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PROGRAM 

Conferință finală 

Organizată în cadrul proiectului  ” Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile 

publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de 

urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)”    

SIPOCA 296 

Fundația pentru Smurd și Asociația Technology and Innovation for Society/Tehnologie și Inovare 

pentru Societate,  

31 octombrie 2019 

11.00 – 11.30 Înregistrarea participanților  

12.00 – 12.15 Prezentarea proiectului ” Formularea și promovarea unei propuneri alternative 

la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei 

comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă 

“voluntar inteligent” (voluntarI)”    

12.15 – 12.30 Prezentarea propunerii de politică publică realizată în cadrul proiectului  

12.30 – 12.45 Prezentarea platformei voluntarI realizată în cadrul proiectului  

12.45 – 13.00 Prezentarea materialelor educaționale realizate în cadrul proiectului 

13.00 – 14.00 Masa de prânz 

14.00 – 15.30 Workshop-uri: continuarea procesului de consultare privind politica publică 

propusă.  

15.00 – 15.30 Pauză de cafea 

15.30 – 16.30 Concluziile conferinței 
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FOTOGRAFII CONFERINTA
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