Raport anual ARCADIA
- 2012A. RAPORT DE ACTIVITATE
Activitatea ARCADIA, în anul 2012 s-a concentrate pe trei obiective prioritare:
1. Dezvoltarea reţelei de membrii şi a platformei electronice destinate acestora;
2. Dezvoltarea revistei electronice Romanian Development Review;
3. Promovarea profesiei de lucrator în dezvoltare (aid worker) şi a altor profesii conexe
domeniului dezvoltării şi cooperării internaţionale.
1. Dezvoltarea reţelei membriilor şi a platformei electronice www.arcadianetwork.ning.com
Principalele activităţi de dezvoltare a reţelei membriilor au vizat creşterea numărului de membrii
prezenţi pe platforma virtuală (punâdu-se în special accentul pe studenţii de la masterele de
dezvoltare din România) cât şi creşterea interaţiunii în cadrul platformei virtuale.
La sfarşitul anului 2012 platforma număra 114 membrii, cu 42 mai mulţi decât în anul 2011. În
2012 au aderat 38 de noi membri.
In ultima evidenţă realizată la sfârşitul anului 2012 (luna noiembrie), activitatea în cadrul
platformei NING era urmatoarea:
Rata de creştere a reţelei din luna noiembrie 2011 până în luna noiembrie 2012:
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Numărul de studenţi înscrişi pe platforma Ning a crescut în anul 2012. Se observă prezenţa
studenţilor de la masterele de dezvoltare din Bucureşti şi Cluj-Napoca, dar şi de la alte specializări. La
sfarşitul anului, numărul studenţilor (în curs de absolvire) în domeniul dezvoltării era de 14 persoane
în vreme ce 10 studenţi studiau alte domenii.
Referitor la profilul tuturor membrilor, domeniile de interes şi expertiză ale acestora sunt
preponderent: dezvoltarea si cooperarea, relaţiile internaţionale şi dezvoltarea economica. Tabelul
de mai jos ilustreaza frecvenţa interesului şi a expertizei în anumite domenii legate de dezvoltarea
internaţonală.
Domenii de interes/expertiza

În anul 2012 a crescut si frecvenţa accesării platformei virtuale. Principalele acţiuni care au vizat
implicarea membrilor pe platforma virtuală şi creşterea numărului de accesări au constat în
publicarea zilnică a cel puţin uneia dintre următoarele 6 tipuri de categorii de informaţii: „Latest news
in development”, „Job opportunities”, „Education and Training Opportunities”, „Call for
Applications”, „Virtual library” şi „Multimedia Library in Development”. De asemenea, la sfârşitul
fiecărei săptămani, asistentul responsabil cu relaţia cu membrii, a transmis un newsletter cu
principalele informaţii de pe platformă, tuturor membrilor înscrişi. Aceste activităţi au avut rolul de a
creşte frecvenţa accesărilor şi de a incuraja membrii de a transmite noi mesaje.
În ceea ce priveşte frecvenţa cu care membrii au accesat platforma virtuală, în prima parte a anului
Ianuarie- Martie 2012, 33 de persoane accesaseră site-ul, iar între septembrie-noiembrie 2012
numărul lor a crescut la 50. Au fost generate date despre accesare doar de două ori pe parcursul
2

anului 2012. Platforma nu permite vizualizarea frecvenţei cu care este accesată, ci doar vizualizarea
ultimei accesări.
În anul 2012 a crescut şi numarul grupurilor de discuţie în cadrul platformei Ning, deşi activitatea în
cadrul acestora nu a fost intensă. Noile grupuri de discuţie iniţiate în 2012 sunt: Manual de
voluntariat, un grup destinat colectării de experienţe de voluntariat în domeniul cooperării şi
dezvoltării internaţionale dar şi a elaborării unor sugestii pentru alegerea unui stagiu de voluntariat
internaţional şi Wider Black Sea and Central Asia, spaþiu dedicat informaþiilor legate de aceastã
regiune ºi a cãrui scop este sporirea dezbaterilor pe subiectele care au un impact în mod direct sau
indirect asupra dezvoltãrii regiunii.
2. The Romanian International Development Review
Activitatea în cadrul revistei online The Romanian International Development Review a continuat şi
în anul 2012. Au fost publicate 3 articole:


La Russie et sa diplomatie actuelle. Rapport sur la relation avec la Syrie (Alexandra Maria
GALAN)



Russia’s economic development model and its challenges (Madalina BOUROS)



Choosing the right World Bank President, by Roxana Hîncu with the contribution of Mǎdǎlina
Pruna and AlinTeclu- acest articol a fost o transpunere a unei discuţii între membrii ARCADIA
din cadrul platformei on-line ARCADIA NING.

3. Promovarea profesiei de lucrator în dezvoltare (aid worker) şi a altor profesii conexe
domeniului dezvoltării şi cooperării internaţionale.
În martie 2012, revista foreign Policy România a publicat un articol despre ARCADIA şi despre
experienţele în ţări în curs de dezvoltare a trei dintre membrii (Mădălina Prună, Diana Tonea şi
Roxana Nan).
Broşura “Povestea mea în dezvoltare”
Pentru a promova profilul celor care lucrează în domeniul dezvoltării şi cooperării internaţionale,
ARCADIA şi-a propus colectarea unor povestiri personale ale membilor. Astfel, în toamna anului 2012
a fost lansat către membrii un apel de a scrie o povestire de maximum 3 pagini. Au fost colectate 10
povestiri. Forma de publicare a acestora urmează a fi stabilită.
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Proiect “Formarea tinerilor experţi romani în domeniul dezvoltaării internaţionale”
În octombrie 2012 ARCADIA a participat la un apel de propuneri de proiecte lansat de Ministerul
Afacerilor Externe, divizia de Oficială pentru Dezvoltare, cu un proiect de dezvoltarea resurselor
umane în domeniul dezvoltării şi cooperării internaţionale. Proiectul se adresează în principal
studenţilor români înscrişi în programele de masterat şi doctorat din acest domeniu.
Proiectul doreşte să complementeze programele de master cu un program de mentorat, stagii de
cercetare în ţările prioritare pentru cooperarea României şi sesiuni de formare destinate dezvoltării
abilităţilor academice şi profesionale ale studenţilor. Pentru acest proiect, ARCADIA a caştigat un
grant oferit de MAE în valoare de 40.000 de EURO. Proiectul urmează a fi implementat în anul 2013.
Resurse umane ARCADIA
ARCADIA s-a bazat exclusiv pe activitatea voluntară a membriilor săi. În anul 2013 principala
contribuţie la activităţile organizaţiei au avut-o:
Mirela Oprea
Roxana Nan
Maria Luciana Obreja
Teodora Zafiu
Daniela Badescu
Diana Rusu
Diana Tonea
Corina Ciambur
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B. RAPORT FINANCIAR
Raport financiar ARCADIA
Data raport: 19.04.2013
Perioada de raportare: 1.01.201231.12.2012
Total venituri realizate:
Total cheltuieli:
Profitul net:

698.55
10
688.55

Venituri 2012:
Venituri din sponsorizari
Venituri din dobanzi
TOTAL VENITURI:

RON
698.47
0.08
698.55

Cheltuieli 2012:
Cheltuieli cu servicii bancare
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Profitul Net al anului 2012 a fost trecut ca Rezerve Legale pentru anul 2013

Întocmit de Roxana Nan
19.04.13
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