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Comunicat de presă 5/28.11.2014 
“Al treilea spațiu al cetățeniei active” se lansează la tine acasă! 

 
 
După lansarea de la nivel național (București, 24.07.2014), proiectul “Al treilea spațiu al 
cetățeniei active”se lansează și la nivel local, în municipiul Cluj-Napoca, pentru a 
facilita informarea directă a grupurilor țintă cu privire la calendarul activităților și 
beneficiile participării în proiect. Astfel, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” și 
Fundația Progress invită reprezentanții societății civile, ai instituțiilor publice, 
reprezentanți mass-media și cetățeni din Cluj-Napoca să participe la conferința de 
lansare locală a proiectului ce va avea loc în data de 2 decembrie 2014, ora 11, la 
sediul central al Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga”. 
 
Proiectul “Al treilea spațiu al cetățeniei active” este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, 
din cadrul Fondului ONG România, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 220.884 EUR. 
Având o perioadă de implementare de 22 luni (din Iulie 2014 până în Aprilie 2016), proiectul 
“Al Treilea Spațiu ”își propune să contribuie la creșterea participării civice din România prin 
crearea unei rețele naționale de resurse (spații, formatori, grupuri de acțiune) accesibile oricui 
dorește să fie sau să devină cetățean activ.  
 
În municipiul Cluj-Napoca implementarea proiectului se va desfășura în perioada Decembrie 
2014 – Octombrie 2015 prin parcurgerea următoarelor etape: selecția unui număr de 15 
voluntari (7 reprezentanți ONG și 8 cetățeni); amenajarea colaborativă a unui “cuib al 
democrației” la Biblioteca Județeană (spațiu dedicat protejării și încurajării spiritului civic); 
instruirea voluntarilor cu privire la practicarea cetățeniei active și constituirea lor într-un Grup 
de Acțiune Civică (GAC); deprinderea comportamentelor civice de către membri GAC prin 
realizarea a 2 audituri de integritate.  
 
Așa cum declara Conf. Univ. Dr.  Dumitru Borțun, invitat special în cadrul lansării oficiale de 
la București, “acest proiect produce un spațiu public ce lipsește, prin tradiție, din civilizația 
românească. Pentru a intra în modernitate, românii au nevoie de o agoră în care să dezbată 
probleme de interes general. Acest proiect transformă biblioteca într-un astfel de spațiu 
public”.  
 
Mai multe detalii despre activitățile proiectului și rezultatele estimate sunt disponibile pe 
www.al-treilea-spatiu.ro 
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*** 

 

Despre Fundația Progress: Fundația Progress este o organizație neguvernamentalăce 
piloteazăinițiative locale în domeniul educației/formării, (e-)incluziunii, dezvoltării comunitare și 
voluntariatului pe care le scaleazăapoi la nivel național ca bune practici, inovatoare și de impact. În  
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centrul abordării privind dezvoltarea stau bibliotecile județene și locale ca hub-uri de învățare pe tot 
parcursul vieții și centre de inovare socială; instituții fundamentale pentru a ajunge la aproape orice 
grup social și/sau comunitate, în special la cele marginale. Viziunea Fundației Progress este că "small 
is beautiful", ceea ce înseamnă că activitățile sau intervențiile punctuale pot avea un mare impact 
asupra oamenilor și a comunităților. De aceea motto-ul programelor fundației este: „Small steps, giant 
leaps!”(Prin pași mici, salturi uriașe). Informații suplimentare despre activitățile Fundației Progress se 
pot regăsi pe pagina de web www.progressfoundation.ro 
 
Despre FOND ONG: Programul “Fondul ONG”este parte a Mecanismului Financiar al Spațiului 
Economic European (SEE) 2009-2014. Obiectivul general al Programului este sprijinirea dezvoltării 
societății civile și consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă. 
Operatorul Fondului ONG în România este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu 
partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi. 
Informații suplimentare privind Fondul ONG în România se pot regăsi pe pagina de web 
www.fondong.fdsc.ro. 
 
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014: Prin Granturile SEE 2009-2014 și Granturile Norvegiene, 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia își propun să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi 
sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între Statele 
Donatoare şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse. Cele trei țări 
cooperează îndeaproape cu UE în baza Acordului privind Spațiul Economic European. 
Pentru perioada 2009-2014, Granturile EEA și Granturile Norvegiene însumează1.79 miliarde euro. 
Granturile sunt disponibile pentru ONG-uri, instituții academice și de cercetare, precum și sectorul 
public și privat din cele 12 state nou-membre ale Uniunii Europene, Grecia, Portugalia și Spania. 
Principalele domenii de sprijin sunt protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, 
societate civilă, sănătate și îngrijirea copiilor, egalitate de gen, justiție și moștenire culturală. 
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