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Civic Heroes
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Elena Racu
Cristi Graunte - co-initiator
Adrian Mironescu - co-initiator

(Vă rugăm să nu depășiți 5 pagini completând acest formular)

1. Care sunt scopul şi obiectivele proiectului?
Civic Heroes este o platformă care pune în contact profesioniștii care vor să se implice
în comunitate donând talent, abilități și timp, cu întreprinderile sociale și organizațiile
non-guvernamentale care au nevoie de ajutorul lor. Voluntarii găsesc proiectele
potrivite în funcție de abilitățile, talentele, timpul disponibil și cauzele cu care
rezonează fiecare dintre ei.
Civic Heroes ajută organizațiile să transpună nevoile lor în proiecte punctuale, planuri
de scurtă durată și secvențe de activități bine definite. În felul acesta, facilitează
implicarea profesioniștilor, prinși în vârtejul unor vieți aglomerate. Serviciile Civic
Heroes sunt gratuite pentru voluntarii care-și dăruiesc timpul, ca și pentru organizațiile
nonprofit și întreprinderile sociale. Platforma Civic Heroes realizează un matching între
organizațiile care au nevoie de ajutorul unor specialiști și profesioniști care doresc să
își ofere cele mai importante resurse, timpul și experiența, în favoarea unor cauze
comunitare în care cred.
Scopul proiectului pentru care aplicăm la Cercul de Donatori Iași constă creșterea
comunității Civic Heroes de profesioniști, ONGuri și întreprinderi sociale prin
promovarea inițiativei și implicării civice  în comunitatea ieșeană.
1. Promovarea platformei în rândul tuturor ONGurilor și întreprinderilor sociale
ieșene prin mediul online și întâlniri personale.
2. Promovarea platformei prin participarea la 25 evenimente publice, pentru a
crește numărul voluntarilor profesioniști.
3. Realizarea unui Hackathon de o zi cu 10 - 30 specialiști, cu ajutorul căruia să se
soluționeze problemele a minim 3 cauze înscrise pe Civic Heroes.
Perioada în care ne propunem să implementăm obiectivele de mai sus este de 15
ianuarie - 30 iunie.

2. Care este nevoia din comunitate pe care proiectul își propune să o
rezolve/amelioreze?
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ONGurile se confruntă cu un deficit de resurse financiare și umane în implementarea
proiectelor proprii. Resursele obținute din granturi, sponsorizări și donații individuale
nu sunt de cele mai multe ori suficiente în asigurarea totalului necesar unei
organizații/unui proiect, fie că vorbim de obiecte, servicii sau capital uman.
Profesioniști care ar lucra în regim voluntar, pentru cauza unui ONG, ar putea să aducă
o plus valoare foarte mare în dezvoltarea proiectului sau chiar a organizației.
CREDEM că toate organizațiile dedicate binelui social trebuie să aibă acces la
profesioniști de top.
CREDEM că toți oamenii trebuie să aibă oportunitatea de a-și folosi talentele și
abilitățile pentru a contribui la binele colectiv.
CREDEM că toți oamenii trebuie să aibă oportunitatea de-a fi transformați de o
experiență de voluntariat care să-i transforme și să-i împlinească.
CREDEM că împlicarea civică este esențială pentru o comunitate.
CULTIVĂM un climat social bogat în reciprocitate.

3. Ce solutie propuneți la problema identificată?
●

Misiunea Civic Heroes este să ofere oamenilor talentați, experiențe semnificative prin
care să contribuie la dezvoltarea socială, împuternicind organizațiile
nonguvernamentale să construiască schimbarea. Vrem să creăm un sector al binelui
social mai eficient și mai eficace și să contribuim la o lume în care a te pune în slujba
unor cauze mai presus de sine reprezintă norma, iar nu excepția. Credem că toate
organizațiile dedicate binelui social trebuie să aibă acces la profesioniști de top, că
orice om trebuie să aibă oportunitatea de a-și folosi talentele și abilitățile pentru
îmbunătățirea lumii în care trăiește, oferindu-și prilejul de-a fi transformat de o
experiență voluntară prin care să se împlinească. Cultivăm un mediu bogat în
reciprocitate și încurajăm implicarea concretă, dincolo de bunele intenții.

4. Care este impactul proiectului și cum vă propuneți să-l măsuraţi?
Suntem hotărâți să oferim experiențe de voluntariat transformatoare. De aceea, sunt
binevenite în comunitatea noastră organizațiile nonprofit care au dovedit că au un
impact social semnificativ, un leadership dedicat și o misiune aliniată cu valorile
noastre.
Vrem să dezvoltăm un sector al binelui social, eficient și eficace. În felul acesta,
contribuim la o lume în care a servi o cauză mai presus de sine devine un reflex social.
Prin Civic Heroes ne propunem să creăm o mare comunitate de voluntari profesioniști
ieșeni, fie că vorbim de specialiști în IT, marketing, design, project management,
contabilitate, drept juridic etc., care să își pună serviciile în favoarea cauzelor
comunitare locale.
Platforma este un instrument pe care ni-l propunem să-l extindem, în viitor, la nivel
național. O vom transforma ….open source….

●
●
●

Impactul acestui proiect se va măsura prin:
Numărul de evenimente la care a participat echipa și ambasadorii Civic Heroes în
promovarea conceptului.
Numărul de cauze înscrise pe platformă.
Numărul specialiștilor voluntari înscriși pe platformă.
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Numărul de întâlniri dintre specialiștii voluntari și ONGuri.
Numărul de cauze care au primit soluții de la echipele de specialiști.

5. Cum veți investi contribuția primită din partea Cercului de Donatori Iaşi?
Banii vor fi investiți în:
- Crearea unui eveniment de tip Hackathon pentru dezvoltare mai rapidă a
proiectelor înscrise pe Civic Heroes.
- Participarea la evenimente locale de Civic Awareness, prin care să ne
promovăm conceptul în atragerea specialiștilor și a cauzelor comunitare.
*Detaliere în buget.
6. Recomandarea membrului Cercului de Donatori Iaşi:
(Această secţiune va cuprinde o scurtă recomandare - max. 100 de cuvinte - din
partea unui membru al Cercului de Donatori Iaşi care trebuie să includă
motivele pentru care proiectul merită a fi sprijinit şi care este legătura cu echipa
de proiect)

7. Date despre aplicant:
CIF 1851205226772
Adresă
Sos. Nationala 46A
poștală
Telefon
0724034340
Email contact@civicheroes.ro
Web http://civicheroes.ro
Facebook
https://www.facebook.com/civicheroes.iasi/
https://www.facebook.com/cristi.graunte
https://www.facebook.com/mironescu
Bugetul anului precedent
N/A
Raportul anual

N/A

8. Istoric al grupului de inițiativă. ( doar pentru grupuri de inițiativă)
(Descrieţi -  max. 100 de cuvinte - contextul în care a luat fiinţă grupul de
iniţiativă şi realizările de până acum – acolo unde este cazul.)
În urmă cu câțiva ani, Cristi Grăunte intra în grupul „Iașul Iubește Teii”.
Campaniile se purtau online, iar comunitatea de activiști, specialiști și cetățeni
implicați acționa fără să aibă un instrument comun de comunicare. Cristi a
făcut site-ul campaniei, iar după câteva luni, teii erau plantați înapoi, pe
bulevard. Adrian Mironescu a înțeles printr-o experiență similară, cu Salvați
Copiii, cât de mult poate face diferența un specialist, care să deblocheze
proiectele comunității, donând voluntar din expertiza sa.
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Civic Heroes a fost lansat la CodeCamp pe 28 Oct 2017, prezentat în fața la 700
de participanți si prezent la evenimentele majore de IT din Iași pentru a crea
awareness și implicare pe valuntariat în cadrul proiectelor prezentate pe Civic
Heroes.
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