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Festivitatea de premiere va avea loc miercuri, 26 mai. Conceptul ediţiei din acest an - “E mai
mult bine decât crezi. Ajută-l să crească” - este o continuare firească a celor două ediţii
anterioare în care s-a tras un semnal de alarmă asupra stării „binelui” în România („Binele o
duce rău în România”). Ajunsă la cea de-a VIII-a ediţie, gala va premia cele mai bune proiecte
din totalul celor 192 înscrise anul acesta în competiţie.

      

Vor înmâna premii pe secţiuni: Aurora Liiceanu - Educaţie şi cercetare, Mircea Toma - Arta şi
cultură, Marian Voicu - Apărarea drepturilor individuale şi colective, Ionuţ Sibian –
Comportament civic şi participare publică, Val Vîlcu – Sănătate, Andreea Marin Bănică - Servicii
sociale pentru categorii defavorizate, Cosmin Alexandru - Protecţia mediului, Corina
Alexandrina Gătej - Dezvoltare economică şi socială, Cătălin Ştefănescu - Buget -/ Eficienţă +,
Dumitru Sandu - Marele Premiu.

Gala va fi prezentată de Robert Turcescu şi Andreea Borţun, tânără studentă la Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică. 
Proiectele sectorului neguvernamental au fost jurizate de formatori de opinie, jurnalişti,
specialişti în implementarea şi evaluarea proiectelor sociale, reprezentanţi ai societăţii civile şi
ai sectorului neguvernamental românesc. Componenţa juriului pentru fiecare categorie este
menţionată pe site la: http://www.galasocietatiicivile.ro/juriu.php   

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţi din sectorul privat – companii româneşti, iniţiatoarele
programelor de responsabilitate socială, reprezentanţi ai administraţiei  publice centrale –
potenţialii parteneri ai organizaţiilor neguvernamentale în proiectele pe care le implementează,
oameni care activează în mediul politic, lideri de opinie şi personalităţi recunoscute în diferite
domenii de activitate şi reprezentanţi mass-media.

  

Cei care doresc să participe la ceremonia de acordare a premiilor se pot înscrie şi pe site
printr-un formular la http://www.galasocietatiicivile.ro/inregistrare_festivitate.php  . 
Gala Societăţii Civile este un proiect Millenium Communications, susţinut de partenerul principal
– Rompetrol şi partenerii URSUS Breweries, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, ING
Asigurări, Codecs, Medicover, Fundaţia Erste, Romina Furniture, Euro Mini Storage şi
Coca-Cola Hellenic. 

Evenimentul are loc şi datorită sprijinului oferit de: Essensys, Asociaţia Bona Fide, Auto1One,
TVR, Radio România, Şapte seri, TABU, Green Report Touch Media, Cocor Media Channel,
Elevate, Oops Media , Spin Media, Linkset, Primăria Sectorului 1, Băneasa Shopping City,
Strategic, Biz, CSR România, Online Student, Lume Buna, Hi Fi Production, Carioca, Kaustik,
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Printco, 360, corvincristian.com, Casa Gontz şi agenţiei de brand: Rusu+Borţun Brand Growers.

Pentru mai multe informaţii despre eveniment şi despre proiectele înscrise în competiţia din
acest an puteţi accesa site-ul www.galasocietatiicivile.ro .
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