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Prezentare Eurocentrica
Eurocentrica este o organizaţie neguvernamentală, independentă, nonprofit creată
în 2010 printr-un parteneriat de profesionişti din mediul academic, domeniul
politicilor publice, ONG şi afaceri.
Ne dorim să punem Europa în centrul politicilor publice româneşti şi să promovăm
România în mainstream-ul politicilor europene.
Pentru a beneficia pe deplin de integrarea europeană şi pentru a putea contribui la
proiectul european este nevoie atât de o înţelegere profundă a Uniunii Europene,
cât şi de o prezentare detaliată a României pentru partenerii noştri.

Misiunea Eurocentrica
Promovarea statului de drept, a democraţiei, a cooperării economice, a
culturii şi dezvoltării durabile în Europa.
Obiective Eurocentrica
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Promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului



Promovarea principiilor şi valorilor Uniunii Europene



Promovarea culturii civice la nivelul comunităţilor din România şi Europa



Promovarea cetăţeniei active şi a implicării civice la nivel naţional şi european



Îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniile educativ, social, economic, politic şi
cultural



Iniţierea şi dezvoltarea de proiecte şi programe în domeniul educativ, sportiv, social,
economic, politic şi cultural



Promovarea conceptului şi principiilor responsabilităţii sociale corporatiste



Promovarea, încurajarea şi desfăşurarea de acţiuni de caritate



Îmbunătăţirea procesului de reformă a administraţiei publice în România şi Europa de
Sud-Est



Elaborarea şi promovarea de politici, programe şi strategii de dezvoltare durabilă în
domeniile social, economic, politic şi cultural



Identificarea şi formarea de lideri în mediul social, politic, cultural şi de afaceri



Promovarea cooperării între organizaţiile neguvernamentale, administrația publică şi
comunitatea de afaceri pentru rezolvarea de probleme la nivel local, naţional şi regional



Iniţierea şi promovarea acţiunii de advocacy şi lobby în domeniile social, economic şi
politic, cultural pentru rezolvarea de probleme la nivel european, naţional, macroregional,
regional şi local



Crearea unui cadru adecvat cercetării şi dezbaterii unor probleme de interes pentru tineri,
femei, grupuri defavorizate şi minorităţi în scopul identificării de soluţii în concordanţă
cu nevoile acestora, atât în mediul rural, cât și în mediul urban.



Iniţierea de proiecte editoriale, platforme online de informare, analiză şi schimb de idei,
proiecte media în domeniul social, politic şi cultural



Organizarea de colocvii, conferinţe, schimburi de experientă şi cursuri, inclusiv prin
participare internaţională.



Promovarea şi susţinerea excelenţei academice, a gândirii critice şi dezvoltării unui
dialog argumentat în spaţiul public.



Promovarea şi susţinerea valorilor de patrimoniu cultural la nivel naţional şi european



Oferirea de informaţii, consultanţă, şi asistenţă de specialitate mediului politic,
administraţiei publice centrale şi locale, tinerilor, femeilor, grupurilor defavorizate,
organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi străinătate, în mediul rural și urban,
comunităţii de afaceri din ţară şi străinătate în domeniile economic, cultural, juridic,
fiscal, management şi al politicilor publice.



Dezvoltarea de proiecte şi programe destinate tinerilor, femeilor, grupurilor defavorizate
şi minorităţilor



Dezvoltarea de de proiecte şi programe în domeniul educaţiei şi formării continue.



Promovarea proiectelor româneşti la nivelul central al Uniunii Europene



Promovarea proiectelor pentru incluziune socială și integrare culturală

Proiecte şi activităţi 2014
Anul 2014 a marcat în activitatea Eurocentrica, dezvoltarea şi consolidarea proiectelor editoriale
existente

–

www.lapunkt.ro,

www.europunkt.ro,

apariţia

unui

proiect

editorial

nou

-

www.lapunkttv.ro, precum şi depunerea şi obţinerea unei finanţări EEA Grants pentru proiectul
„Aspecte pozitive ale migraţiei: femei rome şi meşteşugari romi ca agenţi ai schimbării”.
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Proiectele editoriale Eurocentrica
www.LaPunkt.ro

Anul 2014 a însemnat consolidarea publicaţiei www.LaPunkt.ro în spaţiul public românesc prin
creşterea numărului de colaboratori şi a consistenţei materialelor. Totodată, a crescut numărul
cititorilor, LaPunkt.ro devenind un reper pentru dezbaterea culturală şi de idei din România de azi.
În 2014, www.lapunkt.ro a împlinit un an, prilej cu care a fost organizat un eveniment aniversar pe
data de 26 februarie 2014, în Clubul Control, la care au participat peste 100 dintre autorii publicaţiei.
Cu acest prilej a fost prezentat un scurt clip video care poate fi vizualizat aici:
https://youtu.be/5dWeRjMHYVc

www.EuroPunkt.ro

Aderarea României la Uniunea Europeană a însemnat, cel puţin la nivel simbolic, finalul
tranziţiei post-comuniste. Totuşi, Integrarea în Europa este un proces mai îndelungat care
presupune o întelegere şi o asimilare organică a valorilor Europene în cadrul societăţii
Româneşti.
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EuroPunkt.ro îşi propune să umple deficitul de informare privind Uniunea Europeană existent
din România la nivel politic, economic, social şi cultural.
În 2014, Eurocentrica a atras resuse pentru concursul de eseuri „Europa Noastră”. Acesta s-a
adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, vorbitori de limbă română, din România
şi de peste hotare. Obiectivul concursului l-a reprezentat iniţierea procesului de formare a unor
specialişti pe teme europene de interes general, cât şi dezvoltarea publicului preocupat de
evoluţia construcţiei europene. Juriul stabilit pentru evaaluarea lucrărilor a fost format din: Prof.
Dr. Dumitru Miron, Prof. Dr. Ioan Stanomir, Conf. Dr. Luciana Alexandra Ghica.
Tot în 2014, EuroPunkt.ro a dezvoltat o secţiune specială dedicată integrării europene a
Republicii Moldova şi sensibilizării publicului din România faţă de eforturile întreprinse de
statul vecin. Lansată la finalul anului, secţiunea a cunoscut rapid o importantă creştere a
popularităţii.

www.LaPunktTv.ro
LaPunktTV.ro este un canal tv online care s-a alăturat în 2014 portofoliului proiectelor editoriale
Eurocentrica.
LaPunkttv.ro şi-a propus o viziune editorială îndreptată către educaţia civică şi democratică.
În 2014, în apropierea alegerilor prezidenţiale, a fost a fost lansat episodul pilot Politica LaPunkt
– care a tratat atribuţiile pe care Preşedintele României le are. Materialul poate fi vizualizat aici:
https://youtu.be/BgHo59Ax3c4
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Finaţare obţinută prin EEA Grants

Eurocentrica a obţinut finanţare pentru proiectul „Aspecte pozitive ale migraţiei: femei rome
şi meşteşugari romi ca agenţi ai schimbării”. Proiectul urmează să fie implementat în 2015.
Proiectul este finanţat prin Granturile SEE, în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea
diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european. Valoarea totală eligibilă a
proiectului este de 316.379 lei.
Obiectivul general al proiectului este sporirea dialogului cultural şi protejarea
identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale prin intermediul promovării aspectelor
pozitive ale migraţiei romilor (femei şi meştesugari de etnie romă ca agenţi ai schimbării).
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- documentarea istoriei culturale a romilor şi determinarea unei mai bune înţelegeri
a diversităţii culturale prin realizarea unui studiu de cercetare asupra impactului pozitiv
al migraţiei ca factor de emancipare a femeilor rome
- determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale şi consolidarea
dialogului intercultural prin promovarea meşteşugurilor tradiţionale rome în cadrul a două
festivaluri organizate în Norvegia
- consolidarea accesului publicului larg la cultura romă prin diseminarea studiului de
cercetare şi prin organizarea celor două festivaluri meşteşugăreşti în Norvegia
Grupul ţintă al proiectului este format
comunităţilor rome, meşteşugari romi.

din

femei

de

etnie

romă,

membri

ai

Principalele activităţi ale proiectului constau în realizarea unui studiu de cercetare şi a
două festivaluri meşteşugăreşti în Norvegia.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 13 luni.
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