Din motive de distanțare
socială și de condiții restrictive
de călătorie mai ales între
România și Republica
Moldova, nu am reușit să
organizăm ediția pe anul 2020,
formatul online nu asigura
atingerea rezultatelor dorite.
Fiind un proiect ce se
organizează anual, sperăm
reluarea lui odată cu relaxarea
condițiilor de călătorie.

Management
intern
Pentru că pandemia ne-a imobilizat în
case și în fața calculatoarelor, am
alocat energie și pe partea de
eficentizare management asociație,
organizând documentele interne și
centralizând un istoric proiecte pentru
a veni în sprijinul echipelor de proiect
cu resursele necesare.

Unde ne
găsești?
Email
liderjust@gmail.com

Website
www.liderjust.ro

