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REȚELE

Rețele
pentru impact

colectiv.

Înțelegem prin impact colectiv al rețelelor, coalizarea între grupuri și formarea de rețele cu influență (politică, 
academică, administrativă, de responsabilitate socială a corporațiilor - CSR, etc.) pentru a forma alianțe în și între 
segmente non profit, profit și public astfel încât să fie aplicate programe cu impact colectiv cros-sectoriale, la scară 
națională și locală. Oamenii preocupați de tranziție ecologică sunt mai curajoși și mai eficienți dacă au ocazii de a 
vedea exemple și de a face schimburi de experiență cu alți oameni cu preocupări similare. Sursele de informație 
și modurile de comunicare online sunt foarte valoroase, dar este nevoie și de modalități online și offline care să 
confirme această apartenență la rețele. Deși cu acțiune locală, aceste rețele trebuie să fie conectate la mișcarea 
globală pentru tranziție ecologică prin noduri de rețea: oameni care au relații biografice și profesionale cu alte 
noduri de rețea, din alte zone geografice.

Este mare nevoie ca grupuri de vecini, de profesori, de activiști, de oameni de știință, de lideri 
din orice sector al societății preocupați de ecologie să se știe și să comunice între ei. Doar ast-
fel se poate dezvolta o agendă comună de comunicare publică și de advocacy (efort pentru a 
convinge decidenții) pentru a duce tema urgenței climatice în cât mai multe spații de dezbatere 
și de decizie.

Exemple: 
- Code for All — mișcare globală de civic tech, soluții digitale pentru provocări publice și comunitare, non-profit, dezvoltate voluntar 
de profesioniști din domeniu, în strânsă colaborare cu societatea civilă, adesea și cu autorități publice, uneori și cu parteneri privați. 
Code for Romania este a doua cea mai numeroasă comunitate de civic tech din lume.
- Panda Labs — antreprenoriat intersectorial, un incubator de idei de conservare sub umbrela WWF, care încurajează colaborări 
între toate filialele WWF din lume și “externi”, parteneri din sectorul public și privat.
- Architects! Climate Action Network


