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introducere
Ghidul ”CREȘTI SOLIDAR!” este rezultatul unui proces
de redactare și experimentare, în care s-au implicat
formatori cu experiență pe diferite domenii tematice.
Scopul ghidului este de a veni în întâmpinarea
grupurilor informale și organizațiilor care doresc să
implementeze proiecte ESC pentru a le facilita
înțelegerea conceptului de solidaritate și pentru a le
oferi sprijin în abordarea nevoilor comunităților în care
acționează.
Așadar, mai ales dacă ești începător,
- este utilă parcurgerea completă a acestuia, pentru a
avea o înțelegere mai aprofundată a aspectelor
solidarității în practică;
- conține un set de informații relevante pentru
tinerii, mentorii, îndrumătorii sau coordonatorii de
proiecte în ceea ce privește implementarea proiectelor
mai ales dacă au de abordat o tematică mai puțin
cunoscută lor;
- este orientat către latura practică a conceptului de
solidaritate și se concentrează cu precădere asupra
modului în care acest concept se poate regăsi transpus
în proiecte, propunând metode și activități experiențiale;
- reflectă preocupările și nevoile tinerilor și este un
instrument util pentru dezvoltarea abilităților și a
atitudinilor sociale ale acestora;

- este ușor de folosit în contexte de învățare diverseformal, nonformal, informal;
- conține trimiteri punctuale către ,,Ghidul programului”,
în așa fel încât utilizatorii să poată corela metodele cu
activitățile specifice proiectelor ESC.

”CREȘTI SOLIDAR!” este structurat pe 3 capitole, astfel:
capitolul 1: ,,Solidaritatea și proiectele Corpului
European de Solidaritate”, familiarizează utilizatorul cu
conceptul de solidaritate, cu filosofia programului ESC
și prezintă câteva elemente specifice proiectelor;
capitolul 2: ”Metode pentru proiecte în comunitate”
conține o colecție de 53 de metode cu diferite niveluri de complexitate, organizate în funcție de pașii
unui proiect ESC în comunitate, utile pentru grupul de
tineri dar și pentru organizațiile și voluntarii implicați în
proiecte de voluntariat sau de experiență profesională,
în diferite etape ale unui proiect: de la identificarea și
analiza nevoii la evaluarea impactului proiectului.
capitolul 3: ”Solidaritatea în comunitate” prezintă opt
modele de bună practică selectate cu scopul de a oferi
și o perspectivă de la firul ierbii, despre cum poate fi
implicată comunitatea în schimbare, despre cum poate
fi produsă schimbarea, acționând asupra unei nevoi
identificate și despre cum se acționează cu solidaritate.

De ce un ghid pentru solidaritate?
Ce înseamnă solidaritatea? Cum o definim?
Care sunt formele ei de manifestare?
Sunt întrebări care ne frământă pentru a da o direcție
cât mai plină de sens proiectelor finanțate prin Corpul
European de Solidaritate încă din primul an de existență al programului în România. Întrebări simple, cu un
răspuns nu întotdeauna atât de simplu. Perspectivele
diferă, uneori destul de mult, atunci când intrăm în
detalii. Și totuși, în mod paradoxal, oricare dintre noi recunoaștem imediat un act solidar atunci când îl vedem.
Solidaritatea este liantul care ține comunitățile
împreună și ne transformă în actori sociali. Este o
valoare care stă la baza Uniunii Europene, dar și o
stare de spirit în același timp. Deși reprezintă un scop
către care tindem, de multe ori ne este greu să ,,punem
degetul pe ea” și ea să se transforme în ceva palpabil.
De aceea ne-am dorit acest ghid. Pentru a trasforma
România prin învățare, dar și pentru a transforma
solidaritatea în ceva ce se află la îndemâna noastră.
Și dacă nu iese din prima vom mai tot încerca până
iese.
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De ce solidaritate în ANPCDEFP?
Pentru că în ANPCDEFP (Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale) știm că un program de finanțare precum
Corpul European de Solidaritate nu este despre a muta
hârtii de pe un birou pe altul și birocrație. Inerent, ca în
orice program mare, nu vom scăpa nici de acestea.
Dar acestea sunt doar instrumente, nu un scop în sine.
Mult mai important este ca, dacă tot avem finanțare
europeană pentru proiecte de voluntariat, experiență
profesională și solidaritate, aceasta să se facă cu cap și
coadă, dând un nou sens vieților celor care
se vor implica în aceste proiecte. Pentru că, în final,
responsabilitatea noastră, a tuturor, este de a contribui
cât de mult putem pentru a aduce un plus de bine în
societatea noastră.
Solidaritatea poate fi văzută în fel și chip, dar pentru
noi este despre valori comune și respectarea valorilor
celorlalți.

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

De ce acest ghid pentru
Corpul European de Solidaritate?
Acest ghid este un instrument, în niciun caz singurul,
pentru toți cei care vor să învețe și să simtă altfel,
care vor să îi ajute pe cei din jurul lor dar și să se (re)
descopere prin proiecte finanțate de acest program.
Ne dorim ca el să ajungă prin intermediul tinerilor și
lucrătorilor de tineret la cât mai multe persoane,
inspirându-le să utilizeze metodele prezentate, prin
care solidaritatea să devină un act și nu doar un cuvânt
prea des folosit.
Credem în forța acestor proiecte, în capacitatea lor de a
deveni adevărate instrumente de participare și
includere a tinerilor în comunitate. Credem că acest
lucru se face cu atât mai bine cu cât activitățile sunt
realizate în mod activ, participativ, încercând,
descoperind și experimentând.
În ceea ce privește obiectivele, prioritățile, tipurile de
proiecte sau ce activități pot fi finanțate, etc. Ghidul
programului ESC, este documentul care oferă toate
detaliile necesare pentru potențialii beneficiari.

CREȘTI SOLIDAR!

În cadrul programului, dezvoltăm în mod constant
instrumente de sprijin pentru organizații grupuri
informale și tineri. Vă invităm să apelați cu încredere la
site-ul programului www.suntsolidar.eu și să participați
la evenimentele și cursurile special gândite pentru a vă
sprijini să faceți proiecte cât mai bune și de impact.
Oferta de cursuri ANPCDEFP include:
- CRESC (Certificare și intRoducere în Corpul European
de Solidaritate – pentru cei interesați de proiecte de
voluntariat și experiență profesională)
- ACCES (Atelier apliCat pentru Corpul European de
Solidaritate – pentru scriere de proiecte)
- SUCCES (SUport pentru Contractare în Corpul European de Solidaritate – pentru organizații și grupuri
informale cu proiecte aprobate)
- MC2B – Mentorat și Coaching (pentru mentori și
coach-i în proiecte)
Toate acestea le găsești în secțiunea de Evenimente,
de pe site.
Andrei Popescu,
coordonator Corpul European de Solidaritate
ANPCDEFP
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A.Corpul European de Solidaritate

Corpul European de Solidaritate este unul dintre
instrumentele strategice propuse de către Comisia
Europeană ca răspuns la provocările celor aproape
100 de milioane de tineri din Uniunea Europeană, dar și
la provocările UE la nivel global care pot fi adresate cu
și prin tineri.
Corpul European de Solidaritate urmărește să
promoveze solidaritatea, una dintre valorile
fundamentale ale UE, în principal prin voluntariat,
pentru a spori implicarea tinerilor și organizațiilor în
activități de solidaritate.
Activitățile derulate în cadrul Corpului European de
Solidaritate contribuie la consolidarea coeziunii,
solidarității, democrației și cetățeniei în Europa,
răspunzând provocărilor societății și punând accent pe
promovarea incluziunii sociale.
Astfel, Corpul European de Solidaritate oferă tinerilor
europeni (18-30 de ani) șansa de a învăța și
a se (re)descoperi prin stagii de voluntariat, traineeship,
locuri de muncă sau proiecte care să ofere soluții la
provocările cu care se confruntă comunitățile.
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B. De ce cu tineri și pentru tineri?
În 26 noiembrie 2018, în cadrul întâlnirii Consiliului UE
ai Miniștrilor de Tineret a fost adoptată o rezoluție cu
privire la viitoarea Strategie Europeană pentru Tineret
pentru perioada 2019-2027.
Strategia propune o abordare cros-sectorială pentru a
răspunde cât mai bine nevoilor tinerilor din Europa.

De ce această strategie?
Pentru că tinerii joacă un rol specific în societate și
se confruntă cu provocări pentru care au nevoie de
resurse și instrumente adecvate precum și un mediu
dispus să asculte cu atenția cuvenită vocea tinerilor.
Pentru că în zilele noastre, tinerii din întreaga Europă
se confruntă cu diferite provocări, întâmpină dificultăți
privitoare la accesul la drepturile lor sociale,
se confruntă cu excluderea socială și discriminarea,
precum și cu amenințări generate de știrile false și de
propagandă.
Mulți dintre ei se confruntă cu o serie de tranziții tipice
în viețile lor personale și în mediul lor: de la educație la
muncă, trecerea la un mod de viață autonom, stabilirea
de parteneriate sau întemeierea unei familii.
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Alții se confruntă cu incertitudini legate de viitorul lor,
ca urmare a globalizării și a schimbărilor climatice, a
schimbărilor tehnologice, a tendințelor demografice
și socio-economice, a populismului, a discriminării, a
excluziunii sociale și a știrilor false, ale căror efecte
asupra locurilor de muncă, a abilităților sau a felului în
care funcționează democrațiile noastre nu sunt încă
cunoscute (Strategia Europeană de tineret, pagina 1).
În acest sens, Strategia Europeană de tineret își
propune implicarea și responsabilizarea tinerilor de
a-și lua în mâini propriile destine, iar programele
Corpul European de Solidaritate și Erasmus+ alături
de alte programe sunt instrumente foarte importante
pentru susținerea și implementarea Strategiei.

Europa nu își poate permite ca talentul tinerilor să fie
risipit, să existe excluziune socială sau lipsă de
implicare în rândul lor. Tinerii pot deveni astfel arhitecții
propriilor vieți și pot să contribuie la schimbarea în bine
a societății. În același timp, este știut faptul că
generația actuală beneficiază de cea mai bună pregătire
din toate vremurile și este deosebit de competentă în
ceea ce privește utilizarea tehnologiilor informației și
comunicațiilor și a platformelor de comunicare socială.
Potențialul este astfel nelimitat.
Strategia Europeană de Tineret țintește trei zone de
acțiune: Implicarea, Conectare și Responsabilizare,
iar Corpul European de Solidaritate,
alături de alte programe precum Garanția de Tineret,
Erasmus+ sau Dialogul UE cu tinerii, este una dintre
măsurile implementate pentru a acționa pe cele trei
dimensiuni ale Strategiei Europene de Tineret.
Proiectele finanțate prin Corpul European de
Solidaritate își doresc să aducă tinerii mai aproape de
comunitate încurajează participarea lor activă,
îi sprijină să devină mai conștienți de propria învățare și
dezvoltare.

CREȘTI SOLIDAR!
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C. ce este solidaritatea?

O să găsești multe definiții ale solidarității precum:
o unitate strânsă bazată pe o comunitate de interese,
de sentimente, de idei, spirit de înțelegere, coeziune.
Sau a fi solidar înseamnă să fii legat de cineva sau
de ceva printr-o unitate de concepții, sentimente,
interese, valori și responsabilități. Și mai simplu,
solidaritate poate să însemne unitate și înfrățire.
(cf. DexOnline)
Solidaritatea poate fi un act, o atitudine,
un sentiment, o stare - însă, în mod evident,
solidaritatea este o atitudine bazată pe un set de valori
care satisfac o nevoie de bază a oamenilor- nevoia de
conectare - care ne dă sentimentul că aparținem unul
altuia, că suntem împreună și facem parte dintr-un
întreg, că suntem în siguranță, că suntem protejați și că
putem proteja sau oferi sprijin.
Cu alte cuvinte: oricine își dorește să aibă în viața sa
numai lucruri bune. Dacă această dorință, atitudine
și grijă o ai nu doar față de tine, dar și față de ceilalți din
jur (prieteni, vecini, comunitate, etc), înțelegi
solidaritatea ca valoare. Dorința poate fi doar la nivel
rațional, dar dacă aceasta devine grijă manifestată
prin acțiune și fapte, atunci putem să vorbim în mod
real de solidaritate în acțiune.
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Solidaritate este o acțiune izvorâtă din grijă și
sentimentul de conectare. Cuvântul „grijă” stă la baza
manifestării solidarității și vine din nevoia de conexiune
care există între noi, oamenii, ca fiind parte din același
întreg- indiferent dacă întregul este familia,
comunitatea, țara, clasa, grupul de dans sau grupul
etnic din care facem parte.
Cuvântul „solidaritate” este folosit și la nivel macro cu
referire la politici sociale care garantează asigurarea
unor servicii și a securității sociale în societate. Însă, la
nivel micro, solidaritatea poate fi privită acum drept
grijă și susținere suplimentară din partea familiilor,
ONG-urilor, filantropilor sau voluntarilor.
În această privință, UE încurajează statele membre și
autoritățile regionale și locale să recunoască
importanța solidarității în promovarea coeziunii sociale
și economice; mai mult, le încurajează, prin programe
ca Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, să
promoveze voluntariatul și să îl recunoască ca o formă
importantă de manifestare a solidarității, dar și ca parte
din învățarea de-a lungul vieții.
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D. Solidaritatea
ca valoare a Uniunii Europene

Documente fundamentale ale UE menționează
solidaritatea ca valoare fundamentală a Uniunii pe mai
multe paliere de acțiune. Conform Tratatului privind
Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea
UE 2012/C 326/01- Uniunea se întemeiază pe valorile
respectării demnității umane, libertății, democrației,
egalității, statului de drept, precum și pe respectarea
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
care aparțin minorităților.
Aceste valori sunt comune statelor membre într-o
societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare,
toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și
bărbați.
Solidaritatea se regăsește de asemenea în preambulul
tratatului prin care statele declară că sunt hotărâte să
întărească solidaritatea dintre popoarele lor, respectând
totodată istoria, cultura și tradițiile acestora.
CREȘTI SOLIDAR!

În Articolul 3 al tratatului, solidaritatea apare ca unul
dintre principiile de bază la care Uniunea se raportează:
- Uniunea combate excluziunea socială și discriminările
și promovează justiția și protecția socială, egalitatea
între femei și bărbați, solidaritatea între generații și
protecția drepturilor copilului.
- Aceasta promovează coeziunea economică, socială și
teritorială, precum și solidaritatea între statele membre.
- În relațiile sale cu restul comunității internaționale,
Uniunea își afirmă și promovează valorile și interesele și contribuie la protecția cetățenilor săi. Aceasta
contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă
a planetei, solidaritatea și respectul reciproc între
popoare, comerțul liber și echitabil, eliminarea sărăciei
și protecția drepturilor omului și, în special, a drepturilor
copilului, precum și la respectarea strictă și dezvoltarea
dreptului internațional, inclusiv respectarea principiilor
Cartei Organizației Națiunilor Unite.
De asemenea, în Carta Drepturilor Fundamentale ale
UE este specificat că Uniunea esteîntemeiată pe
valorile indivizibile și universale ale demnității umane,
libertății, egalității și solidarității.
Carta reafirmă drepturile care rezultă în principal din
tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale
comune statelor membre, din Convenția europeană
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților

19

fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune
și de către Consiliul Europei, precum și din jurisprudența
Curții de Justiție a UE și a Curții Europene a Drepturilor
Omului.
În acest context, sub Titlul IV- Solidaritatea este
menționată în articolele 27-38 prin următoarele
drepturi:
- dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în
cadrul întreprinderii,
- dreptul de negociere și de acțiune colectivă,
- dreptul de acces la serviciile de plasament,
- protecția în cazul concedierii nejustificate,
- condiții de muncă echitabile și corecte,
- interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor
la locul de muncă,
- viața de familie și viața profesională
(protecție economică, juridică și socială),
- securitatea socială și asistența socială,
- protecția sănătății,
- accesul la serviciile de interes economic general,
- protecția mediului și dezvoltare durabilă,
- protecția consumatorilor.
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E. De ce este nevoie de
proiecte de solidaritate?

Pe măsură ce lumea devine un loc tot mai integrat și
interconectat, avem de-a face cu scenarii neașteptate
care necesită competențe pentru a înțelege mai bine
realități și probleme care devin tot mai globale,
transnaționale, multidimensionale.
Educația se evidențiază ca fiind contextul în care este
promovată coeziunea socială, incluziunea și
transformarea. Una dintre sarcinile principale ale
educației în secolul al XXI-lea este să ajute la formarea
unor societăți active, democratice și multiculturale, ce
promovează o mai bună înțelegere între oameni.
Astfel, o cale eficientă este prin proiectele ESC care
au scopul de a construi societăți democratice, juste și
egalitare.
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F. Ce sunt proiectele
Corpului European de Solidaritate?
Proiectele ESC sunt un răspuns eficient pentru:
- a fi adresate nevoilor comunităților locale/ globale și
- a răspunde provocărilor educaționale în secolul al
XXI-lea.
Proiectele de solidaritate presupun facilitarea
dezvoltării unor competențe relevante răspunzând
nevoilor unei comunități locale.

proiecte ESC
Proiectele ESC pot fi:
Proiecte de voluntariat: acestea sunt cele mai
răspândite proiecte europene care implică tineri
voluntari la nivel local, dar și transnațional.
Reprezintă, de facto, continuarea Serviciul European de
Voluntariat în cadrul Corpului European de Solidaritate.
Acestea au ca scop să vină în întâmpinarea nevoilor
importante ale comunității prin implicarea individuală
sau în echipe a tinerilor, oferindu-le acestora o
experiență care să contribuie la dezvoltarea lor
personală, socială, civică și profesională prin
dezvoltarea de abilități și competențe practice care să
contribuie la o creștere a angajabilității acestora.
CREȘTI SOLIDAR!

Proiecte de experiență profesională: sunt proiectele
care oferă tinerilor posibilitatea de a se dezvolta
profesional în contextul ESC prin două tipuri de
activități: locuri de muncă și internship-uri (traineeship).
În acest fel, proiectele ,,ocupaționale” contribuie la
dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale
ale tinerilor implicați, facilitându-le tranziția către piața
muncii și contribuind la integrarea lor în muncă..

Proiecte de solidaritate: aceste proiecte sunt un
excelent punct de plecare pentru implicarea tinerilor în
comunitate. Au o abordare extrem de flexibilă și
prietenoasă, adresându-se atât organizațiilor de tineret,
cât și grupurilor informale de tineri. Așadar, dacă ești
tânăr și mai ai câțiva prieteni alături de care simți că
poți să abordezi o nevoie punctuală a comunității,
nu neapărat într-un cadru organizat formal, aceste
proiecte pot fi soluția cea mai potrivită.
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G.SERVICIU ȘI ÎNVĂTARE
ÎN
,
PROIECTELE ESC

Un proiect implementat sub umbrela
Corpului European de Solidaritate, indiferent de tipul
acestora, are două dimensiuni inspearabile:
- Răspunde nevoilor comunității în care tânărul este
implicat, manifestând solidaritate ca valoare principală CONTRIBUȚIE/ SERVICIU (CS)
- Contribuie în mod planificat la calitatea educației și
formării celui implicat activ în adresarea nevoilor
comunității - ÎNVĂȚARE (Î)

v

învatare
,

A. CS- Î Obiectivele contribuției/ serviciului și cele de
învățare nu sunt corelate și sunt puțin relevante
pentru cei implicați în proiect.
Acestea sunt proiecte prioritar caritabile
sau filantropice.
B. CS- Î Obiectivele de învățare sunt o prioritate, iar
cele de contribuție și prestare de servicii pentru
comunitate sunt secundare.
Aceste sunt proiecte prioritar educaționale.

contributie/
,
serviciu

+ _

Dacă ești un grup de inițiativă sau o organizație care
implementează un proiect, ESC te poate ajuta să-ți
construiești proiectul pe cele două dimensiuni:
Contribuție/ Serviciu și Învățare.

DEZVOLTARE

C. CS- Î Obiectivele de contribuție și servicii aduse
comunității sunt o prioritate, iar cele de învățare sunt
secundare, dar tot importante.
D. CS- Î Contribuția/ serviciul și învățarea sunt
prioritare, strâns conectate și sunt egale în semnificație
și calitate; se susțin reciproc.
*Corpul European de Solidaritate susține în special
proiectele de tip C și D.
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ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

Un proiect ESC presupune așadar
atât CONTRIBUȚIE/SERVICIU, cât și ÎNVĂȚARE.

Proiectele de solidaritate se găsesc la intersecția
acestor două tipuri de motivații:

Dacă accentul cade pe învățarea tânărului participant,
minimizându-se nevoile comunității și impactul
proiectelor în comunitate, se pierde dimensiunea
dezvoltării locale. E ca și cum avem mulți oameni
competenți (la nivel teoretic), dar care nu își folosesc
competențele pentru binele comunității și nu sunt
conștienți de impactul pe care îl pot avea în comunitate.

- implicarea civică deliberată solidară față de un
anumit grup țintă față de care mă poziționez pe picior
de egalitate

Dacă se pune prea mult accent pe contribuție/ serviciu
scăzându-se interesul pentru învățare, are loc o
dezvoltare locală pe termen scurt, una nesustenabilă,
deoarece tinerii implicați nu își satisfac nevoia de
competență și motivația de a se implica pe termen
lung este foarte mică sau se oprește doar la o singură
intervenție.
În concluzie, în proiectele ESC se pornește de la nevoile
comunității și se urmărește interacțiunea dintre nevoile
de învățare ale tinerilor și abilitățile pe care aceștia le
au. Exercițiul este acela de a învăța continuu cum să
găsească soluții adecvate și eficiente pentru
problemele actuale și viitoare ale lumii în care tinerii
trăiesc.
CREȘTI SOLIDAR!

- învățarea intenționată un proces care se întâmplă
începând din momentul implicării în proiect.

implicare
civica

Învatare
,
intentionata
,

Nu este nevoie de niște cunoștințe extraordinare
pentru a dona cărți pentru copiii care au dificultăți de
citire. Pe de altă parte, este nevoie de o bază solidă
de cunoștințe și abilități pentru a organiza o inițiativă
durabilă care încurajează copiii cu dificultăți de citire
să-și exprime nevoile, să fie motivați și sprijiniți să învețe
să citească.
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h. un exemplu de proiect

De multe ori putem să facem confuzie între o activitate
de învățare, un act de solidaritate și un proiect de
solidaritate. Mai jos puteți vedea un exemplu care să
clarifice diferența dintre acestea.

Activitate de învățare: cinci tineri citesc 2 articole
despre provocările copiilor care locuiesc în case de tip
familial și află despre stilul de viață al acestora.
Activitate sau act de solidaritate: cinci tineri donează
cărți pentru 20 de copii dintr-un centru de tip familial
despre care au auzit la radio că au diverse dificultăți.
Proiect de solidaritate ESC
Cinci tineri implementează un program de alfabetizare
într-un centrul de tip familial pentru a sprijini 20
de copii să citească. Cei 20 de copii au fost vizitați
înainte și întrebați ce nevoi au. Aveau nevoie de timp
de socializare de calitate și să învețe să citească mai
bine. Împreună cu copiii, cei cinci tineri fac un program
de activități săptămânale pentru 2 luni în care și copiii
au un rol activ și roluri specifice. În același timp, au
organizat împreună o campanie de strângere de cărți
pe care au promovat-o prin filmulețe în care copiii
vorbeau despre dorința lor de a învăța să citească.
S-au strâns 500 de cărți.
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Înainte de finalizarea proiectului, au făcut o activitate
de evaluare a nivelului de satisfacție al copiilor și a
capacității lor de citire, dar și o evaluare a rezultatelor
proiectului și a celor învățate de cei cinci tineri. Tinerii
au învățat despre: nevoile copiilor, ce potențial au, cum
să predea citirea, să organizeze o campanie online, să
convingă oameni, să editeze filme, etc.
Copiii au petrecut timp de calitate cu tinerii și au învățat
să citească mult mai bine.
La finalizarea proiectului, au organizat împreună un
eveniment cu toată comunitatea, unde alți copii și
părinți au fost invitați. Copiii și cei cinci tineri din
grupul de inițiativă au făcut activități de citire cu
membrii comunității și au promovat importanța lecturii
de la vârste mici. La final au ieșit cu toții să
sărbătorească la o cofetărie.
Dacă ar fi să analizăm în detaliu ce presupune un
proiect de solidaritate, din exemplul de mai sus am
extrage caracteristicile din segmentul următor.

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

i. Caracteristicile și principiile
proiectelor esC
1. Centrarea pe răspunsul eficient la o nevoie/
problemă a comunității, împreună cu comunitatea, nu
doar pentru comunitate.
2. Cooperarea în locul „ajutorului”.
3. Recunoașterea demnității în egalitate a participanților
la proiect, indiferent de statutul lor socio-economic.
4. Construirea de relații reciproce, de egalitate, cu
beneficiarii proiectelor din comunitate:
încurajarea celor cu resurse mai puține (economice,
educaționale sau de altă natură) să se considere
capabili să dezvolte și să fie implicați activ în inițiativele
de solidaritate ale tinerilor.
5. Împărtășirea rolului de protagonist în crearea și
implementarea proiectului: implicarea activă a tinerilor
în toate etapele proiectului, de la planificare la analiză,
la implementarea și evaluarea acestuia.
6. Realizarea proiectului și în funcție de ceea ce își
doresc să învețe tinerii implicați.
7. Învățarea cu și de la ceilalți: crearea contextului de
reflecție cu privire la impactul proiectului în comunitate,
dar și asupra dezvoltării personale.
CREȘTI SOLIDAR!

FOARTE IMPORTANT!
Pentru a înțelege mai bine principiul trei de recunoaștere a demnității celor implicați- este
important să ne uităm la modul de raportare a
tinerilor față de beneficiarii proiectelor ESC. Putem vorbi
de două moduri de a manifesta solidaritatea la nivel de
atitudine sau intenție - conștientă sau inconștientă,
de exemplu:
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Un tânăr voluntar sau grup de tineri solidari vertical
se raportează așa!

Un tânăr voluntar sau grup de tineri solidari orizontal
se raportează așa!

Beneficiarii proiectului nostru:
nu stiu,
au nevoie
,
de ajutor, nu pot,
nu au un rol, sau au
un rol pasiv.
Noi îi putem salva.

beneficiarii proiectului nostru:
înca nu stiu,
,
au nevoie de sprijin,
pot cu putin
, sprijin,
pot avea un un rol activ
în a se ajuta pe sine.

Ei vin să sprijine!
- de pe o poziție
de EGALITATE!
În acest mod
îi împuternicesc
să se ajute singuri,
oferindu-le sprijin
până cand învață
să se descurce.

Ei vin să ajute/
să salveze!
- de pe o poziție
inconștient superioară!
Ceea ce adâncește
ciclul neputinței.

Solidaritatea verticală retrogradează beneficiarii la
statutul de receptori pasivi, ducând astfel la
dependență și la repetarea ciclului de sărăcie sau
excludere. (Model de intervenție pasivă)
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Solidaritatea orizontală caută să depășească
modelul vertical, deoarece recunoaște demnitatea
tuturor oamenilor și a comunităților, dreptul acestora la
colaborare, implicare și relații orizontale, de pe picior de
egalitate. (Model de intervenție activă)

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

j. De ce s-ar implica tinerii
în proiecte esc?

Continuumul CONTRIBUȚIE/ SERVICIU - ÎNVĂȚARE
stabilit prin proiectele vizate de ESC asigură cadrul de
dezvoltare personală și profesională a tinerilor pentru a
avea o viață împlinită cu autodeterminare și motivare.
Pentru a fi motivați și autodeterminați este nevoie ca
prin aceste proiecte tinerii să aibă satisfăcute trei nevoi
psihologice fundamentale: (cf. Self-determination
theory, Edward L. Deci &Richard Ryan).
- nevoia de conectare și de apartenență,
- nevoia de competență,
- nevoia de autonomie și control.

ent, a
t
e
p
m
co
conect
are

Nevoia de conectare în contextul ESC este satisfăcută
prin faptul că tânărulparticipant simte că este conectat
la o comunitate, că aparține unui grup, unde găsește
similarități și unscop comun, unde se simte apreciat,
recunoscut și parte din ceva mai mare ca el, unde are
un rol binedefinit și unde poate face o diferență.
Nevoia de competență este satisfăcută prin faptul că
tinerii își stabilesc autonom ce doresc să învețe, cum
și de ce; reflectează cu privire la ceea ce au exersat,
dobândit, învățat; observă, se bucură de rezultatele
atinse și sărbătoresc ceea ce au învățat.
Nevoia de autonomie și control este satisfăcută prin
faptul că tinerii au contextul să decidă împreună
unde și cum doresc să se implice, ei aleg problema și
soluțiile, ei își asumă rolurile pe care le doresc și sunt
responsabili de nivelul lor de provocare și învățare.
De asemenea, ei învață să aibă control asupra
propriei vieți- acum și pe viitor.

autonomie&
control
CREȘTI SOLIDAR!
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k. Impactul proiectelor de
solidaritate asupra tinerilor

Odată motivați să se implice în proiectele Corpului
European de Solidaritate, tinerii:
- dezvoltă un comportament pro-social;
- au o înțelegere mai profundă a problemelor locale/
globale- sociale, economice, politice, de mediu, etc;
- dezvoltă competențele solicitate pe piața forței de
muncă;
- contribuie la includerea tinerilor dezavantajați.

l. Proiecte ESC incluzive

O plus- valoare a proiectelor ESC este dată de faptul că
tinerii, care sunt în mod tradițional priviți ca beneficiarii
ajutorului, acum sunt voluntari sau membrii grupului de
inițiativă.
Acestea sunt câteva exemple de proiecte de
solidaritate întreprinse de către tineri care ar fi priviți
în mod tradițional drept destinatarii ajutorului și nu ca
agenți ai schimbării în comunitatea lor:
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Proiectele de solidaritate ajută tinerii vulnerabili să
devină conștienți de propriul potențial, punând sub
semnul întrebării așteptările de eșec și delincvență care
devin atât de des o profeție auto- îndeplinită.
Vedem tot mai des tineri care, dacă sunt respectați și
încurajați, sunt motivați să urmeze o școală superioară,
să devină implicați în activități productive și să joace un
rol activ în organizații sociale și politice.
Proiectele de solidaritate pot fi incluzive prin faptul că
recunosc capacitatea de transformare a tinerilor,
indiferent de contextul sau limitările acestora.

m. teme care pot fi abordate
în proiectele ESC

Solidaritatea este o valoare care stă la baza proiectelor
ESC și ea se regăsește în proiecte prin punerea în
practică a caracteristicilor și principiilor solidarității
de mai sus .Însă, problemele comunității de la care
pornește orice proiect ESC pot fi foarte diverse
precum (și nu numai):
Includere socială

Provocări climatice
nților
tegrarea migra

In
Prevenirea deza

strelor naturale

Educație
ocratică
ui
Drepturile omul
Sănătate și Wellbeing

Participare dem

lubritate

Apa curată și sa

IMPORTANT!
Există riscul de a cădea în capcana de a crede că un
proiect ESC poate viza doar problema includerii, dar
dacă o comunitate se confruntă cu o problemă la
nivel politic, economic, social, educațional, cultural sau
de mediu, aceasta se poate aborda printr-un proiect
ESC atât timp cât sunt respectate principiile explicate
anterior.
CREȘTI SOLIDAR!

Muncă decentă
nsabil
Consum respo
Diminuarea să

răciei
eneraționale
Diferențe interg

Pace și justiție

Reducerea foametei

Energie verde, etc
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n. pașii proiectelor esc

Pentru a ne asigura că un proiect respectă principiile
solidarității menționate anterior, acesta trebuie să
respecte pașii următori.

0. Resimțirea unor presiuni la nivelul societății sau a
unor probleme: aceasta este etapa zero, care de obicei
este etapa declanșatoare sau care motivează formarea
unui grup de oameni care se simt inconfortabil cu o
anumită situație, nevoie sau problemă.
1. Formarea grupului de intervenție: presupune
crearea cadrului și contextului în care
grupul de inițiativă sau de voluntari se cunosc, învață
să lucreze mai bine împreună, învață ce înseamnă
solidaritatea și modul în care principiile solidarității pot
fi aplicate în proiectul lor. Este momentul în care se
construiește în grup sentimentul de apartenență și motivația de a avea un rol activ, un scop, manifestând grijă
față de beneficiarii proiectului. Prin acest pas, tinerii își
satisfac foarte mult nevoia de conectare.

30

2. Explorarea comunității: acesta este o etapă extrem
de importantă în proiectele ESC, deoarece prin aceste
tipuri de activități voluntarii sau grupul de inițiativă intră
în conexiune directă cu comunitatea, o explorează și
află nevoile și problemele ei reale și o fac cu atitudinea
potrivită solidarității orizontale. Prin acest pas tinerii își
satisfac foarte mult nevoia de conectare și apartenență
la comunitate.
3. Analiza și selecția nevoii/ problemei comunității:
după explorarea nevoilor și problemelor din
comunitate, grupul de inițiativă sau voluntarii pot
selecta să lucreze cu problemele pe care
ei le pot aborda. Prin acest pas tinerii își satisfac foarte
mult nevoia de autonomie și control, căci au spațiu să
decidă cu ce pot contribui.
4. Planificarea intervenției și învățării: această etapă
este una foarte importantă, pentru că aici se iau
deciziile necesare pentru ca intervenția să se
regăsească la intersecția dintre nevoile comunității,
capacitatea șipotențialul de creștere/ autonomie al
comunității, nevoile de învățare ale tinerilor și
competențele deja existente ale tinerilor.

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

- planificarea interventiei
, si învatarii
,
,
model bazat pe principiul diagramelor Venn

nevoile
comunitatii
,

capacitatile
,
si, potentialul
, comunitatii
,

competentele
,
tinerilor

nevoile
de învatare
,
ale tinerilor

CREȘTI SOLIDAR!
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Odată cu planificarea intervenției, are loc și planificarea
a ceea ce doresc să învețe tinerii în timp ce lucrează la
rezolvarea problemelor sau nevoilor comunității.
Prin acest pas, tinerii își satisfac foarte mult nevoia de
autonomie și control, deoarece au posibilitatea să
decidă cu ce pot contribui și ce roluri își asumă.
Motivația crește substanțial în acest pas.
NOTĂ: Până în acest punct, acești pași se fac
pentru proiectele ESC în etapa de planificare și scriere a
proiectului de către grupul de inițiativă sau organizație.
Odată ce proiectul a fost aprobat, se reiau pașii pentru
formarea grupului și aprofundarea înțelegerii
comunității (pașii 1 și 2).
5. Implementarea intervenției: presupune
implementarea activităților principale ale proiectului de
către tineri cu beneficiarii proiectului urmând principiile
practice ale solidarității.

6. Reflecție și evaluarea cu privire la rezultatele și
impactul proiectului: presupune folosirea de metode de
evaluarea a rezultatelor proiectului implicându-i activ
pe beneficiarii proiectului în evaluare.
7. Reflecție și evaluarea cu privire la
rezultatele învățării: presupune crearea unui context în
care tinerii să poată să reflecteze cu privire la ceea ce
au descoperit și învățat prin implicarea lor.
8. Celebrarea: este etapa de sărbătorire a celor reușite
prin proiect din perspectiva contribuției/ serviciului, dar
și a celor învățate.
9. Diseminarea: este etapa prin care încă odată vă
conectați cu comunitatea și prin care este creat un
efect de multiplicare a proiectului vostru în comunitate.
Prin pașii 6, 7, 8 și 9 tinerii își satisfac foarte mult nevoia
de dezvoltare a competențelor și, în special în pasul 9,
nevoia de conectare și apartenență la comunitate.
NOTĂ: În capitolul 2 al ghidului vom detalia metode și
activități care pot fi făcute cu și de tineri pentru
a putea parcurge cu succes fiecare pas din ciclul
proiectelor de mai sus. Însă acest lucru presupune o
participare activă și de durată a tinerilor sau a
organizațiilor care le oferă sprijin.
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diseminezi rezultatele
proiectului

celebrezi

0

9

formezi grupul
1 de interventie
,

8

7
reflectezi
si
, evaluezi
impactul
proiectului
si
,
rezultatele
- învatarii
,

Resimti
,
unele presiuni sau
- probleme
la nivelul societatii
,

6

pasii
,
proiectelor
de
solidaritate 3
5
implementezi
interventia
,

CREȘTI SOLIDAR!

2

explorezi
comunitatea

analizezi
si
, selectezi
o problema

4
planifici
interventia
si
, învatarea
,
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o. Participarea tinerilor
în proiectele ESC
Participarea este ceva mai mult decât implicare în
luarea deciziilor. Ea este un mod de manifestare a
democrației. Este o punere în practică a drepturilor
și obligațiilor tinerilor de a lua parte în organizarea
societății. Participarea este un indice al atitudinii civice a
tinerilor și un factor al dezvoltării personalității acestora.
Acceptarea opiniei tinerilor ca reprezentând o valoare și
ca fiind hotărâtoare în deciziile și acțiunile care îi
afectează este esențială într-o societate cu adevărat
democratică.
Adesea adulții nu sunt pregătiți sau nu vor să le acorde
tinerilor responsabilități, folosind drept argumente lipsa
în rândul tinerilor a competențelor și experienței
necesare pentru a lua decizii, dar și lipsa asumării
deciziilor luate (responsabilitatea).
Participarea pentru tineri este:
- un drept al omului cu dimensiune morală și juridică;
- o parte integrantă a principiilor democratice;
- un indice al atitudinii civice a tinerilor și un indice
specific al dezvoltării personalității;
- temelie pentru dobândirea experienței de viață;
- un mijloc de dezvoltare a societății per ansamblu;
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Atenție! Participarea tinerilor este parte integrantă a
proiectelor ESC și din acest considerent doar simpla
promovare a participării tinerilor nu este suficientă
pentru a susține și valida această componentă în
proeictele cu finanțare ESC.
Activitățile în care este ignorată
participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor pot
determina situații nefaste în proiecte, și anume:
- adultul discută problema cu tinerii și decide în locul
acestora ce și cum este necesar să facă;
- adultul interpretează informația sau manipulează
cu ea în așa fel încât tinerii nu mai sunt capabili să ia
decizii singuri;
- adultul indică tinerilor ce și cum trebuie să facă, după
care nu le acordă niciun fel de susținere, etc.;
Într-un final, din cele de mai sus tinerii se simt total
nemotivați să participe.
Câteva principii
pe care să le ia în considerare persoanele implicate
în proiecte ESC (îndrumător, mentor sau coordonator
de organizații care găzduiesc voluntari sau grupuri de
inițiativă) atunci când lucrează cu tinerii:
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1.
2.

3.
4.

5.

12 principii
pentru participarea tinerilor
Adulții nu trebuie să „cond
ucă“, ci
să sprijine tinerii să ia de
cizii, ghidându-i
să-și găsească singuri so
luțiile.
i, au dreptul
Toți oamenii, deci și tineri
nă opinia în
să fie ascultați, să-și expu
problemele ce-i privesc.

Adulții nu trebuie să judece tinerii după sex,
origine rasială sau etnică, religie sau credință,
vârstă, dizabilitate, orientare sexuală sau
limbaj, după opinia politică sau orice altă
opinie, origine socială, statut material sau
trăsături genetice, etc

Cu toți fac parte din socie
tate și sunt
participanți cu drepturi eg
ale la procesele
sociale și politice. În activ
itatea lor, adulții
trebuie să respecte princ
ipiul egalității și să
lucreze cu toți tinerii, ind
iferent de rasă, sex,
orientare sexuală, vârstă,
clasă socială, etc

au nevoie să le fie
Tinerii, pentru a fi motivați
i psihologice de bază:
satisfăcute cele trei nevo
ie și de competență.
de conectare, de autonom

CREȘTI SOLIDAR!

6.

Manifestă încredere în tin
eri. Cultivă-le
responsabilitatea. Deleagă
-le sarcini.
his
Facilitează dialogul desc
între tineri și comunitate!

7.
8.

Respectă dreptul tinerilor
de a greși ca fiind
ceva firesc în procesul de
dezvoltare.

9.

Acordă timp participării.
Creează relații de încredere
în relația de colaborare.

10.

11. intȚineree cosentle dede învățare ale tinerilor.
12.

Adultul învață împreună
cu și de la
tinerii cu care lucrează; es
te deschis,
onest, democratic.
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Roger A. Hart, folosind în mod metaforic noțiunea de
scară, a elaborat un instrument de analiză a nivelului de
participare al copiilor și tinerilor.
Acesta este un instrument util pentru cercetarea,
planificarea și evaluarea activităților adulților cu tinerii.
Experiența ne arată că dacă tinerii simt că proiectul nu
este al lor încă de la început și nu sunt implicați în
în toți cei 9 pași ai unui proiect, vor rămâne dependenți
de facilitatori/ adulți, fără a-și atinge potențialul de
dezvoltare și fără a fi motivați pe termen lung să se
implice în comunitate. În continuare, găsiți o scară a
participării în proiecte în funcție de tipul de relații adult
(facilitator)-tânăr.

Înțelegerea „scării“ are importanță pentru ca adulții să
creeze condiții favorabile, pentru un nivel cât mai înalt
de participare a tinerilor.
Nu toți tinerii pot fi în 100% din situații inițiatori, dar ei
pot să se angajeze la niveluri diferite de participare.
Este însă important ca activitatea unui grup de inițiativă
să nu se desfășoare la cele trei trepte inferioare: ale
neparticipării sau ale falsei participări.
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NIVEL SCARĂ
1.

3.

nonparticipare

2.

Manipulare

DESCRIERE

GRADUL DE SATISFACȚIEL AL NEVOILOR psihologice
necesare pentru o motivație sănătoasă de a participa.

Tinerii nu înțeleg proiectele la care
participă și ceea ce fac.

Decor

Participarea tinerilor este una decorativă.
Aceștia nu-și înțeleg participarea. ONG-ul
conduce proiectul. Ei sunt doar voluntari
ocazionali.

Participare simbolică

Tinerii participă, dar părerile lor nu au un
impact real și nu sunt luate în considerare.

Nevoia de conectare nesatisfăcută.

Nevoia de autonomie/ control nesatisfăcută.
Nevoia de competență nesatisfăcută.

Motivație foarte scăzută de participare.
Nevoia de conectare satisfăcută la minim.

4.

5.

Participare

desemnată, dar informată

Participare

consultativă și informată

6. Participarea în proiecte inițiate
de adulți, dar în care procesul

decizional le aparține și tinerilor

Tinerii nu participă la planificare, dar
înțeleg acțiunile care le sunt propuse.
Sunt simpli voluntari.
Tinerii sunt consultați cu privire la
participarea lor și primesc proiectul gândit
în mare parte cu ideile lor. Ideile lor sunt
luate în considerare.

Nevoia de autonomie/control nesatisfăcută.
Nevoia de competență nesatisfăcută.
Motivație scăzută de participare.

Nevoia de conectare satisfăcută la nivel mediu

Nevoia de autonomie/control satisfăcută la nivel minim.
Nevoia de competență satisfăcută la nivel minim.
Motivație minimă de participare.

Nevoia de conectare satisfăcută la mediu.
Tinerii participă în luarea deciziilor în cadrul
proiectului inițiat de adulți și sunt întrebați
despre ce au învățat.

Nevoia de autonomie/ control satisfăcută la nivel mediu.
Nevoia de competență satisfăcută la nivel minim.
Motivație medie de participare.

Nevoia de conectare satisfăcută la nivel mare.
7. Participarea în proiecte inițiate
și dirijate de tinerii înșiși

Tinerii inițiază și conduc proiectele, în timp
ce adulții participă facilitând procesul de
ghidare și învățare.

8. Participarea în proiecte inițiate

de tineri în care deciziile sunt
luate de tineri și îi implică pe

adulți când au nevoie de ghidaj

Nevoia de autonomie/control satisfăcută la nivel mare.
Nevoia de competență satisfăcută la nivel mare.
Motivație mare de participare.

Nevoia de conectare satisfăcută la nivel maxim.
Tinerii inițiază și conduc proiectele.
Tinerii decid să îi implice pe adulți în
procesul decizional.

Nevoia de autonomie/ control satisfăcută la nivel maxim.
Nevoia de competență satisfăcută la nivel maxim.
Motivație maximă de participare.

Participarea tinerilor în proiectele de solidaritate (adaptare după Roger A. Hart)

CREȘTI SOLIDAR!
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Pașii proiectelor de solidaritate și

nevoile fundamentale ale tinerilor
0

9

1

8

este împlinita
nevoia de conectare

2
7
3

6

este vizibila
dezvoltarea competentelor.
,
conectarea si
, apartenenta
,
la comunitate sunt
puternic resimtite
de tinerii
,
implicati
, în proiect
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4

tinerii se simt
conectati
,
si
este
,
satisfacuta
nevoia de
apartenenta
,
la comunitate

tinerii
îsi
, satisfac
nevoia de
autonomie si
,
control.
se produce
un efect de
crestere
a motivatiei
,
,

p. Tipuri de proiecte esc
Putem identifica următoarele tipuri
de proiecte de solidaritate:

rvenție al
nivelul de inte
... în funcție de
ației:
sau al organiz
vă
ti
ia
iț
in
e
d
i
lu
grupu
ni directe
aritate cu acțiu
lid
so
de
e
ct
ie
Pro
țiuni indirecte
lidaritate cu ac
so
de
e
ct
ie
ro
P
lidaritate
Proiecte de so
de advocacy
cu dimensiune

... în funcție de
tematicile abordate prec
um:
includere socială; provocă
ri climatice; integrarea
migranților; prevenirea de
zastrelor naturale;
educație; participare demo
cratică;
drepturile omului; sănătat
e și wellbeing;
apă curată și salubritate;
munca decentă;
consum responsabil; sărăc
ie; pace și justiție;
foamete; energie verde,et
c

... în funcție de
momentul de
intervenție
Proiecte cu acțiu
ni de tip interven
ție directă
Proiecte cu acțiu
ni de tip preven
ție
Proiecte de so
lidaritate cu inte
rv
enție mixtă
(prevenție și inte
rvenție)
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Proiecte de solidaritate cu acțiuni directe
Un proiect de solidaritate direct este unul în care grupul
de inițiativă se implică personal, direct și frontal
în întâmpinarea unei anumite nevoi a beneficiarilor și a
comunității. De exemplu, grupul de inițiativă
plănuiește o zi în care plantează copaci într-o zonă cu
multe inundații pentru a întări malurile.
Serviciu direct are beneficiul unei mari vizibilități și o
răsplată imediată pentru grupul de inițiativă, deoarece
văd rezultatele imediat (copacii plantați). Acest tip de
serviciu este potrivit pentru grupurile de inițiativă
aflate la început de drum împreună (dar nu obligatoriu).
Proiectele de solidaritate cu acțiuni indirecte
Proiectele indirecte implică direcționarea tuturor
resurselor pentru a-i sprijini indirect pe cei care se află
în dificultate. De exemplu, grupul de inițiativă
organizează o campanie de strângere de fonduri într-un
oraș mare pentru achiziția de puieți și plantarea lor în
comunitatea lor rurală care se confruntă cu inundații
severe. Vor mobiliza multe resurse pentru strângerea
de fonduri și vor implica inclusiv comunitățile care
nu sunt afectate precum și peste 100 de membri din
comunitatea locală care se confruntă cu problema.
Un astfel de proiect are un potențial mai mare din
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perspectiva raportului efort- impact, în comparație cu
proiectele directe. Acest lucru se întâmplă datorită
faptului că grupul de inițiativă învață și despre
organizarea unei campanii și despre importanța
plantării de puieți într-o zonă cu defrișări.
Acest nivel de serviciu este potrivit pentru grupurile de
inițiativă aflate la un nivel mai matur de implicare și care
au un set minim de competențe (dar nu obligatoriu).
Un proiect de solidaritate
cu dimensiune de advocacy implică participanții în
educația publică și dezvoltarea politică a comunității.
Proiectele cu dimensiune de advocacy abordează
problemele profunde ale comunității, încercând să
elimine cauza acestora, nu doar efectele. Dacă grupul
de inițiativă influențează obținerea unei legi care să
presupună o amendă pentru cei care defrișează ilegal,
ei vor face un proiect de advocacy.
În aceste proiecte efortul este mult mai mare, efectele
nu sunt vizibile pe termen scurt, de obicei, doar după
câțiva ani, dar are cel mai mare impact în raport cu
efortul depus. Un astfel de proiect presupune cel mai
înalt grad de provocare comparativ cu orice alt tip de
acțiune de mai sus și este mai potrivit pentru grupurile
de inițiativă cu mai multă experiență (dar nu obligatoriu)
sau cele care doresc să învețe despre advocacy.

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

Proiectele cu acțiuni de tip intervenție directă sunt
cele a căror acțiuni răspund preponderent unor
nevoi urgente și punctuale precum: reamenajări sau
construcții în urma unor accidente sau dezastre
naturale sau de oricare tip; organizarea unor
evenimente publice care rezolvă o problemă locală, etc.

q. Ce nu este un proiect esc?

proiect

Proiectele cu acțiuni de tip prevenție sunt cele care,
prin activități de informare sau educare, formează
comunitatea sau beneficiarii în a preveni situații
negative pe viitor precum: campanii de educare pe
tematică de mediu, antidiscriminare, drepturile omului,
etc.

Un proiect ESC nu e un context în care să faci un
proiect în beneficiul tău personal sau al familiei tale.

Proiectele mixte sunt cele în care, pe o anumită
problemă sau nevoie a comunității, au atât activități de
intervenție directă, cât și activități de prevenție pentru
a evita repetarea situațiilor neplăcute sau problematice
pe viitor.

Un proiect ESC nu este acolo unde tinerii care fac
proiectul nu sunt deschiși să înțeleagă sau, nu practică
principiile solidarității.

ATENȚIE
Această clasificare are un rol orientativ pentru a
înțelege nivelul de intervenție în cadrul unui proiect.
CREȘTI SOLIDAR!

Un proiect ESC nu este un paravan pentru a discrimina
sau exclude pe cineva în timp ce creezi contexte de
includere pentru altcineva prin proiectul tău.

Solidaritatea nu există în proiecte care promovează
anti-valori precum ura, xenofobia, discriminarea și
rasismul.
Un proiect ESC nu este un context pentru încălcarea
drepturilor omului sau de manipulare.
Un proiect ESC nu este un prilej de a manipula tinerii
sau de a îi folosi drept paravan.
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2

capitolul

53

metode

de
pentru proiecte

Această secțiune din ghid cuprinde scurte descrieri ale
unor metode sau modalități pe care le-am considerat
relevante pentru intervenția în comunitate. Dacă vrei
să aplici una dintre metodele prezentate, te încurajăm
să te documentezi mai mult și, dacă este posibil, să
urmezi și cursuri pe tematica respectivă.
Deasemeni, după fiecare categorie de metode am
introdus pe lângă metodele și/sau modalitățile
propuse, și surse suplimentare de documentare și de
bibliografie de la care poți să pornești în drumul tău.

în

comunitate

Când te vei afla în postura de a alege metoda sau
metodele de intervenție te invităm să le alegi pe cele
care se potrivesc comunității, nevoii acesteia și tipului
de intervenție.
E important să nu alegi metode doar pentru că sunt
„cool” și îți plac, ci să alegi acele metode care pot avea
un impact real și pot facilita procesul de schimbare pe
care îl vizezi în comunitate.

Pentru a face mai clară diferența dintre modalități și
metode, noi îți oferim următoarea perspectivă, însoțită
de exemple, pentru o înțelegere mai clară. Așadar,
Modalitatea este abordarea pe care o folosești în
vederea îndeplinirii scopului stabilit.
Modalitatea poate fi percepută ca o direcție pe care vrei
să o urmezi în drumul tău spre soluția identificată.
Drumul poate avea mai multe rute care duc, toate, în
același loc, dar care propun oportunități diferite.
Pentru a identifica modalitatea potrivită îți propunem să
răspunzi la întrebarea ,,Ce putem face pentru atingerea
scopului proiectului?”
Continuând cu metafora drumului, folosită la explicația
modalității, mai înainte, metoda este mijlocul ales
pentru a parcurge drumul. Poți alege să mergi pe jos,
poți alege să mergi cu mașina sau cu avionul. Poți
alege să mergi mai încet și să analizezi fiecare obstacol
din cale sau poți alege să mergi repede și să nu observi
nimic. Poți folosi o hartă clar definită și un plan bine
structurat care îți spune, pe pași, cum ajungi din
punctul A în punctul B sau poți merge folosind busola.
Este decizia ta dacă pentru îndeplinirea scopului te
folosești de mai multe metode în drumul tău spre
îndeplinirea acestuia sau dacă preferi una singură.
Pentru identificarea metodei sau metodelor potrivite
îți propunem ca după întrebarea „Ce putem face?” să
răspunzi la „Cum putem să ne atingem scopul?”
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Exemplu:
Scopul tău este să ajuți copiii cu dizabilități dintr-o
comunitate rurală să aibă acces la educație. Pentru îndeplinirea scopului poți alege, de exemplu, să demarezi
o campanie de advocacy prin care să soliciți consiliului
local să creeze o procedură de ajutorare a copiilor din
zonă (prin construirea de infrastructură, prin alocarea
de fonduri pentru transport și echipamente etc.).
Campania de advocacy este o modalitate prin care tu
alegi drumul spre atingerea scopului. În cadrul
campaniei de advocacy poți folosi mai multe metode
și modalități ca de exemplu: o piesă de teatru legislativ
(metodă), o expoziție photovoice (metodă) și o
campanie media (modalitate) cu flyere și articole în
presa online (metode media).

ace
f
m
e
t
u
ce p ntru
pe
pului?
o
c
s
a
e
atinger

cum pu
sa- ne a
tingemtem
scopul
?
În lumina celor de mai sus, în cadrul acestui capitol
am ales să îți propunem drumuri de intervenție testate,
structurate și clare (numite generic metode).
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COLECTAREa
INFORMAtIILOR
,
DIN COMUNITATE
Unul dintre elementele cheie de la care pornești când
intenționezi să implementezi proiecte într-o comunitate
este acela de a identifica problema relevantă pentru
comunitate și potrivită pentru a fi abordată fie de
grupul de tineri din care faci parte, sau de organizația
care derulează proiecte cu implicarea voluntarilor.
În subcapitolul acesta vei găsi acele metode care să
te ghideze în acțiunea de colectarea informațiilor din
comunitate precum observarea comunității, interviul
sau chestionarul.
De modul în care vei colecta informațiile din
comunitatea ta depinde alegerea și luarea deciziei cu
privire la problema abordată ulterior într-un proiect ESC
de solidaritate, voluntariat sau experiență profesională.
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De ce este important
să ne cunoaștem comunitatea?
Printre argumentele majore, în special pentru cei
care vor să se implice și să servească comunitatea,
menționăm:
- conturarea unei imagini de ansamblu cu privire la
punctele tari ale acesteia, provocările și problemele cu
care se confruntă,
- perspective cu privire la regulile și normele nescrise
ale comunității, la atitudinile și opiniile comunității cu
privire la diferitele inițiative comunitare,
- posibilitatea de a conversa într-un mod inteligent cu
rezidenții acesteia, în legătură cu probleme ale
comunității, mărind șansele de succes ale diferitelor
inițiative comunitare.
Când vorbim de colectarea informațiilor este clar:
comunitatea joacă un rol cheie. Ea devine acel spațiul
în care prin implicare activă, învățăm să răspundem
nevoilor și problemelor comunității și, în același timp,
să ne dezvoltăm.
Termenul „comunitate” este asociat în mod
obișnuit cu două elemente care dau semnificație
termenului: (1) grup de oameni care au ceva în comun și
(2) un anumit spațiu sau locație geografică.
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Termenul de comunitate include însă și alte elemente,
în afara spațiului geografic, cum ar fi dimensiunea
religioasă, interesele economice, sociale, politice,
culturale, etc, precum:
- comunitate locală (la nivel de sat, oraș, municipiu,
regiune),
- comunitate etnică (cu referire, de obicei, la diferite
rase sau grupări etnice),
- comunitate religioasă (ortodoxă, catolică, protestantă,
musulmană, etc. – cu referire strictă la membrii unei
anumite denominații religioase),
- comunitate științifică sau academică (cu referire la
lumea academică sau științifică),
- comunitatea artiștilor plastici (cu referire strictă la
artiștii plastici),
- comunitatea oamenilor de afaceri (cu referințe directe
la oamenii de afaceri),
- comunitate virtuală (cu referință la persoanele care
comunică și întrețin legături, în special prin
intermediul internetului, din rațiuni de interes personal,
social, educativ, etc.),
- comunitate internațională – cu referințe directe la
grupuri mai largi de oameni sau guverne ale lumii;
implică de obicei existența unui punct de vedere
comun cu privire la subiecte specifice cum ar fi, de
exemplu, drepturile omului, etc.
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Există numeroase definiții ale termenului
comunitate. Vă propunem următoarea definiție a
„comunității” în contextul programului
Corpul European de Solidaritate

!

CREȘTI SOLIDAR!

Un grup de oameni care
- locuiesc într-un spațiu geografic comun,
- au un sens al apartenenței la acel spațiu și la acel
grup,
- sunt animați de nevoi, interese, credințe, valori și
norme de viață comune,
- participă la viața comunității,
și au o formă de organizare socială și/sau
administrativă proprie.
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Atunci când ne raportăm la o anumită comunitate,
în special dacă comunitatea respectivă este una mai
mare, câteva dimensiuni practice contribuie la
înțelegerea acesteia și trebuie luate în considerare:
Istoria comunității: incluzând atestarea documentară,
evenimentele istorice marcante, tradițiile, conflictele și
realizările comunității, etc.;
Geografia comunității: așezarea geografică,
dimensiunea comunității, topografia, clima, vecinii și
orașele apropiate, cartierele și străzile cele mai
importante, etc.;
Demografia: numărul de gospodării, numărul de
locuitori și distribuția acestora pe categorii de vârstă,
sex și gen, statutul social, economic și marital,
dimensiunea familiilor, etniile, limbile vorbite, etc.;
Educația: numărul de locuitori cu studii superioare,
medii sau fără studii, gradul de calificare al personalului
din instituții, numărul de școli, etc.;
Economia: venitul pe cap de locuitor, rata șomajului, întreprinderile și afacerile locale, angajatorii, atractivitatea
și oportunitățile pentru investitori, etc.;
Instituțiile: Primăria, consiliul local, școlile, universitățile,
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bibliotecile, cinematograful, teatrul, bisericile, spitalele,
etc.;
Obiective turistice: clădirile și monumente istorice,
bisericile și mănăstirile, parcurile și grădinile publice,
obiectivele istorice și turistice din împrejurimi, hoteluri,
muzee;
Infrastructura: drumurile, podurile, transportul
(transport public local, linii de tren, aeroporturi, etc.),
electricitate, telefonie mobilă/fixă, etc.;
Conducătorii comunității - formali (aleși sau numiți)
sau informali (activiști, oameni de afaceri, medici, etc.);
Cultura comunității: regulile și tradițiile după care
comunitatea trăiește, normele de comportament, etc.;
Grupurile existente – formale sau informale organizațiile, asociațiile, denominațiile religioase,
cluburile de tineret, comitetele locale.
De unde putem colecta informații
despre comunitate?

Există numeroase surse de informare care permit
conturarea unei imagini a comunității, fiecare dintre ele
oferind o perspectivă sau alta, în funcție de punctul de
referință:
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Membrii comunității analizate- membrii grupului țintă
direct sau indirect vizat;
Mass media locală
Oficialii aleși – reprezentanți în Camera Deputaților sau
în Senat, membrii Consiliului local – pot oferi informații
cu privire la situația regiunii pe care o reprezintă, a
inițiativelor legislative și a oportunităților de dezvoltare
ale regiunii;
Reprezentanții diferitelor instituții locale - Primărie,
Prefectură,Poliție, Inspectorat școlar, instituții de cultură,
etc. – pot oferi informații legate de domeniul pe care îl
reprezintă
Camera de Comerț și Industrie – un forum de
reprezentare a oamenilor de afaceri – în care pot fi
găsite informații atât despre oportunitățile de afaceri,
cât și despre posibilitatea de a interacționa cu oameni
de afaceri locali;
Organizații neguvernamentale – sunt instituții care
lucrează independent față de activitatea guvernului și
care urmăresc desfășurarea unor activități în interes
general sau în interesul unor colectivități locale;
Cum colectăm informații
despre comunitate?
Cele mai uzuale modalități de culegere a informațiilor
despre comunitate sunt: observații directe- turul
comunității, sondaje de opinie, interviuri individuale
sau de grup cu membrii sau reprezentanții comunității,
consultarea arhivelor și a înregistrărilor publice (cum ar
fi arhivele statului, biblioteca, presa locală, etc.).
CREȘTI SOLIDAR!

Ce informaţii se pot obţine
în urma unei astfel de analize?

Determinarea contextului economic, social, cultural,
religios
Identificarea resurselor existente
Evaluarea infrastructurii existente în zonă
Identificarea nevoilor populaţiei și a problemelor
existente (sociale, de mediu, din domeniul sănătăţii,
educaţiei, economic, cultural, etc).
Ce metode și instrumente pot fi utilizate pentru
colectarea informațiilor din comunitate?

În cele ce urmează prezentăm o serie de metode cu
mențiunea că lista poate fi extinsă:
- Observaţia,
- Chestionarul,
- Interviul.
Ce puteți câștiga ca grup de inițiativă
în etapa de informare cu privire la
nevoile/ problemele comunității:

Conectarea la realitatea comunității și la membrii ei;
Aprofundarea înțelegerii cu privire la comunitate,
cultura acesteia, relațiile care se stabilesc în interiorul ei;
Dezvoltarea abilităților sociale, de comunicare, de
observare;
Identificarea punctelor tari, a nevoilor, problemelor,
punctelor vulnerabile și a resurselor comunității.
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A.1.Observarea comunitătii
,
Observaţia este una dintre cele mai utilizate metode de
colectare a datelor. Observarea comunității reprezintă
o modalitate practică și distractivă de a vedea cu proprii
ochi cum este și ce se întâmplă în comunitate.
Avantajul cel mai mare al acestei metode este că
permite cunoașterea comunității prin contactul direct și
observând-o în mediul ei de manifestare.

Durata:
min. 1- 2 ore, în funcție de mărimea și tipul comunității.
Materiale: fișe de observație, pixuri, camere foto,
reportofon (opțional), harta comunității cu trasee
prestabilite.

Pregătirea și derularea metodei:
Înainte de a merge în comunitate este indicată
alcătuirea unei „ fișe de observaţie”.
Pentru a simplifica procesul de colectare a informațiilor
prin această metodă, vă puteți alcătui o fișă cu
aspectele care vă interesează:
- locul sau locurile în care faceți observația (faceți o
listă cu locurile în care ați identificat că există probleme
pe care doriți să le analizați;
- intervalul de timp în care faceți observaţia
(de exemplu timp de o săptămână, o zi, câteva ore);
- modul în care se notează observaţiile (luați notițe,
faceți poze, filmați, etc).

Astfel, înainte de a porni în tur, trasați câteva rute ce pot
fi parcurse de grup în maxim două ore. Luați în
considerare aspectele care țin de accesibilitatea și
siguranța grupului vostru. Dacă aveți camere foto sau
telefoane smart folosiți-le pentru a avea dovezi pentru
aspectele pe care le observați.

Într-un oraș mare, activitatea trebuie redusă la o zonă
sau un cartier cu care sunteți familiarizați sau în care
doriți să aveți intervenția ca și grup de inițiativă.

Este important să vorbești cu oamenii – să le explici că
vă doriți să realizați un proiect și că sunteți în căutare
de idei sau căi pentru a lucra cu comunitatea.
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În timpul observației este important să notați atât
problemele cât și resursele și potențialul comunității,
pentru a avea o listă a lucrurilor pozitive pe care le-ați
remarcat în comunitate. Urmăriți în observația voastră
atât problemele evidente, cât și pe cele mai puțin evidente. Păstrați o listă a zonelor ce necesită îmbunătățiri.
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fisa
observatie
, de Exemplu
,

Punctele
de observat

IMPORTANT

Punctele
forte

Odată ce ați finalizat observația aduceți toate
informațiile la un loc și faceți o analiză a acestora,
pentru a lua cea mai bună decizie despre cum și unde
doriți să interveniți.
CREȘTI SOLIDAR!

Nevoile sau
problemele
identificate

Fișa de observație ar putea să cuprindă următoarele
elemente de identificat în comunitate:
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Locuinţele. Care este vârsta şi starea locuinţelor din
vecinătatea pe care o observați?
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități. Sunt
clădirile publice şi comerciale accesibile oamenilor cu
dizabilităţi - rampe, intrări aduse la nivel, toalete, străzi,
materiale video sau cu subtitrare, etc.?
Calitatea mediului. Cât de multe spaţii verzi utilizabile
există? Sunt ele răspândite în întreaga comunitate?
Există smog sau ceaţă? Există miros de fum, de gunoi,
de gaze de eşapament, de chimicale, de reziduuri
industriale, etc. în aer?
Traficul. Cât de aglomerat este traficul în comunitate?
Este în cea mai mare parte comercial şi industrial microbuze, camioane etc. - sau este mai mult format
din maşini private? Se formează vreodată
ambuteiaje? Există multe biciclete în trafic? Există piste
pentru biciclete?
Spaţiile publice. Există spaţii publice unde oamenii se
pot aduna? Sunt ele bine întreţinute? Sunt ele dotate
cu zone pentru odihnă, cu plante şi cu arbori, au design
atractiv? Cine foloseşte aceste spaţii? Există diversitate?
Parcurile. Sunt parcurile folosite de o varietate de
oameni? Sunt ele bine întreţinute? Există facilităţi
pentru sport? Sunt locuri de joacă pentru copii?
Cultura şi divertismentul. Există muzee, biblioteci,
teatre, restaurante, cluburi, stadioane sportive, site-uri
istorice etc.? Sunt ele accesibile tuturor membrilor
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comunităţii (localizate central, accesibile transportului
public)? Reflectă acestea cultura tuturor membrilor
comunităţii?
Peisajul stradal. Peisajul stradal este mediul creat de
străzi şi trotuare, de clădiri, de copaci , mobilier, etc.
Există arbori şi/sau plante? Există trotuare? Sunt
faţadele clădirilor şi firmele magazinelor atractive şi
primitoare? Sunt străzile şi trotuarele curate? Există
coşuri de gunoi? Există bănci?
Activităţile comerciale. Ce tip de afaceri sunt aici? Sunt
ele active sau doar vitrine goale? Există un amestec de
afaceri mari şi mici? Există magazine şi supermarketuri,
farmacii şi alte magazine care asigură cele necesare în
toate părţile comunităţii?
Comunitatea şi serviciile publice. Există organizaţii şi
furnizori de servicii comunitare în comunitate –
centre de sănătate mentală, cantine, adăposturi pentru
cei fără locuinţe, birouri de ajutor social etc.? Sunt ele
concentrate într-o zonă anume? Sunt ele accesibile prin
mijloacele de transport public?
Organizaţiile comunitare. Ce dovezi ale prezenţei unor
astfel de organizaţii există în comunitate? Există cluburi
pentru servicii? Există și alte organizații centrate în jurul
problemelor comunității, (mediu, sport sau activități
recreative, de socializare etc.)?
„Simţul” comunităţii. Care este percepţia voastră
globală asupra comunităţii?
Alte observaţii, puncte forte sau vulnerabilităţi?
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A.2. chestionarul
Chestionarul este un alt instrument ce poate fi folosit
pentru a obține informații valoroase de la comunitate
(păreri despre probleme, nevoi sau soluții).

Pe acesta îl putem folosi cu multiple scopuri:
Pentru a identifica care sunt nevoile sau problemele
stringente ale comunității – dacă se aplică înainte de
observație sau în timpul observației în comunitate;
Pentru a confirma dacă problema aleasă de grupul de
inițiativă este una care necesită atenție/intervenție- dacă
deja s-a ales o problemă de către grupul de inițiativă
și ai nevoie de o confirmare/infirmare pentru alegerea
făcută;
Pentru a decide dintre două probleme/soluții care e
problema/soluția potrivită- dacă avem două
problemele/soluții și nu suntem convinși care este
relevantă pentru comunitate și grupul de inițiativă.

Avantajele utilizării chestionarului sunt:
- nu necesită resurse financiare mari;
- nu solicită mult efort din partea celui ce chestionează;
- poate conține răspunsuri standardizate pentru a-l face
simplu de completat.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata:
depinde de numărul de întrebări și
de numărul de respondenți.
Materiale: foi, pixuri, telefoane, site online, aplicație
(depinde dacă se aplică fizic sau online).

Reguli de construcţie a unui chestionar:
- în funcție de scopul acestuia (ce vrei să afli) stabilești
numărul minim și posibil de persoane de chestionat;
- membrii grupului de inițiativă adresează aceleași
întrebări pentru mai mulți oameni (fizic sau online);
- întrebările sunt mai generale și caută opinia oamenilor
- uneori pot fi folosite și întrebări închise (ale căror
răspunsuri sunt DA/NU);
- oamenii care sunt chestionați nu trebuie să fie experți,
trebuie să fie cât mai diferiți și din medii sociale cât mai
diverse;
- să fie uşor de înţeles de toţi cei cărora urmează să le
fie adresat;
- respondenţii să poată să aibă răspunsuri la ele
(să fie în cunoştinţă de cauză);
- să nu genereze tendinţa de distorsionare a
răspunsurilor;
- datele culese din chestionare se colectează și
se analizează pentru a lua cele mai bune decizii de
intervenție;
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,,Interviul este o conversație, de obicei dintre două
persoane, pentru a obține informație în beneficiul unei
audiențe nevăzute. Interviul este adesea un schimb
informațional ce poate da naștere unui nivel de
înțelegere la care singură, niciuna dintre părți
nu ar avea acces.” (Ken Metzler,1986)
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A.3. Interviul

Interviul este o metodă de colectare a informațiilor care
oferă perspective multiple asupra unui subiect, dată
fiind diversitatea vocilor interogate.

Durata:
depinde de numărul de întrebări și
de numărul de respondenți
Materiale:
foi, pixuri, telefoane
(depinde dacă se aplică fizic sau online)

Scopul intervievării în această etapă a proiectului este
de a obține informații cât mai specifice despre o situație
sau un context, și/sau de a identifica potențiale soluții
pentru o problemă a comunității, din partea unor experți
sau a unor persoane cheie din comunitate.

Modalităţi de intervievare uzuale:
faţă în faţă – chiar dacă este mai consumatoare de timp
și energie, are avantajul că permite să luăm în
considerare și comunicarea non-verbală;

prin telefon – este mai rapidă, însă există riscul ca interlocutorul să închidă subit; este cea mai folosită și cea
mai practică;
prin e-mail – este de asemenea rapidă, se câștigă timp
însă nu mai poți interveni cu întrebări ajutătoare atunci
când intervievatul nu înțelege.
CREȘTI SOLIDAR!

Regulile unui interviu:
- Una sau maxim două persoane pot fi intervievate în
același timp.
- Se adresează mai multe întrebări și mai în detaliu
decât în cazul chestionarului.
- Intervievatorul trebuie să fie bine pregătit pentru
interviu.
- Întrebările sunt pregătite în avans, dar intervievatorul
trebuie să urmărească răspunsurile cu atenție și să vină
cu întrebări adiționale.
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Etapele intervievării:
a. Alegerea temei şi a interlocutorului.
Întotdeauna trebuie să fie aleasă persoana potrivită
pentru tema interviului. La prima vedere poți spune că
nu poţi alege un doctor pentru un interviu despre starea
educației în școli, sau un profesor să vorbească despre
o epidemie de gripă, însă în contextul intervenției într-o
comunitate este posibil ca tocmai aceste persoane
să ofere o perspectivă valoroasă și relevantă pentru
proiect.
b. Pregătirea interviului
Documentarea.
Înainte de interviu este bine să te documentezi cu
privire la persoana intervievată dar şi tema de discutat.
Asta te va ajuta să pui întrebări pertinente.
Planul de întrebări. Este foarte important să
pregătești întrebările din timp și să le scrii pe o foaie
de hârtie. Dacă te bazezi pe flerul tău de moment este
posibil să pierzi șirul logic al întrebărilor.
Cel mai indicat ar fi un număr de 4-5 întrebări de bază.
Stabilirea întâlnirii. Fie că este făcută telefonic, prin mail
sau altcumva, trebuie să-i comunici persoanei alese:
tema discuţiei, locul (asta dacă nu vei face
interviul prin e-mail sau prin telefon), data, ora şi durata
interviului, cum vor fi prelucrate datele culese și, eventual, motivele pentru care ai apelat tocmai la ea.
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c. Interviul propriu-zis
-trebuie să respecte câteva reguli de bază:
Menționează scopul interviului și modul în care vor fi
folosite informațiile, asigură intervievatul că nu îi va fi
făcut public numele sau răspunsurile.
Ascultă, ești acolo ca să afli cât mai multe, deci
ascultarea e cea mai importantă parte a interviului.
Nu întrerupe interlocutorul, oferă-i posibilitatea de a
transmite cu plăcere informaţia, lasă-l să vorbească.
Încadrează-te în timpul stabilit, ideal ar fi ca interviul
să nu depășească 15-20 minute.
Mulțumește la sfârșit intervievatului, pentru suportul
oferit.
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Iată o serie de întrebări
pe care le puteți adresa la un interviu:
Care este funcția/ rolul dvs. în comunitatea x/ instituția
x? Ce vă place cel mai mult în comunitatea noastră?

Ce provocări există în comunitate care vă afectează
direct? În ce fel?

Ce s-ar putea face pentru rezolvarea acestei probleme?

Ce credeți că am putea să facem noi în legătură cu
această problemă?
Ce ați putea face dumneavoastră în legătură cu această
problemă?, etc

raspunsuri

d. Editarea și centralizarea răspunsurilor
După finalizarea interviului, trebuie prelucrate
informațiile obținute: păstrează din discuţie doar
elementele importante dacă încercați să identificați o
nevoie a comunității. Veți alcătui o scală în care veți
introduce răspunsurile tuturor intervievaților.
Deasemeni, interviul este o metodă foarte potrivită și
pentru o altă etapă a derulării proiectelor de solidaritate,
și anume, aceea identificată ca fiind
pasul 6- evaluarea impactului rezultatelor proiectului.
Modalitatea de aplicare specifică o regăsiți în acest ghid
la subcapitolul J. Evaluarea participativă cu
comunitatea, metoda J.5. Dialog cu comunitatea.

CREȘTI SOLIDAR!
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RESURSE:
Michael Bopp, Judie Bopp, Recreating the World – A Practical Guide to Building Sustainable Communities, Four
World Press, Calgary, 2006.
Chris Hampton, Catie Heaven, Understanding and Describing the Community,

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/describe-the-community/main

13 most important characteristics or Elements of Community,
http://www.yourarticlelibrary.com/society/13-most-important-characteristics-or-elements-of-community/6231/
Tiberiu Culiduc, Conectează-i la comunitate, Fundația Noi Orizonturi, 2017,
https://www.noi-orizonturi.ro/resurse/Service%20Learning%20la%20clasa/Conecteaza-i-la-comunitate_2017.pdf
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B.
Odată ce ai colectat informațiile din comunitate, ai
nevoie de o analiză detaliată a acestora, de
explorarea în profunzime a comunității în care vrei să
intervii. Explorarea comunității îți oferă oportunitatea de
a te conecta cu aceasta și de a identifica problemele
reale pe care le are. Fără acest pas este mai greu să
argumentezi necesitatea și tipul intervenției tale în
comunitate, să implementezi cu succes un proiect ESC.
CREȘTI SOLIDAR!

analiza
COMUNITătii
,

Există mai multe moduri de a aborda acest demers,
fiecare dintre ele necesitând implicarea unui grup de
persoane, iar în continuare ai trei metode menite să te
ajute să faci o analiză profundă, realistă și cât mai
detaliată a comunității în care vrei să intervii:
Harta comunității
Analiza SWOT
Analiza articolelor din presă
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B.1. harta comunitătii
,

Harta comunității este un instrument de
inventariere, planificare și analiză a comunității care te
ajută să transpui pe hârtie, într-un format grafic,
bunurile și punctele forte ale comunității, problemele,
nevoile și deficiențele.
Metoda ,,Harta comunității” te ajută să organizezi
informațiile colectate împreună cu grupul de lucru
(tinerii) în analiza comunității în acel moment.
Avantajele pe care le oferă realizarea hărții sunt date
de faptul că odată realizată poți reveni la ea pentru a
identifica, alege următoarele nevoi sau probleme ce pot
fi rezolvate prin intervenții specifice proiectelor
Corpului European de Solidaritate. Harta comunității
poate fi actualizată de fiecare dată când începi un nou
proiect.
Practic este o ilustrare grafică a comunității care
conține informațiile culese din comunitate: prin
observațiile sistematice făcute în timpul turului
comunității, prin interviurile realizate cu diferiți
membri din comunitate, prin anchete și sondaje sau
prin alte metode folosite pentru colectarea
informațiilor.
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Durata: între 45 și 90 de minute
(dacă ai făcut înainte o observație a comunității)
Materiale:
foi de flipchart, markere, creioane colorate, acuarele și
pensule, post-it-uri, foarfece și lipici etc. sau pentru cei
care au abilitățiIT o tabletă sau laptop și software care
să permită crearea hărții în format electronic.

Pentru a realiza harta comunității este nevoie de întreg
grupul de inițiativă și/ sau de voluntarii implicați în
proiectul ESC. Pe lângă aceștia, în alcătuirea hărții
comunității, pot fi invitați să-și aducă contribuția și alți
reprezentanți ai respectivei comunități.
Locul de desfășurare: un spațiu de interior
aerisit, luminos, dotat cu mese, scaune, suport flipchart,
videoproiector, muzică,etc. Este, deasemenea necesar
un facilitator al procesului de analiză, care poate fi un
tânăr din grupul de inițiativă sau un îndrumător.
Pentru a fi de succes,
Harta Comunității pe care o realizezi ar trebui:
- să conducă la identificarea resurselor și a modului în
care sunt acestea folosite, inclusiv eventualele bariere
în accesarea lor;
- să permită realizarea unei comparații între percepțiile
celor implicați cu privire la diferitele aspecte din
comunitate;
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- să stimuleze comunicarea între participanții implicați
în realizarea ei;
- să genereze idei și să îndemne la acțiune;
- să permită identificarea ușoară a nevoilor, prioritizarea
lor și alegerea uneia (într-o etapă ulterioară) pe care se
va construi următorul proiect ESC.

Pregătirea și facilitarea activității:
În alcătuirea hărții vei folosi informațiile colectate
anterior (observarea comunității, ghid de observație,
interviuri, sondaje sau discuții în grup)
și care evidențiază:
- caracteristici importante precum limitele comunității,
drumurile, zonele de locuințe;
- locurile importante: piața, școala, centrele comunitare,
parcurile, sursele de apă, instituțiile de administrare
publică, spitale, etc;
- locurile în care oamenii/ tinerii își petrec timpul liber;
- locurile de care se bucură sau nu se bucură;
- locurile pe care le consideri sigure sau nesigure;
- resursele din comunitate;
- răspândirea etnică în teritoriu;
- zonele cu probleme;
- absența unor puncte forte (lipsa unei piețe într-o zonă
rezidențială sau lipsa containerelor de gunoi, etc).
CREȘTI SOLIDAR!

Cartografierea din punct de vedere
geografic a comunității presupune:
- să desenezi pe o planșă de hârtie: drumuri, poteci,
poduri și porți; case, școli, centre de sănătate,
mănăstiri, biserici, alte instituții și organizații; magazine
și piețe; parcuri și locuri de distracție etc;
- să identifici inclusiv bunurile și punctele forte pe care
aceste instituții, structuri și oameni le asigură
comunității, și
- să marchezi toate aceste bunuri cu o culoare
specifică.
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HARTA COMUNITATII
,
Exemplu

parcul central
biserica

fabrica

cartierul primariei

scoala
,

parcare

supermarket
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biblioteca

În momentul în care harta este desenată și
caracteristicile ei pozitive identificate, adaugă hărții
aspectele și problemele mai puțin plăcute:
- identifică inclusiv absența unor anume puncte forte
pe lângă prezența unor anumite probleme –
de exemplu, harta ar putea indica lipsa pieței într-o
zonă rezidențială, făcând dificilă aprovizionarea cu
alimente a locuitorilor ei;
- marchează aceste nevoi cu o culoare, diferită de cea
utilizată la punctul anterior;
Ține cont de faptul că nu toate nevoile sau punctele
slabe sunt probleme. Problemele au un impact negativ
asupra oamenilor sau asupra comunității, în ansamblu.
În orice caz, chiar dacă o comunitate nu are probleme,
pot exista aspecte care pot fi îmbunătățite.
După finalizarea hărții reflectează asupra
aspectelor pe care le consideri relevante din
perspectiva comunității.
Te poți ghida după următoarele întrebări:
- Care dintre nevoile comunității pot fi abordate
printr-un proiect ESC?
- De ce această problemă ar fi o prioritate?
- Care sunt unele dintre punctele forte/ bunuri ale
comunității care te-ar putea ajuta în rezolvarea
CREȘTI SOLIDAR!

problemei identificată ca fiind prioritară?
- Pe care din aceste probleme le-ați putea aborda voi
ca grup de tineri?
- Care din aceste probleme te motivează mai mult, din
perspectiva a ce poți/puteți învăța în timp ce
implementați proiectul?
Discută și decide împreună cu grupul asupra
unei singure idei comune pe care să o abordați
într-un proiect de solidaritate!
Asigură-te că problema identificată o poți
prezenta într-un mod realist, pe baza informațiilor
disponibile și a abilităților pe care le ai.
Argumentează și explică de ce ai ales acea problemă,
precum și de ce te-ai gândit că aceasta ar conduce la
inițierea unui proiect de solidaritate.
Păstrează hărțile, notițele, imaginile, fotografiile și alte
documente realizate, deoarece pot fi folosite în timpul
procesului de planificare și implementare a proiectului.

Nu uita că mai ai de parcurs câteva etape până la
realizarea proiectului ESC! Aceasta este doar o etapă
de început (al doilea pas dintre pașii proiectului de
solidaritate).
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B.2. analiza swot

SWOT este un acronim pentru:
Strenghts (puncte tari),Weaknesses (puncte slabe),
Opportunities (oportunități) și Threats (amenințări).
Conceptul de analiză strategică SWOT provine dintr-o
cercetare efectuată între anii 1960 și 1970 la Stanford
Research Institute din SUA, popularizată de
Albert Humphrey în anii 1960.
Analiza SWOT este un instrument de analiză strategică,
flexibil și ușor de pus în aplicare pe care o organizație
sau o echipă de proiect îl folosește pentru a identifica
cele mai potrivite direcții de acțiune la un moment dat.
Orice proiect nou ar trebui sa aibă la bază o astfel de
analiză, pentru a se stabili gradul de oportunitate și de
fezabilitate.
O analiză SWOT este un cadru de luare a deciziilor care
facilitează concentrarea asupra elementelor importante
din punct de vedere strategic și proiectarea unei viziuni
de ansamblu asupra organizației,
echipei sau comunității.
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Durata:
între 90-120 minute
Materiale:
flipchart, foi de scris, markere, pixuri, culori, etc..
Scopul analizei SWOT, în contextul proiectelor de
solidaritate, este de a realiza un plan strategic sau de
a găsi o soluție la o problemă, luând în considerare
factorii interni și externi ai unei echipe de tineri, ai unei
organizații sau ai unei comunități.
Principalul avantaj al acestei analize îl constituie
stabilirea consensului între membrii echipei sau a
comunității. După ce au stabilit că sunt de acord asupra
punctelor tari, a punctelor slabe a oportunităților și
a amenintărilor care afectează organizația, echipa,
comunitatea, este mult mai ușor să identifice soluțiile
adecvate.
Analiza SWOT se realizează în primele faze ale
proiectării, pentru ca elementele de analiză să poată
alcătui baza planului de proiect și să poată fi folosite
ulterior în cadrul proiectului.
Recomandăm utilizarea metodei pentru grupurile de
tineri sau organizațiile care au experienţă, care au
implementat proiecte pentru și/sau cu tineri sau
comunități.
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Pregătirea și facilitarea metodei:
Analiza SWOT pornește de la inventarierea calităților și
slăbiciunilor interne ale organizației/
echipei/ comunității și se continuă apoi cu analiza
oportunităților și amenințărilor externe care pot afecta
organizația/ echipa/ comunitatea.
Desenează o planșă cu tabelul anexat acestei metode
și expune-l într-un loc vizibil tuturor participanților.
După ce ai clarificat semnificația fiecărei zone, poți
începe completarea, ghidându-te și după întrebările
sugerate care te pot ajuta să identifici factorii cei mai
importanți pentru fiecare cadran. Echipa care
realizează analiza trebuie să fie pregătită pentru un
proces laborios, în care este posibil să apară și conflicte
de idei, de aceea este recomandată prezența unui
facilitator al întâlnirii, o ordine de zi și să se folosească
de câte ori este necesar tehnica brainstorming-ului.
O bună analiză SWOT începe cu a pune întrebările
corecte. De aceea, pentru fiecare cadran ai și
câteva întrebări de ghidare.
CREȘTI SOLIDAR!
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Analiza internă:
Listează punctele tari(S) și punctele slabe(W).
Sunt de folos mai multe perspective. Punctele tari
și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe
parametrii descriptivi ai unei comunități, într-o perioadă
determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există.
O întrebare fundamentală la care este necesar să
găsești un răspuns este următoarea:
Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate?

Analiza externă:
Ia în considerare principalele elemente din mediul
extern (ex. cultura, economia, sănătatea, sursele de
finanțare, demografia, etc.) și identifică acele puncte
care pot fi oportunități (O) sau amenințări (T) pentru
organizație, echipă sau comunitate.
Oportunitățile și amenințările au în vedere
viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de făcut
persoanele implicate în procesul de planificare sau
comunitatea în ansamblu. Ele reprezintă ceea ce va fi.

Atenție!
O regulă simplă, dar folositoare pentru o analiză SWOT
corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincție
clară între punctele tari și oportunități.
Ar trebui să existe o diferență clară între aceşti doi
parametri.
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Puncte tari: resursele comunității, atributele pozitive
ale oamenilor, reputația sau capacitățile lor, etc :

Care sunt aspectele pentru care comunitatea este
recunoscută ca fiind foarte bună? Care ar fi acele
lucruri care ar trebui îmbunătățite în această
comunitate? Care ar fi acele caracteristici unice ale
comunității? Care sunt aspectele financiare cu care se
confruntă comunitatea? Care sunt resursele
comunității (umane,fizice, financiare)?

Oportunități: Oportunitățile sunt reprezentate de
acele condiții actuale sau potențiale care reprezintă un
avantaj pentru comunitate sau organizație.
Ce resurse pot fi atrase din afara comunității? Ce
schimbări din exteriorul comunității pot fi exploatate
pentru beneficiul comunității? Ce parteneriate/alianțe
din exteriorul comunității ar putea contribui la
îmbunătățirea lucrurilor?

CREȘTI SOLIDAR!

Puncte slabe: aflate la polul opus față de punctele
tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local.
Punctele slabe ar putea include lipsa de experiență,
resurse limitate, lipsa de acces la tehnologie sau lipsa
unor servicii din comunitate, capacitate redusă, oferta
de servicii inferioară sau o poziționare defectuoasă în
percepția oamenilor despre această comunitate, etc.

Ce ar trebui să fie îmbunătățit la nivel de comunitate?
Cum avantajează locația geografică comunitatea
noastră? Ce resurse lipsesc în comunitate? Ce ar trebui
evitat în comunitate pentru a nu repeta greșelile din
trecut? Care sunt calitățile și reputația comunității?
Care sunt dezavantajele comunității din punctul de
vedere al locației geografice?

Amenințări: Amenințările includ factori în afara
controlului, care ar putea să mențină organizația sau
comunitatea într-o zonă de risc. Aceștia sunt factori
externi – nu aveți niciun control asupra lor, dar sunt
factori pe care îi puteți anticipa dacă aveți un plan de
urgență pentru prevenirea și rezolvarea acestora.
Amenințările includ și implicațiile negative ale
măsurilor adoptate. Efectele externe pot genera într-un
fel amenințări. Mai mult decât atât, nu există o
corespondență exclusivă între puncte tari și
oportunități, pe de o parte, și între puncte slabe și
amenințări pe de altă parte. Uneori, unele elemente de
forță pot conduce la amenințări.
Care sunt obstacolele externe care împiedică
comunitatea să-și rezolve problemele? Care sunt
resursele pe care comunitatea nu le poate obține?
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Interpretarea analizei SWOT

este un pas important al metodei, și care de multe ori
este trecut cu vederea. După ce ai obținut toate datele
din analiza SWOT, trebuie adoptate deciziile cu privire
la ce urmează să fie făcut.
Pentru aceasta sunt necesari pașii următori:
1. Amintește-ți!
Construiești pe Punctele Tari.
Elimini Punctele Slabe.
Exploatezi Oportunitățile.
Îndepărtezi Amenințările.

2. Stabilește corespondențele între cadrane.
desenează un nou tabel cu patru cadrane și afișează-l
lângă planșa cudatele analizei SWOT.
Un exemplu de corespondență S-O poate fi
următoarea: Punct tare (S) : membri cu experiență în
design-ul proiectelor și scrierea propunerilor de
finanțare; Oportunitate (O): programul de finanțare
ESC.
3. Stabilește direcțiile de acțiune.

- cadranul I (intersecția punctelor tari cu oportunitățile):
decizia vizează eforturile ce urmează a fi făcute pentru
potențarea punctelor tari și a fructifica astfel
la maximum oportunitățile;

- cadranul II (intersecția punctelor slabe cu
oportunitățile): analizează dacă oportunitățile
identificate sunt suficient de importante pentru a investi
în transformarea punctelor slabe în puncte tari.
Dacă da, vei putea folosi și alt punct tare sau o altă
oportunitate, în această direcție;

- cadranul III (intersecția punctelor tari cu amenințările):
stabilește dacă este realist ca amenințarea să fie
depășită prin forțele echipei, organizației, comunității.
De obicei, se consideră că este ineficient să fie
menținute niște puncte tari atâta timp cât contextul nu
oferă nicio oportunitate.

- cadranul IV (intersecția punctelor slabe cu
amenințările): toți cei implicați trebuie să știe că
într-o astfel de zonă aveți o problemă gravă și urgentă,
care poate să pună în pericol funcționarea echipei,
organizației, comunității.
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4. Identifică urgent soluții
care să îndepărteze pericolul!
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CREȘTI SOLIDAR!
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b.3. Analiza articolelor din presă

Presupune analiza publicaţiilor locale printate/ online,
dar şi a posturilor de radio şi tv în vederea identificării
aspectelor pozitive sau negative ale comunității.

Durata: variabilă, în funcție de perioada de apariție
stabilită ca relevantă de analizat și de amploarea
materialelor de analizat;
Materiale: flipchart, foi de scris, markere, pixuri,
creioane colorate, acces la presa locală scrisă sau
online.
În cercetarea articolelor și a reportajelor apărute în
mass-media, este necesar să ții cont și să pornești de la
răspunsurile la următoarele elemente:

- Care sunt sursele de informare din comunitate? Ce
surse pot fi urmărite în mod constant? După ce criterii
stabilești relevanţa sursei? (numărul de consumatori,
frecvenţa actualizării informaţiei, profesionalismul)
- Există știri locale zilnice/ săptămânale cu privire la
problemele comunității?
- Care sunt cele mai frecvente probleme semnalate?
(probleme de mediu, violență, sănătate, drepturile
omului, etc)
- Sunt menționate inițiative locale de rezolvare a
problemelor? Este comunitatea implicată? Cum?
- Care sunt soluțiile propuse de diferitele organizații,
așa cum reies acestea din presa locală?
- Articolele menționează aspecte legislative cu privire la
respectivele probleme?
- Există articole cu exemple de proiecte și de bune
practici?
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În analiza articolelor din presă
este importantă stabilirea unor criterii care să ajute în
etapa de prioritizare a nevoilor/ problemelor
comunității.
Astfel pot fi luate în considerare:
- numărul de oameni afectaţi de problema sesizată,
modul în care sunt raportate anumite probleme și/sau
evenimente
- tematica acoperită (mediu, sănătate, violență,
educație, social etc),
- frecvența problemei/ tematicii respective (numărul de
articole, știri apărute)

Numele
articolului

CREȘTI SOLIDAR!

Numele
publicaTiei/
,
autorului

La sfârșit pot fi selectate pentru proiect fie problemele
frecvente, fie cele care necesită o intervenție urgentă, fi
cele care au produs un impact emoțional deosebit asupra tinerilor/ membrilor comunității, fie subiectele care
răspund unei nevoi de învățare, fie subiectele tabu.
Un model de tabel pentru înregistrarea rezultatelor din
monitorizarea presei:

Data
apariTiei
,
publicaTiei
,

Tematica
abordatA
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RESURSE:
Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, Curriculum Cetățenie Activă-module obligatorii,
ediția a III-a, Fundația Noi Orizonturi, 2016.
Diane Dorfman, Mapping Community Assets Workbook, Asset-Based Community Development Institute, 1998,
http://www.abcdinstitute.org/docs/Diane%20 Dorfman-Mapping-Community-Assets-WorkBook(1)-1.pdf)
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C.

alegerea
unei probleme
a comunitătii
,

În capitolele precedente ai luat cunoștință cu metode
de colectare a informațiilor din comunitate și de analiză
a problemelor și nevoilor din comunitate precum
observații, interviuri, chestionare sau harta comunității.
Odată ce ai colectat aceste informații și le-ai analizat,
urmarea firească este decizia cu privire la problema
potrivită a fi abordată într-un proiect susținut prin ESC.
Amintește-ți că procesul de luare a deciziilor în grup
CREȘTI SOLIDAR!

este foarte important pentru motivația echipei,
deoarece membrii grupului de tineri, prin decizii, își
satisfac foarte mult nevoia de autonomie și control.
În acest subcapitol găsești câteva metode care să te
ajute în etapa de selectare a problemei de abordat,
împreună cu grupul, într-un proiect ESC:
Votarea multiplă,
Matricea deciziilor și
Pregătirea deciziei.
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Calitatea deciziei grupului cu privire la care
problemă din comunitate pe care să o adreseze
depinde de:
- concentrare asupra scopului- în contextul nostru
acesta se suprapune cu principiile proiectelor de
solidaritate de mai jos;
- disponibilitatea resurselor avute la dispoziție pentru
rezolvarea problemei;
- planificarea timpului avut la dispoziție
pentru adresarea problemei;
- fezabilitate sau gradul de realism în
abordarea problemei;
- adecvarea pentru grupul de inițiativă: competențele,
motivația și capacitatea acestora de învățare și
implementare.

Modurile în care se pot lua deciziile cu privire la
alegerea proiectului sunt diverse:
- decizie luată prin lipsa răspunsului membrilor
grupului: când membrii grupului nu răspund și cineva
trebuie să ia o decizie.
- decizie luată de o autoritate formală: când grupul nu
are un rol în luarea deciziei, ci coordonatorul ia decizia.
- decizie luată de majoritate: când peste 50% dintre
membrii grupului au aceeași părere.
- decizie luată de o minoritate: unii membri ai echipei au
informația relevantă, ceilalți nu au acces la ea și în acest
caz angajamentul unei majorități nu mai este necesar.
- decizie luată prin consens: opiniile sunt diferite în grup,
dar au fost ascultate și discutate. Membrii grupului simt
că au ocazia să influențeze decizia sau să sprijine
decizia luată.
- decizie luată prin vot unanim: toți membrii echipei
susțin aceeași opinie.
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În luarea deciziei privind ideea de proiect
trebuie de asemenea să luați în considerare
respectarea principiilor unui proiect ESC, menționate și
în primul capitol al acestui ghid, și anume :
1. Centrarea pe răspunsul eficient la o nevoie/
problemă a comunității, împreună cu comunitatea, nu
doar pentru comunitate.
2. Cooperarea în locul „ajutorului”.
3. Recunoașterea demnității în egalitate a participanților
la proiect, indiferent de statutul lor socio-economic.
4. Construirea de relații reciproce, de egalitate, cu
beneficiarii proiectelor din comunitate:
încurajarea celor cu resurse mai puține (economice,
educaționale sau de altă natură) să se considere
capabili să dezvolte și să fie implicați activ în inițiativele
de solidaritate ale tinerilor.
5. Împărtășirea rolului de protagonist în crearea și
implementarea proiectului: implicarea activă a tinerilor
în toate etapele proiectului, de la planificare la analiză,
la implementarea și evaluarea acestuia.
CREȘTI SOLIDAR!

6. Realizarea proiectului și în funcție de ceea ce își
doresc să învețe tinerii implicați.
7. Învățarea cu și de la ceilalți: crearea contextului de
reflecție cu privire la impactul proiectului în comunitate,
dar și asupra dezvoltării personale.
Nu uita că proiectul se află la intersecția între
cele două motivații:
- de implicare civică deliberată, solidară față de un
anumit grup țintă (față de care mă poziționez egal);
- motivată de învățarea intenționată care se întâmplă
odată intrat în proces.
Metodele prezentate în continuare, sugerează câteva
modalități creative prin care echipa de proiect poate
decide prin consens sau vot care dintre problemele
identificate să devină bază pentru construcția
proiectului vostru.
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c.1. Votare multiplă

Durata: între 30 - 60 minute
Materiale: foi de flipchart, markere,
buline adezive- 4 pentru fiecare participant

Votarea multiplă este o tehnică de îngustare a unei
liste de idei sau opțiuni și implică un proces de luare a
deciziilor într-un grup.
Se folosește de obicei după o sesiune de brainstorming
cu grupul de inițiativă sau de proiect pentru a
identifica rapid cea mai bună idee sau cea mai bună
decizie pentru grup.
Această tehnică este cea mai potrivită pentru a fi
utilizată în grupuri mari sau atunci când este dificil să
alegem problema pe care dorim să o abordăm într-un
proiect.
Este o tehnică valoroasă atunci când există dificultăți
în a ajunge la un consens. Votarea multiplă permite
fiecărui participant să participe în mod egal la procesul
de luare a deciziilor.
Pregătirea metodei: Pune pe o foaie de flipchart
cele trei-patru probleme identificate în comunitate.
Pregătește buline adezive pentru toți participanții și
asigură-te că ai suficiente pentru două runde. Este
nevoie de 4 buline pentru fiecare membru al echipei.
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Facilitarea metodei:
1. Explică grupului care este procesul de lucru.
2. Prezintă opțiunile și criteriile de alegere pe flipchart
pentru fiecare participant și amintește-le cum
ați ajuns la ele- prin ce metodă.
3. Împarte fiecărui membru al echipei câte 3 buline
reprezentând trei (3) voturi pe care le poate folosi.
Fiecare bulină reprezintă un vot.

4. Fiecare membru al echipei va vota pentru problema
pe care el sau ea o crede ca fiind cea mai importantă
luând în considerare caracteristicile unui proiect ESC
descrise mai sus și criteriile următoare:
- nivelul în care pot fi implicați activ în proiect
beneficiarii proiectului;
- impactul pe care l-ar putea avea cu un proiect
adresând această problemă;
- motivația membrului echipei de a învăța și a se
dezvolta la nivel personal prin implicarea în proiect pe
problematica respectivă- ce competențe vrea să-și
dezvolte;
- cât de realist și abordabil este pentru grup să
abordeze această problemă luând în considerare
competențele actuale ale grupului, resursele actuale
sau potențiale.
Menționează - atunci când prezinți - că fiecare dintre
participanți poate oferi toate voturile pentru o singură
opțiune, poate împărți voturile între mai multe opțiuni
CREȘTI SOLIDAR!

sau poate vota pentru opțiuni individuale, până când
epuizează numărul de voturi. Alocă suficient timp de
gândire înaintea votului individual.
5. Adună voturile.
6. Selectează una-două opțiuni care au primit cel mai
mare număr de voturi prin decizia majorității.
Alocă pentru fiecare membru încă o bulină.
Amintește echipei încă o dată criteriile de mai sus și
invită membrii să argumenteze de ce ar alege una
dintre problemele identificate.
Alocă suficient timp astfel încât toată lumea să poată
argumenta în speranța de a ajunge la consens sau
unanimitate.
7. La final invită-i să așeze bulina pentru problema pe
care doresc să o abordeze.
8. Adună din nou voturile și vezi care este ordinea.
9. Dacă a rămas o idee cu cele mai multe voturi, atunci
va fi evident că e problema potrivită
(decizie prin unanimitate).
Dacă încă pare că sunt două idei în top, puteți continua
cu încă o tură de argumentare sau mai puteți lăsa timp
pentru a analiza și problema respectivă.
Scopul este să ajungeți la finalul votării cât mai
aproape de consens sau unanimitate, deoarece
motivația tuturor pentru implicare va fi mai mare.
În această situație membrii grupului își vor asuma și
proiectul și consecințele acestuia.
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c.2.Matricea deciziilor

Durata:
între 30 - 60 minute
Materiale:
foi de flipchart, markere

Matricea deciziei este utilă în cazul în care ai o serie de
alternative bune din care să alegi și mulți factori diferiți
care trebuie luați în considerare.
Este o tehnică foarte bună în cazul în care nu există o
opțiune preferată, clară și evidentă.

Pregătirea metodei:
Pregătește pe flipchart un tabel care să includă
pe prima coloană opțiunile pe care urmează să le
cântăriți și pe prima linie factorii care trebuie luați în
considerare.

Facilitarea metodei:
Adaugă în coloanele tabelului, marcând fiecare opțiune
pentru fiecare dintre factorii din decizia ta.
Oferă un scor pentru fiecare opțiune
de la 0 (slab) la 5 (foarte bun).
În cele din urmă, se adaugă aceste scoruri pentru fiecare dintre opțiunile stabilite.
Opțiunea cu scorul final cel mai mare câștigă.

Poți lăsa rândul cu factori necompletat și
să decizi împreună cu grupul ce factori trebuie luați
în considerare, de exemplu:
- capacitatea de a implica comunitatea, vizibilitate, timp,
consum de resurse, impactul proiectului în comunitate,
cât de mult puteți voi învăța din acest proiect.
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matricea deciziilor
Exemplu

proiect

timp

impact

implicarea
comunitatii
,

0

3

4

1

1

9

gradul crescut
de poluare al
localitatii
,

0

3

2

4

2

11

nivelul crescut de
discriminare al
copiilor rromi

2

4

5

3

5

19

pe problema

adresată în proiect
Proiect pe problema

nivelul crescut de
accidente rutiere

vizibilitate

resurse

total

Proiect pe problema

Proiect pe problema

CREȘTI SOLIDAR!
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c.3.Pregătirea deciziei

Durata:
între 30 - 60 minute
Materiale:
foi de flipchart, markere

Pregătirea metodei: în pregătirea corectă a deciziei,
începe cu un exerciţiu de inventivitate şi imaginaţie
în care pentru fiecare problemă identificată faci un
brainstorming de soluții pentru rezolvarea problemei,
în care fiecare să-şi exprime ideile, oricât de sumare ar
fi, urmând să fie dezvoltate mai târziu după decizie cu
ajutorul grupului.

problema identificata
în comunitate

După notarea pe flipchart a tuturor acestor idei pe
fiecare problemă expusă, se realizează o primă selecţie:
se elimină pentru fiecare problemă ideile/soluţiile care
s-ar pune în aplicare cu costuri mari şi beneficii mici,
sau care ar avea şi alte efecte dăunătoare evidente
asupra proiectului.
Pe fiecare problemă din comunitate se aleg
două - trei soluții realiste, abordabile, motivatoare, etc.
(criteriile le stabiliți voi împreună).

solutie
, 1

problema 1
problema 2
problema 3
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solutie
, 2

solutie
, 3

Mai departe, puteți aborda următoarele variante:

Varianta 1- pentru luarea deciziei finale, alegeți una din
cele două metode expuse anterior (Votarea multiplă și
Matricea deciziilor).
Varianta 2- puteți analiza în profunzime soluțiile expuse
pentru a alege cele mai bune variante, care evident
vă vor influența în alegerea problemei potrivite pentru
proiect. Numai după această analiză aprofundată puteți
lua o decizie.
Varianta 3: după ce s-au reţinut soluţiile alternative,
treceți la evaluarea lor, din punctul de vedere al
avantajelor și dezavantajelor, Puteți folosi tabelul
următor.
În acest tabel se trec toate avantajele şi dezavantajele
soluţiei respective. Se procedează la fel cu soluţia nr. 2
şi cu soluţia nr. 3, pentru fiecare problemă.

avantaje

puncte

Punctajele de la 1 la 5 se acordă, prin raportare la
scopul propus. Este important în acest punct să aveți în
vedere scopul proiectelor ESC, nu propria persoană.
Pentru că sunt mai mulţi membri în echipă,
se recomandă ca fiecare să considere aceleaşi soluţii
şi să acorde punctaje în mod individual, iar la sfârşit se
face o medie aritmetică a punctajelor. În felul acesta
se sporeşte obiectivitatea procesului prin care se ia
hotărârea.
După ce s-au acordat punctaje, se face totalul.
Soluţia adoptată va fi în mod evident aceea cu
punctajul total cel mai mare la „avantaje” şi cel mai mic
la „dezavantaje” (sau în orice caz cu diferenţa cea mai
mare între cele două totaluri).
Din acest punct, soluțiile propuse pentru fiecare
problemă vă vor influența în luarea deciziei.

dezavantaje

puncte

s.1
s.2
s.3
total
CREȘTI SOLIDAR!
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D.

interventii
,
pentru schimbare
socială

În planul tău de a face o schimbare în comunitate,
împreună cu echipa și comunitatea în care te afli, e
important să identifici CE poți face pentru a ajunge
la soluțiile identificate și CUM puteți pune în aplicare
modalitățile alese.
Îți propunem câteva dintre modalitățile și metodele pe
care le poți aplica pentru a vă atinge scopul propus în
rezolvarea sau ameliorarea problemei identificate în
comunitate.
(revezi introducerea de la începutul capitolului 2 cu
privire la diferența dintre modalități și metode).
CREȘTI SOLIDAR!

Modalitățile:
- Voluntariat,
- Lobby și advocacy,
- Ateliere și cursuri,
- Campanii media,
- Întâlniri, manifestări și evenimente în comunitate;
Metodele:
- Teatrul celor oprimați (Teatru forum, Teatru legislativ,
Teatru invizibil),
- Photovoice,
- Arta povestirii,
- Biblioteca vie,
- Acțiuni stradale- Flashmob,
- Expoziție vie
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D.1. MODALITĂTI
,
d.1.1.Voluntariat
,,Voluntariatul este cel mai bun exemplu de democraţie.
Votăm la alegeri, dar când te oferi voluntar, votezi în
fiecare zi pentru comunitatea în care vrei să trăieşti.”
(Marjorie Moore, Minds Eye Information Service, SUA)
La nivel european,
Comisia Europeană a definit în 2011 voluntariatul astfel:
„Când vine vorba de voluntariat, fiecare țară are diferite
noțiuni, definiții și tradiții. Voluntariatul este definit ca
toate formele de activități voluntare, formale sau
informale. Voluntarii acționează conform propriei
voințe, în funcție de propriile alegeri și motivații și nu
caută un câștig financiar. Voluntariatul este o
călătorie de solidaritate și o modalitate pentru
persoane fizice și organizații de a identifica și adresa
nevoile și preocupările comunității, sociale sau de mediu. Voluntariatul este adesea efectuat în sprijinul unei
organizații nonprofit sau a unei inițiative comunitare.”
De asemenea, Comisia consideră că „voluntariatul este
un creator de capital uman și social. Este o cale către
integrare și ocuparea forței de muncă și un factor cheie
pentru îmbunătățirea coeziunii sociale. Mai presus de
toate, voluntariatul traduce valorile fundamentale ale
justiției, solidarității, incluziunii și spiritului cetățenesc pe
baza căruia este construită Europa, în practică.”

86

În România, activitățile de voluntariat sunt
reglementate prin lege. Legea Voluntariatului nr.
78/2014 specifică drepturile și obligațiile pe care le au
atât organizațiile, cât și voluntarii în momentul în care
desfășoară sau se implică în astfel de activități.
În concluzie, voluntariatul este o modalitate la care poți
apela ca să împuternicești comunitatea să ia acțiune în
privirea problemelor pe care le au în comunitate. Este o
modalitate de lucru împreună, aducând fiecare valori și
competențe în acțiunile desfășurate împreună, pentru
o cauză comună. Voluntariatul nu are un termen limită,
timp impus de implicare și nici un număr de persoane
anume în care poate fi practicat. Acesta se practică din
solidaritate pentru oameni, comunități și mediu.
Voluntariatul în cadrul programului ESC reprezintă o
componentă consistentă și este o activitate care are
câteva caracteristici specifice- vârsta voluntarilor, durata activității de voluntariat, etc.; din acest motiv este
important sa consulți cu atenție ghidul programului.

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

d.1.2.Lobby și Advocacy

ce este si
, ce presupune
procesul de advocacy?

Există mai multe definiții despre ce este și ce
presupune procesul de advocacy. Te invităm să te
familiarizezi, cu trei dintre ele, pe care le considerăm
relevante și care oferă o imagine destul de clară
despre modalitatea specifică de a face intervenție
în comunitate:
CREȘTI SOLIDAR!

„O campanie de advocacy este un proces organizat, prin
care cetăţeni sau organizații îi influenţează, în mod
transparent, pe factorii decizionali (primar, ministru,
consilier local, director de școală etc.) să ia sau să
renunțe la implementarea unei decizii cu impact
negativ asupra comunității pe care o reprezintă.”

„Advocacy constă în eforturile şi acţiunile organizate
care preiau probleme ,,invizibile”, neglijate, încercând să
influenţeze atitudinea publică şi pe cea politică. Aceste
eforturi pornesc de la realitatea lui „ceea ce este”
încercând să construiască realitatea lui „ceea ce ar trebui
să fie”. Advocacy rezultă în creşterea accesului
oamenilor la luarea deciziilor care le influenţează
existenţa. Advocacy înseamnă că oamenii preiau din
puterea instituţiilor care le afectează vieţile.”

„Advocacy este un proces politic, organizat, care
implică eforturile coordonate ale oamenilor de
a schimba politici, practici, idei sau valori care
perpetuează inechitatea, intoleranţa şi excluziunea.
Advocacy creşte capacitatea oamenilor de a participa la
luarea deciziilor şi responsabilitatea instituţiilor.”
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Proiectele de solidaritate
presupun, împreună sau separat, acțiuni de dezvoltare
comunitară, organizare comunitară, intervenție socială
și/sau implicare a comunității (detalii despre aceste
concepte găsești în capitolul 3, pagina 209 a ghidului ).
În multe dintre aceste contexte este nevoie de procese
de advocacy care propun politici publice, care vin în
sprijinul respectării drepturilor civice și drepturile omului
pentru grupurile vizate.

Exemplu de cum poate fi folosit un proces de
advocacy în proiectele de solidaritate:
Problema identificată: Studenții cu dizabilități din
Universitatea X nu au acces echitabil la procesul
educațional.
Soluția propusă (pusă în practică prin prezenta
modalitate): Propunere de politică publică de modificare a regulamentului intern al Universității și crearea
de norme de aplicare a acestuia de către conducerea
Universității, astfel încât drepturile studenților vizați să
fie respectate.
Metodele prin care se poate ajunge la implementarea
soluției pot fi diverse. Câteva dintre acestea se regăsesc
în continuare în acest subcapitol.
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Important de reținut este că advocacy
este un proces cu câteva ingrediente cheie:
- este centrat pe oameni - îi ajută să își înțeleagă
puterea și să o și folosească în procesul de participare
activă la luarea unei decizii publice;
- este centrat pe valori - o campanie de advocacy
servește unui interes public legitim;
- schimbă balanța puterii - cei care aparent nu au
putere și „un cuvânt de spus” își cunosc drepturile și se
mobilizează pentru a și le apăra și pentru ca acestea să
fie respectate. În cazul de față „puterea” este
capacitatea de a convinge pe cineva să susțină un
demers/ o propunere de politică publică pe care o
propui;
- influențează factorii decizionali - schimbă decizii ale
instituțiilor și ale autorităților publice;
- este incluzivă - implică mulți oameni, cât mai diferiți,
afectați de problema identificată, pentru care acum se
ia atitudine;

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

d.1.3.Ateliere și Cursuri
Atelierele reunesc un grup de oameni pentru a
examina și a discuta o problemă în adâncime.
De asemenea, atelierele și cursurile sunt modalități
de utilizat în proiectele de solidaritate cu scopul de a
dezvolta competențe și valori unui grup de oameni pe
care vrem să îi împuternicim să se implice activ în a îmbunătăți calitatea propriei vieți și pe cea a comunității.
Ca metode pentru dezvoltarea de competențe îți
propunem să alegi metode cât mai participative,
experiențiale, din sfera educației nonformale și artei
participative.
Atelierele creează, de asemenea, celor prezenți
oportunitatea de a forma o comunitate de oameni care
fac schimb de idei și elaborează un plan de acțiune,
recomandări sau propuneri pentru probleme pe care
vor să le abordeze împreună.
Este important ca atelierele și cursurile
să fie desfășurate pe o tematică ce vine în sprijinul unei
nevoi reale a grupului ce urmează să participe.
Este important ca în urma atelierelor și cursurilor
desfășurate să existe etapa de punere în practică a
competențelor dezvoltate, etapa de monitorizare a
impactului pe care contextul de învățare l-a avut asupra
participanților și de continuare a acestui proces.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata: Cursurile se pot întinde pe mai multe zile, în
funcție de obiectivele de învățare și scopul acestora.
Se pot împarți pe sesiuni de lucru 60-90 minute
Materiale: materialele și resursele se stabilesc în funcție
de tematică. Acestea pot fi materiale de tip birotică
și papetărie, electronice, sport, cărți, jucării etc. Alte
resurse pe care e important să le iei în considerare sunt
resurse umane (facilitatori, traineri,moderatori etc.), de
spațiu, financiare, servicii de catering.
Numărul de participanți
este de minim 10 - maxim 20, iar vârsta participanților
se stabilește în funcție de grupul vizat, cel care are
problema pe care vreți să o soluționați sau ameliorați.

Vă sugerăm să încurajați oamenii prezenți la atelier
să dea mai departe către alți membri ai comunității
cunoștințele dobândite (ex. Cei prezenți la ateliere să
susțină, la rândul lor, mici ateliere pentru alți membrii ai
grupului vizat sau să organizeze evenimente
comunitare în care să exerseze ce au dobândit).
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d.1.4.Campanii Media

O campanie media reprezintă o serie de tehnici
planificate (articole în ziare online sau offline,
interviuri, testimoniale, broșuri, flyere, spoturi radio,
scrisori, e-mail-uri, plasare stradală de materiale
promoționale etc.), care sunt destinate atingerii unui
scop anume. (Cambridge Business English Dictionary)
Exemple:
- o campanie media pentru conștientizarea importanței
colectării selective;
- o campanie media împotriva violenței domestice;
- o campanie media pentru susținerea unei
propuneri de politică publică ce vizează o politică
salarială nediscriminatorie;
- o campanie media de încurajare a oamenilor
să meargă la vot, etc.
În conturarea unei campanii, te invităm să te
gândești la următoarele elemente:
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Scop – E important să știi De Ce faci campania media
și de ce această modalitate este una potrivită în cazul
problemei pe care o abordezi.
Grup țintă - Fii clar despre publicul tău țintă și
identifică toate modalitățile eficiente prin care poate
ajunge informația la acesta.
Strategie media – Când, unde, de ce, cum? – Planifică
pașii pe care vrei să îi parcurgi în campanie, limbajul
potrivit (formal, informal etc.), ce informații vrei să dai
mai întâi, ce informații vrei să dai mai târziu, ce canale
de comunicare vrei să folosești.
Varietatea tehnicilor – Identifică ce tehnici vrei să
folosești pentru a pune în practică strategia.
Te sfătuim să nu folosești doar 1, 2 tehnici (interviuri și
flyere, de exemplu), ci să identifici mai multe modalități
de a comunica. Analizează comunitatea și grupul pe
care îl vizezi și fii creativ, neconvențional (dacă este
cazul).
Parteneriate media - Dacă este necesar, poți încheia
parteneriate media și poți solicita sfaturi de la alte
organizații care au experiență în implementarea de
campanii media care au la bază o cauză.
Distribuire - Când distribui afișele și pliantele, de
exemplu, e important să identifici mai multe zone din
comunitate, unde să le distribui. (școli, spitale, biserici,
supermarket-uri, magazine din sat etc.)

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

d.1.5.Întâlniri, manifestări și
evenimente în comunitate
Apropierea de comunitate și lucrul împreună cu
comunitatea se poate face și prin activități de tipul:
- Proiecții de film
- Seri/zile tematice (de exemplu: seara tradițiilor
comunității rrome în care, împreună cu grupul etnic,
organizezi o seară cu mai multe elemente – dans,
mâncare, muzică etc.; ziua de wellbeing/ bunăstare
personală în care împreună cu comunitatea discuți și
exersezi modalități de a avea grijă de propria persoană;
după amiaza despre consumul responsabil în care
faceți ateliere și strângeți idei despre cum se poate
pune el în practică etc.)
- Concursuri și competiții în legătură cu tematica inițiativei voastre
- Festivaluri de teatru, dans, muzică
- Întâlniri de socializare între membrii mai multor
grupuri din comunitate (pentru încurajarea incluziunii și
coeziunii sociale, de exemplu)
- Marșuri, parade, manifestări
- Strângeri de fonduri și materiale
- Dezbateri și Cafenele publice
Lista de exemple poate continua. Important în alegerea
modalităților propice este, în schimb, să cunoști foarte
bine comunitatea, problema pe care încerci să o rezolvi
sau să o ameliorezi și să identifici modalitățile potrivite
prin care poți ajunge la comunitate.
CREȘTI SOLIDAR!

Nu uita că un principiu important al solidarității este
lucrul cu comunitatea și nu pentru comunitate.
Prin urmare organizarea oricărui eveniment este
important să fie planificată și realizată împreună cu
membrii grupului vizat.

În organizarea evenimentelor/ întâlnirilor
este important:
- să te asiguri că tematica este în strânsă legătură cu
obiectivele proiectului;
- să te asiguri că evenimentul respectă identitatea și
drepturile tuturor oamenilor (prezenți sau nu) și că nu
este un eveniment care adâncește stereotipuri,
prejudecăți sau care susține un grup, dar
marginalizează pe un altul;
- să ai grijă de siguranța celor prezenți;
- să te asiguri că evenimentul permite accesul și
persoanelor cu dizabilități (de orice fel);
- să identifici un moderator/ facilitator/ gazdă a
evenimentului;
- să respecți legislația în vigoare (pentru evenimentele
în aer liber, de exemplu, sunt multe aspecte de luat în
considerare când vine vorba de acțiuni în spațiul public:
autorizații, asistență medicală, pază etc);
- să ai în minte clar cum fructifici evenimentul și după
ce acesta a avut loc (articole, ale acțiuni în comunitate,
clipuri video etc.);
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d.2.Metode
Introducere în metodele Teatrul celor Oprimați
Teatrul celor Oprimați descrie formele teatrale pe care
practicianul brazilian Augusto Boal le-a elaborat pentru
prima dată în anii 1970. Boal a fost influențat de
activitatea educatorului și teoreticianului Paulo Freire.
Tehnicile lui Boal folosesc teatrul ca mijloc de a
promova și încuraja schimbările sociale și politice.
În metodele din „copacul teatrului celor oprimați”
publicul devine activ, spectatorii devin actori,
explorează soluții, arată cum ar putea fi ele puse în
practică, analizează și transformă realitatea în care
trăiesc.
TO ajută diferite grupuri să descopere puterea pe care
o pot avea dacă se alătură și dacă lucrează împreună.
TO aduce împreună diferite grupuri de oameni
oprimați (victime), îi pune în situația de a cunoaște
fiecare realitatea celorlalți și de a găsi soluții împreună.
TO aduce împreună și oamenii oprimați și pe cei
neoprimați și laolaltă lucrează pentru a găsi soluții la
problemele existente în realitate.
Solidaritatea cu semenii este o parte esențială a
Teatrului celor Oprimați. TO, în toate formele sale,
caută întotdeauna transformarea societății în direcția
eliberării celor asupriți. Este atât despre a lua atitudine
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în prezent, cât și despre o pregătire pentru acțiunile
viitoare. Augusto Boal zice despre metodele cuprinse
în TO că ele sunt o repetiție pentru viață pentru că
acestea propun transformarea realității mai întâi într-un
cadru restrâns și apoi într-unul mai larg. Mai jos îți
prezentăm pe scurt trei dintre metodele din TO. Dacă
descoperi că una sau mai multe dintre acestea sunt
potrivite de pus în aplicare pe tematica proiectului tău
de solidaritate, te invităm să te documentezi mai mult și
să consulți și alte grupuri și organizații care au
experiență în practicat metoda.

De exemplu, Asociația A.R.T. Fusion este una dintre
organizațiile care are multă experiență în lucrul cu
comunitățile și practicarea metodelor de mai jos. De
asemenea, pe site-ul organizației poți găsi și materiale
suplimentare dezvoltate de aceștia tocmai din dorința
de a sprijini grupuri și organizații care vor să facă o
schimbare în comunitate utilizând metode de artă
participativă.
E important de reținut faptul că nici una dintre
metodele de mai jos nu necesită studii teatrale, ba mai
mult, actorii din TO se numesc Non-actori tocmai
pentru că aceștia sunt oameni simpli care se confruntă
cu probleme, sunt victime sau aliați și vor să lupte
împotriva abuzurilor de putere.

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate
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d.2.1.Teatru Forum
Teatru Forum este o formă de teatru participativ care
încurajează formele democratice de interacţiune între
participanţi.
Teatru Forum nu este un spectacol de
divertisment, ci crează un context în care un grup
de oameni, prezintă, într-o piesă de 10-15 minute,
o problemă reală, comunității care se confruntă cu
aceasta. Piesa de teatru forum prezintă o situație des
întâlnită, cu personaje ușor de identificat, conturate de
așa natură încât cei din public să se identifice cu
acestea. Oamenii prezenți analizează şi discută
problemele opresiunii şi manifestările puterii,
explorează împreună soluţii la aceste probleme iar
publicul este împuternicit să găsească soluții la propriile
probleme.

Durata: pregătirea piesei - aproximativ 2 luni.
Reprezentația – piesa maxim 15 minute,
Forumul – aproximativ 1 oră
Materiale/resurse: sală de întâlniri, resurse pentru
analiza comunității (chestionare, fișe de observații)
Numărul de participanți implicați:
non-actori (echipa care lucrează la piesă) – maxim 7,
public prezent la o reprezentație: minim 10 – maxim 30
de oameni.
Vârsta participanților: non-actori - minim 18 ani (sau
mai mici dacă fac parte din grupul vizat de problema
identificată în comunitate. Dacă vârsta este
sub 18 ani, este important ca aceștia să participe cu
acordul părinților.).

Alegerea situației de pus în scenă se face în urma unei
analize a comunității.
Dacă în comunitate o problemă majoră este gradul
ridicat de violență domestică unde bărbatul este agresorul și femeia victima, e important să abordați această
problemă și nu problema corupției (care poate nici nu
este prezentă în comunitatea respectivă).
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Reprezentația de Teatru Forum are 3 etape:
A. Teatru (Reprezentația)
– prezentarea situației de opresiune/ abuz de putere în
fața publicului.
B. Discuția – cu ajutorul unui personaj,
numit Joker în TO, publicul discută pe baza situației pe
care au văzut-o, cine sunt personajele implicate, care
este problema, unde este opresiunea, cine este victima,
agresorul, aliații fiecăruia și cine sunt persoanele care
rămân neutre în fața situației. Cu ajutorul Jokerului
(care pune doar întrebări ajutătoare) publicul analizează
întreaga situație și decide dacă există lucruri care ar
putea fi făcute diferit de persoanele implicate.
C. Forum (Reluarea reprezentației) – Piesa se joacă din
nou. În această etapă publicul devine activ. Știe care
este situația, a văzut care este finalul pe care ar vrea să
îl schimbe, a identificat caracteristicile persoanelor implicate. Pe rând, persoane din public pot urca pe scenă,
pot înlocui câte un personaj (excepția agresorului),
pentru a pune în practică o soluție, o atitudine diferită
pe care o poate avea vreun personaj, o schimbare ce ar
putea ajuta la diminuarea gradului de opresiune.
Jokerul este cel care moderează intervențiile
din partea publicului.
CREȘTI SOLIDAR!

Foarte important de reținut este că nicio schimbare
adusă pe scenă nu este păstrată fără ca ea
să fie validată de public. Dacă publicul consideră că
schimbarea adusă nu este una realistă, aceasta nu este
păstrată în scenă.

Teatru Forum se poate folosi pentru abordarea
problemelor ce vizează un abuz de putere unde
agresorul (numit Opresor) este o persoană, nu sistemul.
În teatru forum avem 5 tipuri de personaje: opresor,
opresat, aliați ai opresorului și aliați ai opresatului,
personaje neutre. Situația pusă în scenă e important
să le conțină pe toate acestea. Prin urmare, în alegerea
metodei, te invităm să ai și aceste aspecte în minte.

De exemplu, pentru a crește gradul de conștientizare
cu privire la animalele pe cale de dispariție, această
metodă nu este una potrivită.
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d.2.2.Teatru Legislativ
Teatrul Legislativ este o metodă care combină Teatrul
Forum și ritualurile convenționale ale unei camere sau
adunări parlamentare, având ca obiectiv precis
formularea de proiecte de lege coerente și viabile.
Augusto Boal a utilizat teatrul ca instrument civic,
pentru a genera legi. Această metodă de teatru de
intervenție socială își propune să creeze
responsabilitate socială și să provoace angajament
politic din partea decidenților.
Scopul metodei este de a dezvolta cetățenia activă și
de a crea punți de comunicare și consultare între
decidenți și comunitate.
„Cetățenii dintr-o societate democratică nu ar trebui să
fie simpli spectatori ai parlamentelor lor. Ar trebui să-și
asume responsabilitatea pentru viața lor prin acțiune.”
Augusto Boal

Augusto Boal a conceput o metodologie democratică
care implică reflecție colectivă, dialog și transformare.
El a denumit-o „democrație în tranziție.” A transformat
Teatru Forum într-un Teatru Legislativ, adăugând o
metodologie participativă care închide ciclul dorințelor
sau transformă propuneri și dorințe în legi.
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Durata:
Crearea piesei - aproximativ 2 luni.
Reprezentația – piesa maxim 15 minute,
Forumul (care include dezbaterile și conturarea ideii
legislative) – 1 oră până la maxim 3 ore
Procesul legislativ - 1 zi până la maxim o săptămână.
Resurse: sală de întâlniri, resurse pentru analiza
comunității (chestionare, fișe de observații)
Numărul de participanți non-actori (echipa care
lucrează la piesă) – maxim 7, public prezent la o
reprezentație: minim 10 – maxim 30 de oameni (printre
care este important să se afle și decidenți politici).
Vârsta participanților: non-actori - minim 18 ani (sau
mai mici dacă fac parte din grupul vizat de problema
identificată în comunitate). Dacă vârsta este sub 18
ani, este important ca aceștia să participe cu acordul
părinților.

Metodologia Teatrului Legislativ are trei faze principale:
a) crearea colectivă (a piesei),
b) Teatru Forum,
c) procesul legislativ în care se organizează și un atelier
de teatru legislativ în care se clarifică subiectul,
conceptele și se sedimentează demersul.

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

Situația prezentată în piesa de Teatru Forum ce se
joacă în cadrul unui proces de teatru legislativ
vizează o problemă reală, un conflict, o situație care
afectează comunitatea.
Ea se prezintă în fața celor care se confruntă și sunt
afectați de situație. Foarte important, însă, este ca în
public să fie prezenți actori politici cu factor
decizional, astfel încât la finalul procesului ei să
contribuie la procesul de implementare a soluțiilor și
amendamentelor care au reieșit pe baza piesei, să
își asume public implicarea în soluționarea situației.
Prezența lor pe tot parcursul evenimentului
este importantă și are impact și asupra lor. Ei văd, simt
și înțeleg pe pielea lor situația și care ar putea fi
consecințele dacă nu se iau măsuri pentru
soluționare. Decidenții au astfel ocazia să ia pulsul
comunității și să înțeleagă problema nu din spatele
unor hârtii, ci de la oameni.
A treia etapă sau etapa legislativă începe atunci când
propunerile de soluții care vin din public sunt colectate
de specialiștii juridici din sală. Aceștia au nevoie de
timp pentru a verifica dacă propunerile se află în cadrul
sistemului juridic actual. Ei vor fi cei care vor face și
rezumatul măsurilor concrete propuse spre
implementare care vor fi ulterior votate de către
publicul din sală.
CREȘTI SOLIDAR!

„Asa
, cum
în Teatru Forum
spectatorii devin
spect-ACTORI,
în Teatru
Legislativ
cetatenii
devin
,
legiuitori.”
-Augusto Boal-

Scopul acestui proces este atât de a crea o bază pentru
următoarele procese de advocacy demarate, cât și
planificarea strategiei de abordare a decidenților politici.
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d.2.3.Teatru Invizibil
Teatrul Invizibil este o intervenție directă în societate,
pe o temă precisă de interes general, pentru a provoca
dezbateri și pentru a clarifica problema care trebuie
rezolvată. Nu va fi niciodată violent, deoarece scopul
său este de a dezvălui violența care există în societate
și nu de a o reproduce.
Teatrul Invizibil este o piesă (nu o simplă improvizație)
care se joacă într-un spațiu public fără a informa pe
nimeni că este o piesă de teatru, repetată anterior.
Teatru Invizibil presupune prezentarea unei scene
într-un mediu diferit, altul decât într-un context în care
oamenii știu că urmează să aibă loc un eveniment.
Locul poate fi un restaurant, un trotuar, o piață, un tren,
o coadă la pâine etc. Persoanele care sunt martorii
scenei sunt cei care sunt acolo din întâmplare. În timpul
„spectacolului”, oamenii nu trebuie să aibă nici cea mai
mică idee că este un „spectacol”, căci acest lucru i-ar
face „spectatori”.

Exemple de probleme care pot fi abordate cu ajutorul
metodei: violența stradală, hărțuirea sexuală în
autobuze, comportamentul nerespectuos al oamenilor
față de natură și mediul înconjurător (aruncă gunoaie
pe jos la un târg, de exemplu), lipsa de empatie a
cadrelor medicale sau a unor funcționari față de
oamenii bolnavi într-un spital etc.
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Durata: pregătirea piesei - aproximativ 2 luni.
Reprezentația – piesa maxim 15 minute,
Forumul – aproximativ 1 oră
Resurse: sală de întâlniri, resurse pentru analiza
comunității (chestionare, fișe de observații)
Numărul de participanți non-actori (echipa care
lucrează la piesă) – maxim 7,
Vârsta participanților: non-actori - minim 18 ani (sau
mai mici dacă fac parte din grupul vizat de problema
identificată în comunitate). Dacă vârsta este sub 18
ani, este important ca aceștia să participe cu acordul
părinților.
Teatrul Invizibil solicită pregătirea detaliată a piesei cu
un text complet sau un scenariu simplu; este necesar
să repetați scena suficient pentru ca actorii să poată
integra în piesa lor și reacțiile care vin din intervențiile
martorilor.
Teatru Invizibil este o acțiune care se întâmplă în
mijlocul comunității, aparent ca o întâmplare firească.
Actorii deghizați în trecători și cetățeni care din
întâmplare se află în zonă sunt fie parte din situația
conflictuală, fie parte din cei care asistă, dar care prin
reacțiile și replicile lor instigă publicul la discuție sau
atitudine.
Teatrul Invizibil încurajează dezbaterea, pune întrebări
și aduce în fața oamenilor situații reale ce se întâmplă zi
de zi în jurul lor, dar pe care de multe ori nici nu le văd.

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

d.2.4.Photovoice

Photovoice este o metodă care a fost dezvoltată de
Caroline C. Wang și Mary Ann Burris. Ea este o metodă
de influențare şi sensibilizare a decidenților la nivel
local sau guvernamental prin prezentarea de „fotografii
vii” realizate de membrii acelor grupuri defavorizate sau
marginalizate care nu au capacitatea de a determina
introducerea pe agenda publică a problemelor lor şi nici
capacitatea de a se mobiliza pentru urmărirea unui
interes comun.
Scop Photovoice permite celui care organizează acest
proces să ajungă la opinia acelor persoane care
influențează cel mai puțin deciziile publice. Fotografiile
nu se concentrează pe componenta artistică, ci pe
ilustrarea cât mai autentică și mai reală a problemelor
și a situațiilor cu care se confruntă oamenii. Dat fiind
faptul că unul dintre obiectivele principale ale metodei
este să ajungă la cei care iau decizii (administrații,
consilii, primării etc.), fotografiile și textele care le
însoțesc trebuie să nu prezinte fața „frumoasă și de
revistă” a situației, ci fața reală.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata: Un proces de Photovoice poate dura între o
săptămână și 3 luni, în funcție de profilul grupului de
beneficiari și de persoanele implicate
Resurse: aparate foto (de unică folosință sau de alt fel,
inclusiv telefoane cu cameră), resurse materiale pentru
printarea fotografiilor
Numărul de participanți: minim 10 - maxim 20 de
participați (număr ideal de persoane care fac fotografii).
Vârsta participanților: minim 18 ani (sau mai mici dacă
fac parte din grupul vizat de problema identificată în
comunitate. Dacă vârsta este sub 18 ani, este important
ca aceștia să participe cu acordul părinților.). Vârsta
maximă nu este relevantă. Ea poate depinde de
tematica intervenției și profilul grupului țintă.
Obiectivele photovoice:
- să le permită oamenilor să identifice şi să mediteze
asupra punctelor tari ale comunității lor şi asupra grijilor
lor;
- să promoveze schimbul de informații şi un dialog critic
pe teme care vizează viața personală sau comunitatea
în general prin intermediul discuțiilor de grup;
- să ajungă la cei care iau deciziile publice
(administrație publică, aleşi, experți etc.)
Photovoice este un proces cu trei etape:
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A. Etapa de pregătire: această etapă se parcurge în
echipa de lucru. E important să vă puneți întrebări de
tipul: Cu cine lucrăm? De ce – care sunt obiectivele pe
care vrem să le atingem?
B. Etapa de derulare a sesiunilor de fotografie –
aceasta poate cuprinde și ea, la rândul ei, mai mulți
pași:
a. Instruirea beneficiarilor care urmează să facă
fotografii. Instruirea trebuie:
- să explice procesul;
- să clarifice, eventual să reformuleze tema pentru
Photovoice;
- să lămurească aspecte care ţin de legislaţie şi de etica
fotografiei;
- să includă instrucţiuni tehnice de folosire a aparatului
foto;
- să explice cum se vor derula atelierele de discuţii,
facilitarea discuţiilor pe marginea fotografiilor;
- să stabilească un anume format al poveştii, al vocii
care va însoţi fotografia (cum notăm indicii despre
fotografie: moment, personaj, stare sufletească etc.);
b. Alternativ, sesiuni de fotografie şi sesiuni de discuţii:
- întâlniri de discuţie a fotografiilor;
- realizarea de fotografii (de obicei, participanţii pleacă
acasă cu aparatele foto şi fac poze între întâlniri);
- întâlniri pentru selecţia finală a fotografiilor şi
finalizarea textului care va însoţi fotografia.

Posibile întrebări în facilitarea atelierelor de discuţie
a fotografiilor:
Cine este în fotografie? Ce reprezintă imaginea
surprinsă? Locul şi momentul? De ce ai fotografiat
acest lucru? Ce sentiment ţi-a trezit această imagine?
Ce ai simţit? Ce ai vrea să transmiţi prin această fotografie? Ce ai vrea să transmiţi autorităţilor (primarului,
consiliului local, consiliul judeţean, prefecturii etc.) prin
această fotografie? Dacă am expune această fotografie
în public, ce ai vrea să înţeleagă privitorul?

C. Etapa de prezentare a rezultatelor Photovoice Prezentarea se poate face în cadrul unei expoziţii de
fotografie, a unui eveniment public, prin intermediul
unor cărţi poştale tipărite, albume, calendare, prin
includerea într-o pagină web etc. Este important de
monitorizat și evaluat dacă obiectivele pe care vi le-ați
setat la început au fost atinse sau dacă este nevoie de
mai multe acțiuni, de îmbunătățiri etc.
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D.2.5.arta povestirii
(Storytelling)
Suntem înconjurați de povești și, uneori, unul dintre
cele mai eficiente moduri prin care poți ajunge la o
persoană este prin intermediul poveștii.

Poveștile sunt de mai multe feluri și pot fi folosite în
multe contexte și cu scopuri diferite.
În contextul proiectelor ESC poți folosi arta povestirii cu
4 scopuri diferite.

„Puterea
unei povesti
,- este
aceea ca are
capacitatea de a se
conecta cu oamenii la
nivel emotional.”
,
- pixar -

A învăța – Povestea ajută comunitățile să „învețe”, să
afle și să evalueze nevoile și punctele tari pe care le
are și care sunt problemele cu care se confruntă. De
asemenea, povestea poate fi folosită și pentru a evalua
intervenția pe care ai făcut-o în comunitate.
Exemplu: Poți invita comunitatea să-ți trimită clipuri
video, articole, povești în care să dea testimoniale pe
o temă dată (ce îi deranjează cel mai mult în mediul în
care se află, care este părerea lor despre serviciile la
care au acces în comunitate etc.).
Pe baza poveștilor poți ajunge la informații despre
nevoile reale ale comunității, direct de la sursă, prin
intermediul poveștilor spuse din experiențe personale.
CREȘTI SOLIDAR!

A educa – Povestea poate ajunge la grupuri mari de
oameni, diferiți, din contexte diferite. Poate fi folosită
online, în procesele de dialog civic sau în sistemul
educațional de stat.
Exemplu: Poți povesti oamenilor despre încălzirea
globală și efectele ei prin clipuri de animație sau prin
clipuri video realizate de voluntari. Poveștile le poți
distribui utilizând diferite canale online și offline și poți
educa publicurile care văd clipurile astfel.
Important este ca povestea să fie spusă astfel încât
ea să fie accesibilă și să capteze atenția grupului sau
grupurilor pe care le vizezi.
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A face advocacy – Povestea poate aduce aproape
actori civici diferiți pentru construirea schemelor
electorale la scară largă, strângere de fonduri și pentru
a pune în aplicare o campanie de advocacy pentru
propunerea de politici publice care pot ajuta
comunitățile în care acționezi.
Exemplu: în campaniile de advocacy poți folosi
poveștile reale pentru a evidenția importanța schimbării
sau modificării unor politici publice ineficiente.
Poți folosi poveștile sub formă de piese de teatru social,
articole de blog, scrisori către autoritățile publice,
video-uri de conștientizare și apel la acțiune, sesiuni de
tip discursuri Ted etc.

A organiza – Povestea poate ajuta la a construi forță
și leadership în cadrul unei organizații sau în cadrul unui
grup ori mișcări. Ea servește ca mijloc de schimb de
strategii pentru o schimbare socială echilibrată și cu
impact real.
Exemplu: Organizatorul comunitar și profesorul de
la Harvard, Marshall Ganz, a dezvoltat o metodă de
împărtășire a poveștilor numită „Narațiunea publică”
(Public Narative) în care membrii unui grup sau a unei
organizații își împărtășesc poveștile punând accent pe
aspecte precum „eu”, „noi” și „acum”. Oamenii care
participă la acest proces devin mai investiți și motivați
să contribuie în cadrul grupului sau organizației din care
fac parte pentru că simt că au contribuit cu o parte din
ei înșiși la experiența și contextul în care se află.
Acest exemplu vine și în sprijinul principiului solidarității
care vizează împărțirea responsabilității intervenției
împreună cu membrii comunității. Poți creiona un
eveniment de povești împreună cu întreaga comunitate
pentru a aduce membrii mai aproape și pentru a crea
coeziune cu organizația sau grupul din care faci parte.

În continuare îți lăsăm o listă de ingrediente pe care le
recomandăm a fi incluse în orice poveste, dacă vrei ca
aceasta să-și atingă scopul, iar mesajul ei să capteze
publicul.
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E important ca o poveste:
- să aibă o temă clară. Tema trebuie să fie conectată cu
mesajul și „morala” pe care vrei ca ea să o transmită;
- să aibă un/ o protagonist/ă. În alte cuvinte, e
important să fie clar cine este personajul pe care îl
urmărim pe tot parcursul poveștii, personajul care
întâmpină obstacole, care are nevoi, care se confruntă
cu situații variate etc;
- să fie reală și nu inventată sau preluată din cărți, alte
articole etc;
- să prezinte un adevăr;
- să urmărească o structură de tipul: început, cuprins
și încheiere – etape ce trebuie să fie clar evidențiate și
identificate de publicul care are acces la poveste;
În conturarea structurii și dezvoltarea poveștii
te invităm să răspunzi la întrebarea: Ce vrei ca publicul
să afle, când vrei să afle și cum vrei să afle?
- să aibă clar descrisă „lumea”, contextul în care se
desfășoară faptele. Care este mediul în care se
desfășoară tot? Care sunt regulile și principiile care
guvernează această lume? Etc.;
- să transmită clar care este miza ei. De ce ne pasă de
personajul principal? De ce îl urmărim? De ce îl
ascultăm? De ce îi vrem binele?;
- să includă aspecte despre cum era situația înainte,
cum este în prezent, ce s-a întâmplat pe parcurs și a
CREȘTI SOLIDAR!

dus la modificarea realității și cum ar putea fi situația în
viitor;
- să facă apel la emoții;
- să includă elemente de surpriză. Acest lucru poate fi
luat în considerare mai ales în conceperea poveștii și
stilul pe care îl alegi să livrezi povestea.
În conturarea poveștii și în alegerea modalității
de a o transmite mai departe către grupul pe care îl
vizezi este important să cunoști foarte bine grupul.
Cunoașterea acestuia te ajută să stabilești care este cel
mai potrivit limbaj, cel mai potrivit stil, cel mai util canal
de comunicare prin care povestea poate ajunge la el.
Astfel poți alege să scrii scrisori, să faci o Bibliotecă Vie,
să spui o poveste printr-o expoziție Photovoice sau
printr-un video.
De asemenea, foarte important este să știi DE CE spui
o poveste. Acest răspuns te va ajuta să determini atât
tema poveștilor, cât și cum le poți folosi ulterior în
procesul de schimbare pe care îl puneți în aplicare tu
împreună cu echipa din care faci parte și comunitatea.
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d.2.6.Biblioteca Vie
Ideea Bibliotecii Vii a fost iniţial dezvoltată de
organizaţia daneză Stop the Violence, ca parte a
activităţii pe care organizaţia o oferea vizitatorilor în
cadrul Festivalului Roskilde în anul 2000.
Cu sediul în Copenhaga, organizaţia Stop the Violence
era o organizaţie care lucra cu tineri şi care îşi
propunea să educe tinerii pentru a fi mai activi în
activităţi de prevenire a violenţei.
Biblioteca Vie îşi propune să atragă atenţia asupra
acceptării diversităţii pentru că, de multe ori,
diferenţele dintre oameni nu sunt valorificate ca fiind
resurse. De cele mai multe ori aceste diferenţe duc
la punerea de etichete, crearea de prejudecăţi, care
în cele din urmă conduc la discriminare, suspiciune şi
excludere.

Durata:
1 zi – 3 zile sau mai mult
Resurse:
materiale de birotică și papetărie pentru confecționarea
cataloagelor și a buletinelor, imprimantă pentru fișele
necesare, spațiu de găzduire a bibliotecii vii
Numărul de participanți:
echipa de organizare – 5-10 persoane (în funcție de
roluri și amploarea bibliotecii vii), cărțile din biblioteca
vie – 10-30 (în funcție de durata și amploarea bibliotecii
vii)
Vârsta participanților (organizatori sau cărți): minim
18 ani (sau mai mici dacă fac parte din grupul vizat de
problema identificată în comunitate). Dacă vârsta este
sub 18 ani, este important ca aceștia să participe cu
acordul părinților.
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Cărţile din Biblioteca Vie sunt oameni reprezentând
grupuri care se confruntă sau se pot confrunta cu
prejudecăţi sau stereotipuri (de gen, vârstă, educaţie,
meserie, etnie, rasă, religie etc) şi care ar putea fi
victime ale discriminării sau excluderii sociale, sau
în cele din urmă pot fi oameni cu poveşti care ar da
cititorului o experienţă unică de învăţare în domeniul
diversităţii.
Cititorul din cadrul unei Biblioteci Vii poate fi oricine
care este gata să se întâlnească cu propriile prejudecăţi
şi stereotipuri. Este o persoană care îşi doreşte să
petreacă 50 de minute din timpul său pentru a câştiga
o experienţă de învăţare plină de semnificaţii. În cadrul
unei biblioteci, cărţile nu doar vorbesc, ci răspund la
întrebări, ele însele putând pune întrebări astfel încât
experienţa de învăţare și de conștientizare să se
producă în ambele sensuri. 14
Alte roluri și elemente regăsite într-o bibliotecă vie
sunt în strânsă legătură cu cele pe care le găsim și
într-o bibliotecă normală: Bibliotecar,Dicționar, Permis
de împrumut, Catalog de cărți, Rafturi pe care stau
cărțile (un loc bine delimitat), birou de împrumut, birou
de retur, sală de lectură (un loc delimitat clar, unde
cărțile și cititorii discută).
CREȘTI SOLIDAR!

Așa cum spune și dezvoltatorul metodei într-un citat
pe care îl lăsăm mai jos, Biblioteca Vie nu este un
eveniment de divertisment în care cărțile sunt persoane
publice celebre, nu este un eveniment pe care, de exemplu, îl poți folosi pentru a crea liceenilor contexte de
a afla mai multe lucruri despre diferite meserii și cariere
înainte de a hotărî la ce tip de facultate să meargă.
În cazul în care nevoia proiectului tău vizează un
eveniment de acest gen, te încurajăm să alegi alte
metode sau să folosești doar modelul
propus de metoda Biblioteca Vie, de interacțiune și
dialog între oameni, dar nu și denumirea acesteia.

„Biblioteca Vie nu este un exerciţiu de relaţii publice
care caută titluri spectaculoase, nu este o expoziţie
de exponate rare şi mai ales nu este o agenţie de
recrutare pentru oameni celebri. Biblioteca Vie este un
instrument de dialog care aduce oamenii mai aproape
unul de celălalt pentru a promova respectul pentru
demnitatea umană şi identitatea fiecăruia.”
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am o poveste. . .

sunt o carte deschisa!
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D.2.7.Actiuni
Stradale- Flashmob
,

Un flashmob (flash – clipă, mob – mulțime) este o
adunare de oameni într-un loc public. Aceștia
realizează o acțiune, considerată poate neobișnuită,
pentru o perioadă de timp scurtă (de obicei de câteva
secunde/ minute), după care grupul se răspândește ca
și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Flashmob-ul e o „prezentare” pentru spectatori
accidentali, cu scopul de a trezi sentimente de
neînțelegere, interes. Flashmob-ul este o acțiune de
masă, o modalitate de a te exprima și de a transmite un
mesaj către societate.
Flashmob-ul nu este:
- o acțiune care are ca scop promovarea unui produs
comercial sau care implică producerea de profit în
urma acțiunii;
- un eveniment în care participanții sunt plătiți pentru a
face acțiunea;
- un eveniment care nu are ca scop conștientizarea
asupra unui anumit aspect sau doar pentru
divertisment.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata:
planificarea – de la 1 zi la câteva zile (în funcție de
tematică și de materialele de pregătit);
flashmob-ul – câteva minute
Resurse: pot fi diverse în funcție de tematica abordată
Numărul de participanți: pentru a fi vizibil, un flashmob
trebuie să fie organizat cu cât mai multe persoane la
care să se adauge și altele, în timp real.
Vârsta participanților: minim 18 ani (sau mai mici dacă
fac parte din grupul vizat de problema identificată în
comunitate. Dacă vârsta este sub 18 ani, este important
ca aceștia să participe cu acordul părinților.).

În cadrul proiectelor ghidate de principiile solidarității
este important să ții cont de faptul că tematica unui
flashmob trebuie să fie specifică, la fel și scopul
organizării acestuia.
Flashmob-ul este o acțiune care șochează și care
aduce la lumină aspecte urgente asupra cărora cei din
jur trebuie să-și aplece atenția. Dacă scopul organizării
unei astfel de acțiuni este doar de divertisment, metoda
nu este pusă în aplicare coerent și nu ajută la
îndeplinirea scopului proiectului tău.
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În organizarea unui flashmob te invităm să ții cont
de următoarele:
- acțiunea trebuie să fie spontană dar planificată și
concomitentă; este interzisă atragerea atenției de către
participanți înainte de acțiune;
- trebuie să se formeze impresia că participanții nu se
cunosc și înainte de acțiune să nu dea de înțeles că se
pregătesc să facă ceva neobișnuit;
- toate acțiunile trebuie efectuate după un scenariu
stabilit înainte de grupul organizator;

- acțiunea nu trebuie să includă reacții agresive din
partea celor participanți;
- acțiunea nu transmite mesaje negative, discriminatorii
și de marginalizare;
- acțiunea nu promovează încălcarea legii în niciun fel;
- acțiunea nu apără și nici nu susține interese sau
viziuni politice;
- după finalizare toți participanții trebuie să părăsească
imediat locul acțiunii fără a mai arăta că s-a întâmplat
ceva deosebit.
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D.2.8.Expozitie
, Vie
Expoziția vie este o metodă dezvoltată de
Asociația Go Free.
În expoziția vie, spațiul public devine o „galerie”
deschisă, unde „exponatele” (inițiatorii acțiunii) prind
viață, interacționând cu „vizitatorii” (membrii
comunității) cu scopul de a transmite un mesaj de
interes pentru comunitate. Membrii comunității pot
deveni ei înșiși „exponate” în „galerie”, atâta timp cât
nu deviază de la mesajul inițial al manifestării.
Este o metodă flexibilă ce poate fi implementată de
un grup de minim 12 persoane, cât și de grupuri mari
(cu cât există mai multe exponate vii în galerie cu atât
expoziția devine mai dinamică și mai interesantă pentru
public).
Expoziția vie (living exhibition) este o metodă activă
care promovează dialogul între un grup preocupat
de o problemă specifică și membrii unei comunități,
prin manifestări creative în spațiul public (străzi, parcuri, piețe publice, mall-uri). Inițiatorii expoziției vii aleg
suportul (ex. corpul uman, articole de îmbrăcăminte
personalizate, etc), tehnica și modul de exprimare
(ex. desen, pictură, caricatură, fotografie. etc) potrivite
pentru a transmite publicului un mesaj concret, coerent,
susținut vizual printr-o prezentare creativă și interactivă.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata: Un proces de organizare a unei
expoziții vii poate dura între o săptămână și câteva
săptămâni, în funcție de profilul grupului implicat și de
complexitatea problemei abordate.
Resurse: în funcție de modalitatea de prezentare a
mesajului și suportul acestuia, este posibil să ai nevoie
de consumabile precum carton colorat, diverse culori
pentru pictură, materiale textile, hârtie fotografică etc.
Numărul de participanți: minim 12
Vârsta participanților: minim 18 ani (sau mai mici dacă
fac parte din grupul afectat de problema identificată în
comunitate.
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Expoziția vie este o metodă dinamică ce poate fi
folosită atunci când intenționezi:
- să implici comunitatea ca parte activă în dezvoltarea
și/ sau dezbaterea mesajului/problemei identificate;
- să implici comunitatea în procesul de conștientizare al
unei probleme de care este direct afectată;
- să informezi comunitatea cu privire la diverse teme
de pe agenda publică și să identifici împreună cu ea
modalități de a lucra împreună acolo unde este nevoie;
- să încurajezi atitudini pozitive în comunitate și/ sau
schimbări de comportamente;
- să susții un proces de advocacy;
- să promovezi și/ sau să conservi elemente (inter)
culturale, etc.

În ,,galerie” exponatele vii au câteva atuuri de care se
vor folosi pentru a susține mesajul expoziției vii – pe de
o parte își pot folosi propria voce și au libertatea de a se
mișca, de a improviza, de a surprinde, crescând astfel
interacțiunea cu vizitatorii; pe de altă parte, exponatele
vii au rolul de a susține vizual mesajul – ele pot alege,
spre exemplu, fie să poarte în mâini niște fotografii
realizate în etapa de pregătire a expoziției, fie să creeze
niște statui din corpurile lor, să își picteze corpul sau să
poarte articole de îmbrăcăminte personalizate.
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În procesul de organizare a unei expoziții vii este
important să treci prin următoarele etape:
- Clarificarea mesajului pe care vrei să îl transmiți Este recomandat ca o expoziție vie să se concentreze
asupra unui singur mesaj – toate exponatele vii din
galerie vor susține mesajul prin prezența și
interacțiunea lor cu publicul;
- Grupul țintă – cui te adresezi? care este categoria
(sau categoriile) de persoane către care vrei să transmiți mesajul? (ex. cadrelor didactice de la clasele I-IV,
de la Școala X, din localitatea Y);
- Alegerea locației pentru expoziția vie - cunoașterea
publicului țintă vă va ajuta să identificați și locația
potrivită pentru desfășurarea expoziției;
- Stabilirea modalității de prezentare a mesajului –
este important ca modalitățile de punere în practică a
metodei să implice creativitate.

Metodele prezentate în acest ghid sunt doar câteva din
metodele pe care le poți folosi în îndeplinirea scopului
propus. Te invităm să consulți lista de resurse pentru
inspirație suplimentară în descoperirea de metode
potrivite intervenției voastre.
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RESURSE:
Resurse de educație non-formală (inclusiv Expoziția Vie, Flashmob)
www.nonformalii.ro
SALTO- Toolbox for Training and Youth Work https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
Voluntariat
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
Council Decision No 37/2010/EC on the European Year of Voluntary Activities Promoting Active Citizenship (2011),
27 November 2009.
Resurse pentru implementarea legii voluntariatului
http://federatiavolum.ro/legea-voluntariatului/
Ghid de Securitate și sănătate în activitățile de voluntariat, Federația VOLUM, București, 2016,
http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2014/09/ghid_de_securitate_si_sanatate_editia_1.pdf
Advocacy și lobby
Manual de advocacy, CeRe - Centrul de Resurse pentru participare publică, București, 2015
David Cohen, Rosa De la Vega, Gabrielle Watson, Advocacy for Social Justice: A Global Action and Reflection Guide,
Kumarian Press, 2001.
Lisa VeneKlasen, Valerie Miller, A New Weave of Power, People, and Politics: The Action Guide for Advocacy and
Citizen Participation, Practical Action Publishing, 2007.
CREȘTI SOLIDAR!
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Photovoice
Sorina Bunescu, Sînziana Dobre, Photovoice. O metodă de implicare a publicului în influențarea deciziilor. Manual de
aplicare, Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe, București, 2009,
http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/Manual_PV_web.pdf
Arta povestirii (Storytelling)
Paul VanDeCarr, Storytelling and Social Change. A Guide for Activists, Organizations and Social Entrepreneurs,
Working Narratives, 2015,
https://workingnarratives.org/wp-content/uploads/2016/02/story-guide-second-edition.pdf
Biblioteca Vie
Maria Neagu, Roxana Turcu, Biblioteca Vie: ghide de bune practice, Asociația A.R.T. Fusion, București, 2010,
http://www.artfusion.ro/docs/Ghid.bibliotecavie_varianta%20finala.pdf
Nick Little &all, Don’t Judge a Book by its Cover! The Living Library Organiser’s Guide 2011,
Council of Europe, Budapest, 2011, https://rm.coe.int/16807023dd
Human Library https://humanlibrary.org/
Living Library project of the Council of Europe https://www.coe.int/en/web/youth/living-library
Teatrul celor Oprimați
Augusto Boal, Theatre of the Oppressed, Theatre Communications Group, New York, 1985
Augusto Boal, Games for Actors and Non-Actors, second edition, Routledge, 2002
Ronaldo Morelos, Symbols and Power in Theatre of the Oppressed, Queensland University of Technology, Academy
of the Arts, Centre for Innovation in the Arts, 1999,
https://pdfs.semanticscholar.org/0e25/0b9cf604da8e5a02e93dd72f636711b4dd3c.pdf
A Compendium of Daily Lesson Plans and Resource Materials in Community Engagement, Solidarity and Citizenship,
Republic of the Philippines Department of Education Region III, San Fernando City, 2017.
Fernando Fantova Azcoaga, Building Social Intervention, Psychologist Papers, Vol. 39(2), 2018, pp. 81-88,
https://doi.org/10.23923/pap.psicol2018.2863
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E.

planificare
și management
de proiect

Etapa de a planifica și a gestiona un proiect este una
provocatoare încă din faza de scriere. Misiunea de a
pune ideea pe hârtie și de a trece prin numeroase
scenarii, optimiste și pesimiste, se poate dovedi a fi una
de colectare de date și de așezare a lor într-o ordine
logică și, mai ales, cronologică.
Scenariile presupun anticiparea modului de
implementare a proiectului și modalității de lucru a
echipei, dar și estimarea reacțiilor beneficiarilor la
realizarea activităților propuse de tinerii din grupul de
inițiativă și/sau de voluntari.
Într-un proiect ESC, în etapa de planificare (care include
colectarea, organizarea și analiza datelor selectate,
CREȘTI SOLIDAR!

realizarea unor scenarii de lucru și scrierea ideii de
proiect) și apoi de management a proiectului, cea mai
importantă variabilă este comunitatea.
Este util să luați în calcul resursele pe care comunitatea
le pune la dispoziție pentru rezolvarea problemei, și
implicit deschiderea pe care membrii comunității o au
în a oferi sprijin în implementarea soluției propuse și
agreate. Câteva dintre instrumentele utile în
planificarea și managementul proiectului sunt expuse în
acest subcapitol:
- Diagrama Gantt,
- Matricea riscurilor,
- Diagrama CPM.
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Tripla Constrângere: cost/performanță/durată
Pentru a încadra un proiect ca fiind unul de succes
trebuie să iei în calcul cât de bine ai atins obiectivele
stabilite, în timp ce ai respectat condițiile de a termina
proiectul în perioada stabilită și cu resursele financiare
estimate la început. Costurile, performanța și durata
sunt elemente interdependente și orice modificare a
unei componente le influențează pe celelalte.
Exemplu: dacă proiectul are întârzieri de implementare
ale activităților, atunci managerul poate solicita
efectuarea de ore suplimentare din partea echipei, ceea
ce poate duce la modificarea bugetului și la scăderea
calității muncii livrate, respectiv la afectarea
performanțelor cerute și agreate inițial.
Abordarea lui Harold Kerzner (Management de
proiect, 2003) cuprinde o nouă componentă care
influențează proiectul: clientul.
Într-un proiect ESC, „clientul” este comunitatea, iar
pentru ca implementarea activităților să fie de succes,
acestea trebuie să satisfacă nevoile comunității și să
rezolve problema identificată în parametrii agreați.
Această componentă ajută totodată și la asigurarea
sustenabilității proiectului.
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Orice tip de instrument utilizat în etapa de planificare și
de management al proiectului suferă ajustări de la
momentul scrierii proiectului până la momentul de
punere în practică. Pentru proiectele ESC, unde
o componentă importantă este chiar comunitatea în
care se desfășoară, exact ea este cea care influențează
această planificare. Modul în care membrii comunității
acceptă intervenția grupului de inițiativă, sprijină echipa
în rezolvarea problemei identificate, se implică activ în
rezolvarea problemei și nu pun piedici implementării
soluțiilor agreate sunt elemente care influențează
planificarea și implementarea proiectului.
Dezvoltarea capacității de a răspunde
nevoilor identificate în comunitate, de a învăța și de a
aplica modelul propus, a capacității de a transfera
generațiilor care urmează ceea ce au dezvoltat și
învățat în cadrul unui proiect de solidaritate în
comunitate, asigură sustenabilitatea inițiativei.
Iată în continuare câteva metode - diagrama Gantt,
matricea riscurilor, diagrama CPM - menite să ajute în
partea de planificare și management al proiectului.
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E.1. DIAGRAMA GANTT

Metoda a fost creată la începutul anilor 1900 și
denumită după cel care a folosit pentru prima dată
această procedură - Henry Gantt. Diagrama este foarte
ușor accesibilă și prezintă perioadele de început și
încheiere, dar și durata activităților.
Este o metodă grafică de planificare și de urmărire a
proiectului în timpul implementării acestuia.

Cel mai întâlnit model este cel sub formă de tabel și
cuprinde o listare a activităților și sub-activităților pe
verticală, iar pe orizontală cuprinde o împărțire pe luni
sau săptămâni, în funcție de frecvența activităților, și un
responsabil de activitate.
Pe verticală se pot adăuga și informații mai detaliate
despre necesarul de resurse pentru fiecare activitatecum este în exemplul de mai jos, o listă de materiale/
documente de furnizat la finalul implementării fiecărei
activități în parte.
CREȘTI SOLIDAR!

Pentru un proiect de solidaritate
se recomandă ca Diagrama Gantt să cuprindă, la
categoria de resurse necesare, atât elemente
financiare, materiale, umane pe care echipa și
finanțarea le pune la dispoziție, cât și elemente de
același tip identificate în comunitate.

De exemplu: actorii din comunitate care pot deveni
parteneri și pot pune la dispoziție săli de
întâlnire, materiale de lucru, documente necesare
consultării- legi, regulamente, etc, sau chiar acces la
grupul țintă al proiectului.
Este foarte important ca în realizarea planului de
activități să se implice întreaga echipă pentru că
pe baza acestuia se vor stabili și rolurile și
resposabilitățile din proiectul ESC.
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DIAGRAMA
GANTT
Exemplu
activitatea
febr. mar. apr. mai iun.
1. activitati
, de pregatire/începere
1a. Identificarea comunității implicate

1b. Vizite în regiune
1c. Crearea documentației de evaluare și monitorizare

2. promovarea proiectului
2a. Realizarea materialelor de promovare
2b. Activități de informare în comunitate

-

3. pregatirea seminarului
3a. Înscrierea tinerilor
3b. Înscrierea reprezentanților autorităților publice
3c. Planificare&pregătirea programului cu facilitatorii și invitații
3d. Desfășurarea efectivă a seminarului

4. follow up& valorizare
5. evaluarea proiectului
6. monitorizarea proiectului
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iul. aug.

E.2. matricea riscurilor
Este un instrument de analiză și de previzionare a
riscurilor ce pot apărea în timpul
implementării proiectului. În cazul în care riscurile se
materializează, acestea pot afecta calitatea
rezultatelor, pot duce la costuri suplimentare sau la
nevoia de extindere a duratei proiectului.
Metoda se aplică în mai multe etape, după cum
urmează:
1. Identificarea riscurilor care pot apărea în timpul
implementării, variabile care influențează procesul de
punere în practică.
2. Descrierea și analiza riscurilor, dar, mai ales,
se estimează măsura în care elementul identificat
poate afecta proiectul.
Sunt identificate măsuri de contracarare a
riscurilor, astfel încât acestea să poată fi evitate,
prevenite, soluționate rapid.
Sunt desemnate persoane din echipă responsabile de
aplicarea măsurilor.
În funcție de impact și de probabilitatea riscurilor, se
poate alege strategia pe care echipa de implementare
o poate aborda în timpul implementăriiacest instrument poartă numele de matricea riscurilor.
CREȘTI SOLIDAR!

aCCEPTA
RISCUL

EVITARISCUL

atunci când riscurile sunt
foarte mici sau sunt
inevitabile

acceptarea de
modicări pentru
evitarea riscului

TRANSFERARISCUL

combate
RISCUL

asigurări

stabilirea unui set de
indicatori și urmărirea
acestora pe întreaga durată
a proiectului; crearea unor
planuri de rezervă

Iată câteva exemple:
a. Risc- întârziere în implementarea activităților;
abordare - evitare prin estimarea realistă a duratei
necesare și adăugarea unei perioade de tip tampon;
b. Risc- defecțiuni ale echipamentelor de printare sau
mașini; abordare - transferă riscul către o firmă de
asigurare;
c. Risc-întârziere în livrarea achizițiilor de la furnizori;
abordare- acceptă riscul;
d. Riscuri mai complexe – abordările trebuie estimate în
funcție de specificul proiectului și trebuie combătute.
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IMPACT

PROBABILITATE

118

FOARTE
SCAZUTA SCAZUTA MEDIE

MARE

FOARTE
MARE

120%

2040%

4060%

6080%

8099%

MINOR

I

II

III

IV

V

REDUS

II

III

IV

V

VI

MEDIU

III

IV

V

VI

VII

MARE

IV

V

VI

VII

VIII

MAJOR

V

VI

VII

VIII
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fisa
, riscurilor
DENUMIREa riscului
DETALII PRIVIND RISCUL
descriere a riscului identificat și a impactului său potențial asupra organizației
DESCRIEREA O(ex.scurtă
aria de cuprindere, impact asupra resurselor, rezultatelor, termenelor și / sau bugetelor)
RISCULUI

EVALUAREA
RISCULUI

PROBABILITATEA RISCULUI

IMPACTUL RISCULUI

Descrieți probabilitatea
ca riscul să se materializeze

1

2

3

4

5

1. Foarte scăzut; 2. Scăzut; 3. Mediu;
4. Înalt; 5. Extrem de înalt

Descrieți impactul riscului
în caz de materializare

1

2

3

4

5

1. Foarte scăzut; 2. Scăzut; 3. Mediu;
4. Înalt; 5. Extrem de înalt

CONTRACARAREA RISCULUI
AcTiuni
,
de prevenire
propuse
AcTiuni
care
,
se impun
dacA riscul se
materializeaza

Ce ar trebui făcut pentru a preveni materializarea riscului identificat?

Ce ar trebui făcut, în situația în care riscul se materializează,
pentru a reduce impactul său asupra organizației și asupra proiectului?

RESPONSABIL
CREȘTI SOLIDAR!
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E.3. DIAGRAMA CPM

Analiza Drumului Critic (Critical Path Method-CPM)
este o metodă de analiză și de estimare a timpului
alocat unei activități. Este util pentru toate proiectele
complexe/cu mai multe activități, cu echipe care sunt
la început în implementarea proiectelor, dar și pentru
monitorizarea proiectului pe parcursul implementării.
CPM presupune împărțirea unei activități sau a unei
sarcini de implementat în pași mici și estimarea timpului
alocat pe fiecare secțiune.
Arată legăturile dintre evenimente/ acțiuni și le pune
într-o ordine cronologică din punct de vedere al
derulării. De cele mai multe ori este o metodă de lucru
ce se completează cu un plan de activități/ Diagrama
Gantt. Pe pagina următoare găsești o diagramă CPM
pentru pregătirea micului dejun.

În cazul unui proiect ESC, analiza ar cuprinde
activități de complexități diferite și cu o durată mai
lungă – săptămâni sau luni. Este utilă crearea unui
grafic în format electronic care să ofere posibilitatea de
a calcula un total, de a insera estimări de costuri sau de
resurse necesare implementării proiectului.
Există mai multe programe de management
(software) și aplicații pentru asigurarea procesului
de planificare.
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diagrama cpm
- pregatire mic dejunExemplu

PRAJESTI
, PâINEA
PRAJESTI
, OUALE
PUI sunca
SI
PE GRATAR
,
, ROSIILE
,
PRAJESTI
,
, CâRNATII

PREGATESTI
,
ingredientele
PREGATESTI
,
echipamentele
de gatit

-

la masa!

v

v

START

PREGATESTI
,
TACâMURILE
USTENSILELE SI
,
CONDIMENTELE

AranjeZI MASA

îNCALZESTI
, FARFURIILE
I

CREȘTI SOLIDAR!

I

I

I
I
I
TIMP-MINUTE

I

I

I

Sursa modelului Businessballs.com
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RESURSE pentru gestionarea proiectelor:
https://www.businessballs.com/project-management/
http://www.scritub.com/management/INTRODUCERE-IN-MANAGEMENTUL-PR45124.php
Harold Kerzner, Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, ediția a 11-a,
John Wiley, 2013
prof. univ. dr. Dumitru Oprea, Suport de curs „Managementul fondurilor Europene”, 2011,
http://www.cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Suporturi_curs/suport_curs_MP_CSE_10_11.pdf

A Super-Quick Guide to PERT, Critical Path, and All the Other Ways to Manage a Project,
https://redbooth.com/blog/quick-guide-pert-critical-path-project-management
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F.

În practică, echipa care implementează un proiect ESC
este de multe ori foarte concentrată pe comunitate și
pe ceea ce se întâmplă în cadrul comunității.
Atenția echipei fiind orientată către modul în care se
organizează comunitatea, pe punerea în aplicare cu
succes a activităților din proiect, etc. uită de
oportunitatea pe care tinerii sau voluntarii din echipa
proiectului o au: aceea de a transforma comunitatea
în spațiul lor de învățare și de dezvoltare personală și
profesională.
Învățarea este o componentă prioritară a programului
ESC, strâns conectată și egală în semnificație și calitate
cu contribuția și serviciile aduse comunității.
CREȘTI SOLIDAR!

planificarea
obiectivelor
de învătare
,

Este important de știut că stabilirea obiectivelor de
învățare se face încă din etapa de planificare a
proiectului și în acord cu nevoile tinerilor din grup, a
voluntarilor dar și cu tipul de acțiune în folosul
comunității la care aceștia participă.

Planificarea procesului de învățare începe cu atenția pe
care coordonatorul, îndrumătorul sau mentorul o oferă
acestei secțiuni și de modul în care pregătește grupul
sau voluntarii pentru această activitate.
Câteva dintre modalitățile prin care poți identifica
nevoile de învățare ale tinerilor/voluntarilor implicați în
proiect sunt cele descrise în acest subcapitol: - Metoda
mânuțelor, - Metoda cadranelor, - Planul personal de
învățare, - Scrisoare către mine.
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Un pas important este familiarizarea membrilor
grupului de inițiativă cu definirea obiectivelor de
învățare și a modului în care acestea se formulează
pentru a fi clare, realizabile, specifice și direct conectate
cu activitățile prevăzute în cadrul proiectului ESC.
Luând în considerare aceste aspecte, coordonatorul
sau îndrumătorul grupului au responsabilitatea de a
facilita un proces de învățare pentru membrii
grupului de inițiativă. Similar, în proiectele de voluntariat
și experiență profesională, mentorul îndeplinește acest
rol în strânsă colaborare cu cordonatorul de voluntari,
angajați, interni.
Detalii pentru fiecare dintre rolurile specifice proiectelor
ESC- coordonator, mentor sau îndrumător, găsești în
Ghidul programului, pe care te invităm să îl consulți.
Formularea obiectivelor de învățare
Învățarea în contextul unui proiect ESC, presupune
implicarea în producerea schimbării și de „a fi” parte din
ea (atitudine), de „a ști” să rezolve problemele
comunității (cunoștințe) și de „a face” lucrurile să se
întâmple (abilități).
Competențele dezvoltate în cadrul unui proiect de
solidaritate sunt compuse din cunoștințe, abilități și
atitudini și comportamente necesare intervenției pentru

rezolvarea problemelor comunității. Două competențe
care ar trebui dobândite și exersate în toate proiectele
ESC sunt: a învăța să înveți și învățarea reflectivă.
În formularea obiectivelor de învățare se folosesc
cuvinte cheie și, în continuare, sunt câteva exemple din
Taxonomia lui Benjamin Bloom (1956,2011)
În 1999, Lorin Anderson și colegii lui au adus completări
Taxonomiei lui Bloom și au adus în discuție diferența
între „a ști ce” - conținutul gândirii și „a ști cum”, care
pune accent pe rezolvarea de probleme, dar mai ales
pe „a crea” și a învăța făcând un lucru nou.
Tipurile de verbe pentru
crearea obiectivelor de învățare:
a ține minte (to remember)– a recunoaște, a lista,
a descrie, a identifica, a numi, a localiza, a găsi;
a înțelege (to understand)– a interpreta, a sumariza,
a parafraza, a clasifica, a compara, a explica,
a exemplifica;
a aplica (to apply)– a implementa, a folosi, a executa;
a analiza (to analyse)– a compara, a organiza,
a deconstrui, a atribui, a sublinia, a structura, a integra;
a evalua (to evaluate)– a verifica, a emite ipoteze,
a critica, a experimenta, a judeca, a detecta, a testa,
a monitoriza;
a crea (to create)– a construi, a planifica, a produce,
a inventa, a face.
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taxonomia lui Bloom
Exemple

-

definitie
,

capacitati
,
cunoastere
,

Amintirea informaţiilor

întelegere
,

Înţelegerea sensului, parafraza unui concept

aplicare

-

analiza

-

sinteza
evaluare

Utilizarea informaţiilor sau a conceptului într-o
situaţie nouă
Descompunerea informaţiilor sau a conceptelor
în părţi pentru a le înţelege mai bine

cuvinte cheie
identifică, descrie, numeşte, etichetează,
recunoaşte, reproduce, urmăreşte
rezumă, modifică, apără, parafrazează,
interpretează, dă exemple

construieşte, face, formează, modelează,
prezice, pregăteşte

compară/ contrastează, descompune, distinge,
selectează, separă

Folosirea ideilor pentru a produce ceva nou

repartizează pe categorii,
generalizează, reconstruieşte

Emiterea de judecăţi de valoare

laudă, critică, judecă, justifică,
argumentează, susţine

2001

EVALUARE

V

A CREA
A EVALUA

V

SINTEza

V

1956

V

taxonomia lui Anderson& Krathwohl

-

CREȘTI SOLIDAR!

A ANALIZA

APLICAtie
,

A APLICA

ÎNTELEGERE
,

A ÎNTELEGE
,

CUNOstinte
, ,

A TINE
, MINTE

substantiv

verb

V

ANALIZa
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SMART este un acronim pe care îl poți utiliza pentru a
te orienta atunci când formulezi obiective, fiecare literă
desemnând o caracteristică esențială pentru
formularea corectă, completă clară și accesibilă a unui
obiectiv:
S - specific (specific),
M - măsurabil (measurable),
A - abordabil (achievable),
R - relevant (realistic),
T - încadrat în timp (time delimited).
Foarte utilizat in domeniul managementului, în prezent
SMART poate să aibă semnificații diferite în contexte
diferite și pentru oameni diferiți. (de exemplu: ,,S” mai
poate însemna și simplu, sensibil sau semnificativ;
,,M” poate însemna motivant, de la meaningful=sens;
,,A” înseamnă de atins sau realizabil, iar ,,R” înseamnă
rezonabil.)
Deasemeni, definiția acronimului SMART poate avea și
forme actualizate, extinse pentru a reflecta importanța
eficacității și feedback-ului, pentru a include zone de
focalizare suplimentare.
Una dintre formele potrivite în contextul proiectelor
ESC ar fi SMARTER, care include două caracteristici:
E - evaluarea (evaluation) și
R - recalibrarea (readjust).

Un exemplu de obiectiv de învățare SMART:
Dezvoltarea competențelor de comunicare cu
partenerii instituționali- primărie, spital și poliție- din
proiectul de solidaritate din comunitatea X pe durata a
6 luni.
În acest exemplu, E-evaluarea și R-Recalibrarea pot fi
implicite prin realizarea unui plan de comunicare pe
care îl poți ajusta permanent în momentul în care unul
dintre mecanismele alese nu dă rezultatele așteptate.
De exemplu: alegerea canalelor electronice - e-mail,
Facebook , etc- de comunicare cu partenerii dintr-o
comunitate mică se poate dovedi ineficientă
comparativ cu întâlnirile față în față.
De cele mai multe ori, formulările pentru obiectivele de
învățare sunt mult mai directe, de tipul:
- să știu să fac un comunicat de presă,
- să știu să lucrez în echipă,
- să pot să comunic cu primarul etc.
În funcție de experiența și vârsta membrilor grupului de
inițiativă, formularea obiectivelor pentru etapa de
planificare este la decizia coordonatorului care va alege
metoda cea mai potrivită de lucru.
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s

Specific, adică obiectivul este clar exprimat și concis;
indică exact ceea ce vrei să obții, este orientat către a
crea, a obține sau a dezvolta.

a

Obiectivul este de Atins/Realizabil/Abordabil- și mai
ales conectat cu realitatea din comunitatea în care
este derulat proiectul și este potrivit cu cadrul în care
își propune să dezvolte competențe în rândul tinerilor
implicați;

t

Delimitat în Timp – fiecare obiectiv are un timp alocat
pentru realizarea sa, indiferent dacă este vorba despre
dezvoltarea unei competențe, de a pune în practică o
serie de competențe sau dea face transferul unor
competențe dobândite de tineri către comunitate, etc.;

r

Recalibrarea – în momentul evaluării, dacă progresul
nu este cel așteptat, se poate interveni
asupra modului în care se face dezvoltarea
competenței, schimbarea modului în care se face
învățarea- online versus față-în-față, învățarea
unu-la-unu (peer-to-peer learning) versus
curs de formare/ ateliere, coaching sau facilitare etc.
CREȘTI SOLIDAR!

m

Obiectivul este Măsurabil, astfel încât să poți urmări
progresul - cantitativ, dar și calitativ.
Evaluarea progresului te ajută să rămâi concentrat, să-ți
îndeplinești termenele și să simți entuziasmul de a te
apropia de atingerea obiectivului; iar în contextul
comunității mai este și acel „De ce?”, care reflectă
asupra motivației de a face o schimbare atât în interior,
personală, cât și în exterior, la nivelul comunității;

r

Relevant – obiectivul este relevant pentru grupul vizat
de obiectiv/sau care își setează acel obiectiv, dar este
relevant și pentru comunitate;

e

Evaluarea- această etapă include dezvoltarea unui
sistem propriu sau identificarea unei persoane
care să ofere sprijin în a face analiza modului în care
are loc învățarea, respectiv dobândirea competenței;
Programul Corpul European de Solidaritate
pune accent pe învățare în toate formele ei în
context formal, nonformal sau informal, învățare care
să conducă la o dezvoltare personală și profesională,
prin contribuția la binele comun al comunități.
Iată câteva metode pentru a putea planifica mai ușor
obiectivele de învățare în echipa ta.
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f.1. Metoda Mânutelor
,

Este o metodă potrivită pentru grupul de inițiativă sau
echipa de implementare a proiectului de solidaritate.
Rolul ei este de identificare a elementelor care țin de
competențe, cunoștințe, abilități și atitudini, pe care
membrii echipei de lucru spun că le dețin și pe care
doresc și intenționează să le dezvolte pe durata
proiectului de solidaritate.

Durata: 30-45 de minute (cuprinde atât o etapă de
lucru individual, cât și o etapă de discuție de grup)
Materiale: coli albe/ colorate, pixuri sau markere/
carioci (în funcție de numărul de participanți), scaune
așezate în formă de cerc și un facilitator (în cazul unui
proiect de solidaritate: coordonator sau coach).
Numărul de participanți: max 10 (depinde de mărimea
grupului de inițiativă, dar și de compețentele
de facilitare ale coordonatorului grupului).

cunostinte,
, ,atitudini, abilitati
, pe
- le dezvolt
care vreau sa
în cadrul proiectului,
- învat, sau
vreau sa
,
am nevoie de sprijin
pentru a le dezvolta

cunostinte,
, , atitudini, abilitati
,pe care consider ca
le detin
, si, le pot utiliza
în activitatea din
comunitate.

Este o metodă ce se poate folosi la începutul
colaborării în proiectul de solidaritate în etapa de
setare a așteptărilor în privința proiectului și în privința
modului în care membrii grupului de inițiativă vor să se
dezvolte.

Pregătirea și facilitarea metodei: participanții sunt
invitați să deseneze pe o foaie conturul mâinii drepte și
pe o altă coală conturul mâinii stângi.
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Etapa de reflecție individuală
Pe foaia pe care este desenat conturul mâinii drepte,
pe fiecare deget, vor fi menționate elemente de tipul
cunoștințe (K- Knowledge), abilități (S- Skills) și
atitudini (A- attitudes), pe care ei consideră că le dețin și
le pot utiliza în munca lor în comunitate.
Pe foaia pe care este desenat conturul mâinii
stângi, după același model ca mai sus, vor fi menționate
elemente de tipul ASK, pe care vor să le dezvolte în
cadrul proiectului, vor să învețe sau au nevoie de sprijin
pentru a le dezvolta.

Etapa de discuție de grup/ discuție facilitată
Participanții sunt invitați să listeze elementele de
ASK– Atitudini, Abilități și Cunoștințe – pe care le-au
menționat pe conturul mâinii drepte. Se poate face o
listă comună a grupului, apoi se procedează la fel și cu
elementele de pe conturul mâinii stângi.
Tipuri de întrebări folosite în discuția facilitată:
Care sunt elementele de interes comun? Cum le putem
dezvolta în cadrul proiectului de solidaritate? Care este
sprijinul de care aveți nevoie pentru a le îndeplini pe
durata proiectului? Din lista de activități ale proiectului
care sunt etapele în care credeți că vă puteți dezvolta
una dintre competențele vizate?
CREȘTI SOLIDAR!

Atenție: Fișele rezultate în urma acestui exercițiu se
pot utiliza și în procesul de evaluare a învățării la finalul
proiectului de solidaritate sau la momentul finalizării
unei etape de lucru în comunitate- o activitate mai
intensă sau cu un impact mai mare în comunitate.
Întrebările care urmează pot fi utilizate în etapa de
evaluare a progresului procesului de învățare sau de
evaluare finală a învățării în rândul membrilor grupului
de inițiativă:
Cum intenționați să dați mai departe ceea ce ați învățat
în acest proiect de lucru în comunitate?
Cum intenționați sa aplicați ceea ce ați învățat în acest
proiect de solidaritate? Care sunt activitățile viitoare în
care ați dori să vă implicați – în această comunitate sau
în alt loc?

Elementele pe care vor să și le dezvolte pot fi
conectate cu obiectivele și activitățile proiectului de
solidaritate. Astfel, membrii grupului de inițiativă pot
identifica etapele în care își pot dezvolta competențele
listate. Pornind de la competențele listate pe conturul
mâinii stângi, membrii grupului de inițiativă își pot
alcătui un plan de dezvoltare personală.
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f.2.Metoda cadranelor
Este o metodă de auto – evaluare a membrilor
grupului în privința unor competențe necesare pentru
implementarea unui proiect ESC sau a unor
competențe ce sunt vizate a fi dezvoltate pe durata
implementării proiectului.

Pregătirea și facilitarea metodei
La început se desenează un pătrat cu 4 cadrane și
în fiecare dintre ele se pun următoarele litere și se
explică semnificația fiecărei litere:
- E (excelent): dețin acele abilități/ cunoștințe și sunt
capabil să ajut alți colegi să le dobândească;
- FB (foarte bine): Am aceste abilități, atitudini sau
cunoștințe, dar nu știu cum să explic, pot să fac totul
fără ajutor, dar nu sunt capabil să ajut pe altcineva să
facă;
- B (bine): am nevoie de sprijin, de feedback pentru a
duce la indeplinire sarcinile date folosind cunoștințe,
abilități și atitudini dezvoltate în timpul realizării sarcinii;
- I (insuficient/ de dezvoltat): nu au abilități, atitudini și
cunoștințe necesare pentru a îndeplini sarcinile, au
nevoie de ajutor pentru a le dezvolta și pentru a le
aplica pe viitor.

Durata:
până la 45 de minute (în funcție de mărimea grupului
și a etapelor vizate – etapa individuală și discuție sau
etapa individuală, etapa de grup și discuție)
Materiale:
cretă/ bandă adezivă, pixuri, foi albe sau colorate

Un mod de lucru este cel individual, în care participanții
se auto- evaluează pe baza unei liste de
competențe realizate de coodonator/ coach.

Această fișă poate fi utilizată la începutul și la finalul
proiectului de lucru în comunitate.
Participanții pot să se reevalueze și pot să vadă care
este progresul lor în cadrul proiectului.

O altă variantă este aceea de a face din această
activitate un exercițiu de grup, iar cadranele explicate
alăturat să fie realizate pe podea cu cretă sau cu bandă
adezivă, iar participanții să se poziționeze în interiorul
cadranelor în funcție de cum consideră că pot îndeplini
acele sarcini.
Decizia de poziționare este una personală, iar ei pot
deveni resurse pentru alți colegi sau pot fi ajutați de
ceilalți pentru a se dezvolta.
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Participanții poziționați în această zonă pot
deveni resurse pentru ceilalți și în acest mod
se poate produce învățarea unu-la-unu
(peer-to-peer learning);

Participanții poziționați în această zonă sunt
cei ce pot fi ajutați de cei poziționați la E;

CREȘTI SOLIDAR!

e I
B FB

Participanții poziționați în această zonă au
nevoie de ajutor specializat, de un training
sau workshop, de sprijin din partea
coordonatorului/ coach-ului în funcție de tipul
de cunoștință, abilitate sau atitudine vizată;
Participanții poziționați în această zonă
pot să ducă la îndeplinire
ceea ce au de realizat, au nevoie
de încurajări și să fie valorizați;
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fisa
,
Exemplu

numele participantului
tipul de competenta
,

e

FB

excelent foarte bine

stiu
sa editez un anunt,
,
- analizez
Pot sa
o problema
- ofer solutii
Pot sa
,
stiu
sa lucrez în echipa
,
Pot sa vorbesc
în public
Pot gestiona
bugetul proiectului
- mentin legaturile
Pot sa
,
cu partenerii institutionali
,
etc.
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b

bine

I

insuficient/
de dezvoltat

f.3. Plan personal de dezvoltare

Este o metodă de lucru individual, poate include sprijin
dacă persoana care își alcătuiește planul are nevoie de
ajutor (fie facilitatorul, fie un coleg/o colegă, fie coach)

În timpul etapei de lucru individual/ reflecție,
participanții pot solicita facilitatorului informații despre
proiect, din acest motiv recomandăm ca un extras cu
activitățile planificate să fie proiectat sau expus pe
flipchart în sala de lucru.
În funcție de experiența de lucru pe astfel de
instrumente de reflecție, participanții pot fi împărțiți
pe grupuri mici de câte 2 persoane (diade) pentru a se
putea consulta, dar și pentru a asigura componenta de
evaluare pe toată durata implementării proiectului de
solidaritate.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata:
recomandăm ca lucrul să fie individual, iar timpul alocat
completării să fie până la 30 de min- acesta poate fi
ajustat în funcție de nevoile participanților (poate
cuprinde și lucru în detaliu în privat, acasă, dupăfinalizarea întâlnirii cu membrii grupului de inițiativă) .
Materiale:
un tabel standard care poate fi făcut pe hârtie sau în
varianta electronică, laptop și proiector sau coală de
flipchart cu prezentarea activităților din proiectul de
solidaritate

Pregătirea și facilitarea metodei:
Planul personal de dezvoltare cuprinde mai multe
etape de analiză:
1. identificarea elementelor de cunoștințe, abilități și
atitudini pe care persoana vrea să le dezvolte
în cadrul proiectului de solidaritate
2. formularea obiectivelor de învățare
3. identificarea activităților din proiectul de solidaritate
care îl/o pot ajuta să le ducă la îndeplinire
4. identificarea criteriilor de performanță sau de succes
5. elemente de evaluare a performanței și a modului în
care pot să aplice pe viitor ceea ce au învățat
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Planul meu
de dezvoltare personala
pe următoarele 3 luni

cunostinte
,
,
sa stiu
sa
,

-

-

abilitati
,
sa pot sa

-

-

atitudini
sa fiu mai

-

Care sunt activitățile din cadrul proiectului de
solidaritate care mă pot ajuta să duc la îndeplinire
obiectivele de mai sus?

Care sunt indicatorii care îmi vor arăta că am îndeplinit
obiectivele setate? (voi susține o prezentare în public,
voi realiza un comunicat de presă, voi lucra eficient
într-o echipă de proiect, etc)

Cum plănuiesc să pun în practică ceea ce am învățat
în acest proiect de lucru în comunitate?

Cum pot să dau mai departe ceea ce am învățat
către colegii mei sau către altă comunitate?
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f.4. Scrisoare către mine

Aceasta este o metodă individuală de reflecție și
necesită o discuție facilitată.
Pregătirea și facilitarea metodei:
Membrii grupului de inițiativă își imaginează că au
finalizat proiectul de solidaritate în comunitate și își
trimit o scrisoare către ei înșiși, din trecut, în care
listează elementele menționate de facilitator în timpul
reflecției.
Întrebări: Care sunt lucrurile pe care le-ai învățat în
cadrul proiectului? Care sunt obiectivele de învățare pe
care le-ai setat? Care sunt cele pe care le-ai îndeplinit
în cadrul proiectului? Cum ești din punct de vedere
emoțional la finalul proiectului? Dar pe durata
proiectului? Care sunt persoanele care ți-au oferit
sprijin? Care sunt resursele pe care le-ai folosit pentru
a-ți atinge obiectivele de învățare? Care au fost
elementele care te-au motivat pe durata proiectului?
Pe durata reflecției poate ajuta o melodie pe fundal
care să favorizeze procesul. Scrisorile sunt puse
în plic și vor fi păstrate până la finalul proiectului, când
va urma o etapă de evaluare a elementelor scrise și vor
vedea în ce măsură au fost îndeplinite.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata:
30 de minute
Materiale:
foi albe sau colorate, pixuri, plicuri – numărul
materialelor este egal cu numărul de participanți.
Discuția facilitată de la finalul etapei de reflecție
va conține întrebări de tipul:
Cum a fost pentru voi să vă imaginați la finalul
proiectului? Care este emoția care s-a trezit în voi?
Cum erați din punct de vedere emoțional la finalul
proiectului? Care sunt două elemente pe care le-ai scris
în scrisoare și pe care le puteți împărtăși cu ceilalți?
Care sunt activitățile care vă ajută să îndepliniți ceea
ce ați scris în scrisoare? Care sunt resursele necesare
pentru îndeplinirea obiectivelor de învățare și dacă
beneficiați de toate în cadrul proiectului și a grupului?
Ce plănuiți să faceți de mâine pentru a duce la îndeplinire elementele din scrisoare?
O detaliere a procesului de mai sus poate duce la un
plan de dezvoltare personală. Recomandăm această
metodă mai ales când nu funcționează un instrument
de tipul unui plan detaliat, nu este destul de mult timp
alocat reflecției sau participanții au nevoie de sprijin
suplimentar pentru a face reflecția ca în cazul planului
de dezvoltare personală.
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RESURSE:

Anita Silva, Darko Marković, Paul Kloosterman, Handbook Valued by You, Valued by Others – Improving the
Visibility of Competences in Youthpass, SALTO Training and Cooperation,
https://www.youthpass.eu/en/publications/valuedbyyou/

Learning out of the box – joc de cărți, https://www.youthpass.eu/en/publications/card-game/
Richard C. Overbaugh Lynn Schultz, Bloom’s Taxonomy, https://www.clemson.edu/studentaffairs/sabo/assessment/documents/Blooms_Taxonomy_Comparison_of_Old_and_New_Models.pdf
David R. Krathwohl, A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview, în Theory into Practice, Volume 41, Number 4,
Autumn 2002, College of Education, The Ohio State University,
https://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf

Setting S.M.A.R.T.E.R. Goals: 7 Steps to Achieving Any Goal,
https://www.wanderlustworker.com/setting-s-m-a-r-t-e-r-goals-7-steps-to-achieving-any-goal/
Făcut și învățat! 36 de activități de reflecție prin care îi ajuți pe elevi să extragă lecții din orice experiență,
Fundația Noi Orizonturi, 2017,

https://www.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2018/10/F%C4%83cut-%C8%99i-%C3%AEnv%C4%83%C8%9Bat_2017.pdf
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G.

CONSULTARE
ȘI PARTICIPARE
PUBLICĂ

Esența participării publice este comunicarea
bidirecțională și interacțiunea dintre organizație/grup
informal și comunitatea/persoanele interesate sau care
sunt afectate de o decizie, o inițiativă, o intervenție pe
care o vizezi.
Așa cum am subliniat și în secțiunile anterioare, în
proiectele de solidaritate este vitală implicarea
comunității în demersul de intervenție socială și
comunitară. Identificarea nevoii reale a comunității și
apoi conturarea planului de intervenție este o
responsabilitate care este important să fie împărțită
între organizație/ grup informal și comunitate.
CREȘTI SOLIDAR!

Acest capitol prezintă tehnici care pot fi folosite
pentru a consulta comunitatea și pentru a-i încuraja să
participe activ în implementarea intervenției, precum Grupuri consultative și grupuri de lucru, - Appreciative
Inquiry, - World cafe și - Open space.
Unele dintre aceste tehnici asigură, de asemenea,
interacțiune, altele sunt instrumente de uz general, iar
altele servesc scopuri mai specializate.
În alegerea tehnicii de consultare este foarte important
să poposești mai întâi la întrebările:
De ce fac consultare publică? Care este scopul
procesului de consultare? La ce mă ajută consultarea
publică? Ce fac cu rezultatele pe care le voi avea în
urma procesului de consultare publică?
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Iată care sunt pașii importanți de parcurs în
planificarea unui proces de consultare publică:

Decide cine este important să facă parte din echipa de
planificare și de implementare al procesului de
consultare;
Identifică părțile interesate și posibile provocări pe care
e posibil să le întâmpini pe parcurs;

Selectează tehnicile propice publicului pe care vrei să îl
consulți;
Pregătește un plan de implementare a procesului/
proceselor de consultare;
Conturează un sistem de colectare a informației;

Evaluează nivelul probabil de controversă în jurul
subiectului/ tematicii pe care o vizează consultarea;
Setează și formulează obiectivele consultării publice;

Identifică ce informații e important să dai publicului și
de ce informații ai nevoie pentru a-ți atinge obiectivele
setate;
Identifică dacă sunt considerente speciale care ar
putea să afecteze selecția tehnicilor de consultare;

Fă un plan de utilizare a informației colectate în
conturarea planului de intervenție;
Identifică modalități de implicare a comunității în
implementarea atât a planului de consultare, cât și a
planului de intervenție, împărțind responsabilitatea
acțiunii și a rezultatelor.
În cele ce urmează propunem câteva metode și
tehnici de consultare pe care ți le recomandăm.
Acestea nu sunt singurele metode care pot fi utilizate
cu acest scop.
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g.1. grupuri consultative
și grupuri de lucru

O tehnică de participare la luarea deciziilor cât și de
consultare a publicului, des folosită, este grupul
consultativ.

Un grup consultativ este un grup mic de oameni
reprezentând diverse interese, expertize, puncte de
vedere. Acesta este creat pentru a sfătui o organizație
sau un grup informal cu privire la programele sau
acțiunile pe care le vizează în comunitate.
Dacă acțiunile nu sunt conturate, grupul consultativ se
transformă în grup de lucru care conturează împreună
planul de acțiune, bazat pe nevoile reale ale
comunității, aflate anterior.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata activității: între 60 - 180 de minute
Resurse necesare: foi de flipchart, markere, videoproiector, laptop (pentru păstrarea notițelor în format
electronic).
Numărul de participanți: minim 10 - maxim 30
Vârsta participanților: minim 18 ani (sau mai mici dacă
fac parte din grupul vizat de problema identificată în
comunitate. Dacă vârsta este sub 18 ani, este important
ca aceștia să participle cu acordul părinților.).
Vârsta maximă nu este relevantă. Ea poate depinde de
tematica intervenției și profilul grupului țintă al acesteia.

Unele organizații folosesc grupuri consultative ca
mecanism principal de implicare a diverșilor actori în
procesul de identificare al problemelor și/sau soluțiilor
cât și ca mecanism de verificare că planul de intervenție conturat este ancorat în realitate și răspunde
obiectivelor propuse și profilului oamenilor implicați.
Alții folosesc grupuri consultative în circumstanțe
specifice, ca de exemplu adjuvant la alte tipuri de
activități de participare publică.
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g.2.Appreciative Inquiry (ai)

Appreciative Inquiry este o metodă dezvoltată de David
Cooperrider și Suresh Srivastva în 1980 (SUA) în timp
ce documentau „Ce nu este în regulă cu componenta
umană în cadrul unei organizații”, în cadrul Universității
Case Western Reserve.
Appreciative Inquiry (AI) este o metodă care are ca
scop principal să caute și să găsească ceea ce este mai
bun în comunitate, în oamenii din ea, în organizațiile
și grupurile din care aceștia fac parte și, în principiu, în
lume.

Durata:
între 60 de minute – 180 ore. Procesul poate fi împărțit
și pe mai multe întâlniri, dar nu este de preferat acest
lucru.
Materiale: foi de flipchart, markere, foi colorate, culori,
post-it-uri, pixuri, laptop (pentru centralizarea
rezultatelor), scotch de hârtie, mese, spațiu
Numărul de participanți:
metoda poate implica până la sute și mii de persoane
Vârsta participanților: minim 18 ani (sau mai mici dacă
fac parte din grupul vizat de problema identificată în
comunitate). Dacă vârsta este sub 18 ani, este
important ca aceștia să participe cu acordul părinților.
Vârsta maximă nu este relevantă. Ea poate depinde de
tematica intervenției și profilul grupului țintă.

Avantajele A.I.
Concentrarea pe aspectele pozitive este un exercițiu în
care oamenii descoperă puterea și resursele existente
la care pot apela în rezolvarea unei probleme, mai
degrabă decât disecarea problemelor. Acest principiu
poate fi un stimul puternic pentru schimbare și trecerea
din rolul de actor pasiv în comunitate la actor activ și
implicat.
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Metoda implică o descoperire sistematică a
ingredientelor care dau „viață” unui sistem, unui
context, unei comunități în momentul în care acestea
funcționează eficient și sunt la capacitate maximă din
punct de vedere economic, ecologic și uman.
A.I. implică practica și arta de a pune întrebări care
consolidează capacitatea unui sistem de a crește și a
fructifica potențialul pozitiv pe care acesta îl are.
Metoda crează contextul de a afla și documenta un
sistem prin prisma întrebărilor pozitive.
Appreciative Inquiry:
Accelerează schimbarea;
Crește rata de îmbunătățire și viteza de atingere a
obiectivelor propuse;
Creează/ Crește motivația și energia în rândul
oamenilor care contribuie și vor să facă o schimbare;
Îmbunătățește comunicarea, încrederea, înțelegerea și
relațiile dintre oameni;
Contribuie la construirea echipei/ grupului de
inițiativă/ grupului de intervenție (grupul de inițiativă și
comunitatea) și descoperă, extinde și susține utilizarea
a tot ceea ce este mai bun, existent;
Schimbă orientarea de bază de la problemă la
posibilitate;
Crește curiozitatea și sentimentul vitalității;
Împuternicește și oferă oamenilor încrederea de a-și
asuma riscuri și responsabilități.
CREȘTI SOLIDAR!

A.I. se bazează pe descoperirea a ceea ce funcționează
într-un context, a ceea ce „dă viață”, a ceea ce
generează energie și entuziasm și apoi ajută
determinarea modului de a crea mai mult din energia
existentă. În termenii principiilor solidarității acest lucru
se traduce prin implicarea comunității să utilizeze la
maxim potențialul existent în comunitate, fructificarea
resurselor de orice tip (umane, materiale etc.) în
procesul de schimbare.
A.I. se concentrează pe aspectele pozitive și pe
modalitatea în care ele pot fi răspândite, regândite și
pot contribui la creșterea calității de viață, fără să fie
nevoie de resurse suplimentare.
AI = model 4D – proces în 4 pași
David Cooperrider și Diana Whitney, dezvoltatorii
metodei, descriu patru pași în procesul de documentare și consultare: Descoperire (Discover), Vis (Dream),
Proiecție (Design), Livrare/ Implementare (Deliver).
Ultimul pas este uneori denumit și Destin (Destiny).
Cei 4 pași propun reflecție și contribuție pe baza unui
„miez pozitiv” (positive core). Acest „miez” reprezintă
tematica aleasă pentru documentare și consultare.
De exemplu: Sistemul educațional din satul Izvoarele
(în continuare, exemplele pentru cei 4 pași vor fi date în
legătură cu această tematică.)
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appreciative inquiry
vis

Ce ar putea fi?
Cum ar putea arăta?

descoperire

Care sunt lucrurile bune care există
în prezent? Ce dă viață? Ce ajută?

miez
pozitiv

proiectie
,

Ce ar fi bine să existe? Ce ar fi bine
să se întâmple? Ce ar ajuta? Cum ar
arăta, ideal, contextul?

destin

Încurajează, Împuternicește,
Ajustează, Modifică, Pune în aplicare

reproducere după Cooperrider et.al
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Sistemele
sunt dezvoltate
în directia în care
punem întrebarile.

1. Descoperire (Discover) – Acest pas are ca scop
informarea. Listarea tuturor aspectelor pozitive,
existente (în trecut și prezent) în legătură cu tematica
propusă. (ex. 2 școli existente în sat, 1 dintre școli este
dotată cu echipament necesar procesului educațional
de calitate, profesori motivați etc.).
Atenție – provocarea este ca în acest pas să nu fie
listate și lucrurile care nu există, nu funcționează
propice etc. (ex. Inexistența unui teren de baschet).
2. Vis (Dream) – Ținând minte rezultatele de la pasul
anterior, în etapa aceasta invită-i pe cei prezenți să
viseze. Aici este important ca actorii care contribuie să
pună pe hârtie toate ideile care le vin în minte despre
cum ar arăta imaginea ideală a tematicii propuse. Așa
cum îi spune și numele (vis), aceasta este etapa în care
totul poate fi listat, fără a lua în considerare gradul de
realism al ideii, posibilitatea de a fi ea pusă în
practică în viitorul apropiat sau în contextul dat. Acest
pas încurajează creativitatea și scoaterea la suprafață a
tuturor ideilor care vin în mintea celor prezenți. (de ex.
Schimburi de experiență între școli, la nivel național și
internațional, cursuri de drepturile elevilor, ateliere de
educație sexuală, activități comune cu părinții, existența
transportului dedicat special pentru elevi între sate etc.).
Dintre toate ideile listate, la finalul acestui pas se vor
alege ideile și temele pe care se va continua
discuția/ ancheta, în pasul următor – Design.
În alegerea acestora se va ține cont de contextul
comunității și nevoile urgente ale acesteia.
CREȘTI SOLIDAR!

3. Proiecție (Design) – În cazul grupurilor mari, acest
pas poate fi făcut în grupuri mici de discuție. Fiecare
grup se poate axa pe o idee/ tematică aleasă la pasul
anterior. Invită grupul să detaliere ideea, să o
vizualizeze și să descrie cum ar arăta ea pusă în
practică. Fiecare grup va avea, astfel, câte o imagine a
viitorului, pe ideea pe care se axează. Invită grupul să
păstreze modalitatea pozitivă de a formula planul și
descrierea. Pasul acesta este menit să determine ce va
fi în viitor și cum se va transforma comunitatea.
4. Livrare/ Implementare/ Destin – În cadrul acestui
pas se va continua lucrul pe grupuri mici, pe tematicile
dezvoltate în pasul anterior. Componența grupurilor
poate să difere, lucru care ar fi și ideal. Invită fiecare
grup să facă un plan, pe pași, de cum ar putea fi pusă
în practică ideea dezvoltată, care sunt resursele
necesare și în cât timp ar putea fi implementată.
Acesta este momentul de conturare a
responsabilităților, a sarcinilor și a etapelor ce pot duce
la materializarea ideii de cum poate arăta viitorul ideal,
de dorit, în comunitate. Pasul acesta poate fi asemănat
și cu un laborator de creare a viitorului. Ideile generate
în cadrul acestei etape trebuie să fie realiste și
ancorate la situația prezentă.
Este important ca în urma pasului 4 să reiasă și
persoanele dispuse să contribuie la imaginea
conturată și cum se pot implica ele în punerea în
practică a viitorului.
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Pregătirea și facilitarea metodei:
Metoda poate fi aplicată într-un spațiu închis, dar și
într-un spațiu amenajat în aer liber. Metoda poate fi
aplicată sub forma unui eveniment la care sunt invitați
toți actorii vizați și relevanți tematicii de consultare.
Este important ca spațiul să fie împărțit în 4 zone bine
delimitate, câte una pentru fiecare pas.
Pot fi puse mese și scaune, poate fi amenajat un spațiu
cu perne și pături în jurul unui flipchart, pot fi puse foile
de flipchart pe pereți împreună cu post-it-uri și pixuri,
carioci colorate. Ideile generate la fiecare pas se vor
scrie câte una pe câte un post-it, ca ulterior să fie ușor
de ales cele pe care se vor baza pașii 3 și 4.

Pentru ca autogestionarea să funcționeze, mai jos
menționăm câteva roluri pe care cei prezenți și le pot
asuma, prin rotație.

Pentru fiecare pas în parte pot fi conturate și afișate
vizibil întrebări ajutătoare care să îi încurajeze pe
cei prezenți să vină cu cât mai multe idei (ex. Ce
funcționează în comunitate? Cum vezi tu realitatea care sunt lucrurile bune care îți ies în cale? Cum vrei să
arate viitorul? Ce ar fi bine să existe? De ce este nevoie
pentru a pune planul în aplicare? etc.)

2. Time-keeper/ Cel ce ține timpul - Menține grupul la
curent cu timpul rămas. Monitorizează ideile listate pe
foi și semnalează timpul rămas pentru a vorbi.

În cazul în care se lucrează în grupuri mici, fiecare grup
mic își gestionează propriile discuții, date, timp și
centralizarea ideilor.

4. Reporter – Prezintă grupului mare ideile principale –
rezultatul discuțiilor. Persoanele care au acest rol pot fi
sprijin și în realizarea raportului electronic al procesului.

1. Facilitator al discuțiilor - Se asigură că fiecare
persoană care dorește să vorbească este auzită în
timpul disponibil. Menține grupul concentrat pe tema
de discuție pentru a termina la timp.

3. Recorder/ Cel care scrie ideile care vin de la membrii
grupului - Scrie rezultatele grupului pe flipchart și pe
post-it-uri.
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g.3. World cafe - cafenea publică
Cafeneaua este o metodă de dialog activ, schimb de
informații și găsire de soluții creative de acțiune. În
general, cafeneaua publică se folosește atunci când
vrei să supui unei dezbateri relaxate un anume subiect,
permițând totodată o interacțiune mare și relații
apropiate între participanți.
Este și o metodă foarte bună de consultare și
participare la luarea deciziilor. În contextul proiectelor
de solidaritate metoda poate fi utilă atât în procesul de
analiză de nevoi, cât și în conturarea setului de soluții și
acțiuni de intervenție comunitară.
Cafeneaua publică este important să pună sub semnul
întrebării aspecte pentru care vrei să afli părerea
comunității și a altor actori implicați în problematicile
pe care le-ai identificat. Printre participanți trebuie să
existe atât cei care sunt afectați direct, cât și cei afectați
indirect de problema/ tema de discuție, dar și
reprezentanți ai instituțiilor publice, care ar putea să
ofere sprijin în implementarea de sisteme și proceduri care îmbunătățesc situația actuală. Metoda este
una care încurajează colaborarea cros-sectorială. Ca
aceasta să aibă impact pe termen lung trebuie să fie
însoțită de un raport la final, unul care centralizează
toate răspunsurile celor prezenți, dar și recomandări de
acțiuni, documente, politici ce pot fi implementate.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata: între 60 de minute – 120 de minute
Materiale: foi de flipchart, markere, scotch de hârtie
Numărul de participanți: minimum 12 - maximum 40
(pentru ca procesul să fie eficient). Limita maximă nu
este foarte strictă.
Vârsta participanților: minim 18 ani (sau mai mici dacă
fac parte din grupul vizat de problema identificată în
comunitate). Dacă vârsta este sub 18 ani, este important ca aceștia să participe cu acordul părinților.
Vârsta maximă nu este relevantă. Ea poate depinde de
tematica intervenției și profilul grupului țintă al acesteia.

Pregătirea și facilitarea metodei:
Următoarele șapte principii de design și implementare
a metodei World Café sunt un set integrat de idei și
practici care stau la baza tiparului original, așa cum a
fost el dezvoltat de Juanita Brown și David Isaacs,
în anul 1995.
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1) Setarea contextului
Este important să îți fie foarte clar obiectivul pentru
care organizezi un eveniment de tip World Cafe. De
ce vrei să aduni oamenii? Ce vrei să afli? La ce vrei să
folosești rezultatele ce vor reieși din cadrul întâlnirii?
Cunoașterea scopului care te va ajuta să conturezi mai
bine evenimentul, să identifici toți actorii pe care vrei să
îi consulți și care este profilul participanților la procesul
de consultare. Acest lucru te va ajuta și în comunicarea
cu aceștia și în atragerea lor către tine. Vei ști, de
exemplu, cine ar trebui să facă parte din conversație, ce
teme sau întrebări vor fi cele mai potrivite și pertinente,
care este modalitatea cea mai potrivită de a strânge
impresiile și de a le prezenta ulterior, etc.
2) Crearea unui spațiu ospitalier
Spațiul în care se va desfășura Cafeneaua Publică e
important să fie ospitalier, primitor, unul în care oamenii
se simt în siguranță și se simt confortabil să contribuie.
Atunci când oamenii se simt confortabil să fie ei înșiși,
creativitatea este mai mare, ascultarea mai activă și
disponibilitatea de a contribui este mai mare. Spațiul
poate fi amenajat ca într-o cafenea sau poate fi chiar o
cafenea. E important să fie liniște, să existe cafea, ceai,
apă. Crearea unei atmosfere prielnice ține și de modalitatea în care gazda evenimentului invită oamenii în
proces și cum ghidează apoi ce se întâmplă.

3) Explorarea întrebărilor potrivite, care contează
Cunoașterea apare ca răspuns la întrebări
convingătoare. Găsiți întrebări relevante pentru
preocupările din viața reală a grupului, corelate cu
tematica centrală a întâlnirii. Întrebările puternice, care îi
ghidează bine, ajută la conturarea unei energii
colective, duc la contribuția din intuiție și la disponibilitatea de a lua acțiune pe măsură ce înțelegerea
problemei, tematicii este mai aprofundată.
În funcție de intervalul de timp disponibil și de
obiectivele tale, Cafeneaua poate explora o singură
întrebare sau poate utiliza o linie de anchetă progresiv
mai profundă prin mai multe runde de conversație.
Poți avea o temă centrală și 3-4 întrebări ce reprezintă
fațete diferite ale acesteia.
Tema centrală poate fi o problemă sau o soluție pe
care vrei să o supui procesului de consultare.
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4) Încurajarea tuturor celor prezenți să contribuie
În contextul proiectelor de solidaritate și al proiectelor
care vizează solidaritatea ca principiu transversal.
Menționăm faptul că metoda e important să facă mai
mult decât să invite oamenii la dialog.
E important ca cei prezenți, comunitatea, să meargă
dincolo de participare, exprimarea părerii, către
asumarea unor roluri în implementarea ideilor care
reies și care sunt ulterior agreate în grupul extins.
E important să încurajezi pe toți să contribuie cu idei și
să le menționezi de ce este importantă contribuția lor
atât în procesul de consultare cât și în cel ulterior, de
implementare, când au ocazia să facă o schimbare.
De asemenea, participare înseamnă inclusiv ascultare și
observare activă. E important ca oamenii să nu se simtă
presați să vorbească.
5) Conectarea perspectivelor diferite
Metoda Cafeneaua Publică oferă oportunitatea celor
prezenți de a se deplasa între mese, de a întâlni oameni
noi, de a contribui activ la procesul de conturare de idei,
identificare de soluții, conturare de pași de intervenție
(etc.). Ție, în calitate de organizator, îți dă oportunitatea
de a lega esența descoperirilor reieșite din discuții de
cercurile de gândire în continuă extindere și de a vedea,
prin urmare, perspective diferite ale situației.
Într-o cafenea publică șansele de generare de idei noi
și inovative sunt mari.
CREȘTI SOLIDAR!

6) Ascultarea, împreună, a noi modele și perspective
Ascultarea este un dar pe care ni-l oferim unul altuia.
Calitatea ascultării noastre este poate cel mai
important factor care determină succesul unei
cafenele. Prin practicarea ascultării active, împreună
cu ceilalți, și acordarea unei atenții sporite la temele de
discuții, tipare și perspective, se conturează
conexiunea cu întregul (comunitatea, grupul etc.).
Cu siguranță, o Cafenea publică crează premisele
pentru integrarea și respectarea principiului solidarității
– Grija pentru întreg. E important să îi încurajezi pe cei
prezenți să fie atenți la lucrurile care nu sunt rostite,
de asemenea. Să le identifice și să le aducă pe masa
de idei pentru a te asigura că toate ideile posibile sunt
expuse.
7) Împărtășirea descoperirilor colective
Conversațiile purtate la o masă reflectă un produs al
întregului, un rezultat care se conectează cu
conversațiile de la celelalte mese, împreună formând
întregul colectiv. Ultima fază a Cafenelei implică
prezentarea rezultatelor fiecărui grup de discuții către
toți cei prezenți. Prezentarea poate fi făcută în mai
multe feluri – prezentare verbală, galerie de
flipchart-uri pe la care să treacă fiecare participant și
să citească etc. Invită-i pe cei prezenți la câteva minute
de reflecție în liniște asupra rezultatelor și încurajează-i
să adreseze întrebări de clarificare dacă sunt.
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15 minute

15 minute

1

2

raspandirea
l amese
10 minute

deschidere
10 minute

3

concluzii
,,recolta”
de
propuneri

închidere

3 solutii
+ 1 vorbitor
20 minute
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15 minute+
5 minute

G.4.Open Space
Open Space este o metodă dezvoltată de
Harrison Owen. Metoda funcționează ca o întâlnire,
aduce oamenii împreună într-un spațiu bine delimitat și
îi încurajează să contribuie cu cât mai multe idei pe
tematicile de discuție propuse.

Durata:
explorează problemele într-o întâlnire de opt ore.
Cu toate acestea, în funcție de complexitatea
rezultatului (planificarea unei intervenții, planificare
strategică comunitară etc.) procesul poate dura și
câteva zile, fiind o metoda complexă.
Materiale:
foi de flipchart, markere, foi colorate, o sală mare sau
mai multe săli mici/ spații amenajate în aer liber
(dacă vremea o permite), laptop pentru centralizarea
rezultatelor
Numărul de participanți:
nu există un număr minim sau un număr maxim de
participanți. Metoda, în schimb, este potrivită pentru un
număr mare de participanți.
În cifre, totuși, Open Space se poate organiza cu
grupuri de la 20 până la mii de participanți.

CREȘTI SOLIDAR!
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Pregătirea și facilitarea metodei:
Open Space are următoarele reguli fundamentale de
bază, de care e important să ții cont în momentul în
care vrei să pui metoda în practică:

1. Locul de organizare e important să fie într-o cameră
mare, cu spațiu suficient pentru a amenaja mai multe
spații de întâlnire, pe tematici diferite. Poate fi și un
spațiu care beneficiază de mai multe săli care sunt
folosite în paralel. E important să poți lipi foi de flipchart
pe pereți sau să ai un spațiu special dedicat pentru
afișarea acestora – foi cu rezultatele discuțiilor din
grupul de discuție, pe fiecare tematică.

2. Facilitatorul (care poate avea și rol de gazda evenimentului) va deschide întâlnirea precizând tema
generală a întâlnirii. Tipic acest lucru se realizează
într-un mod care va intriga și încuraja participanții
la eveniment să contribuie. Tematicile de discuție e
important să fie stimulante pentru ei, de interes pentru
comunitatea din sală/ spațiu și să provină din nevoi
clare și reale pe care aceștia le au.

3. Facilitatorul invită pe cei prezenți să își exprime
părerea și să identifice problemele și/ sau oportunitățile
pe care tematica propusă le aduce. Important este ca
aceștia să își exprime propriile păreri și să menționeze
lucrurile de care le pasă în mod profund și nu să
vorbească în numele altora, generalizând și emițând
judecăți de valoare cu privire la tematica de discuție.
Scopul principal este ca cei prezenți să identifice și idei
pentru care ulterior și-ar asuma o responsabilitate, în
demersul de a iniția un proces de intervenție asupra
problemei identificate. Rolul facilitatorului este, de
asemenea, de a încuraja oamenii să propună soluții pe
care ei înșiși ar vrea să le pună în aplicare, nu idei sau
soluții pe care „cineva ar trebui să le facă”. Acest aspect
vine, și el, în sprijinul respectării principiilor solidarității
care încurajează implicarea comunității în procesele de
schimbare și împărțirea responsabilității în
implementarea intervenției.
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4. Fiecare persoană care are o idee scrie un titlu scurt
pentru ideea sa pe o foaie A4 sau pe o foaie de
flipchart. Este important ca persoana care propune o
temă să își scrie și numele pe foaie. Cel ce a propus va
fi, pentru început, cel care va ghida discuția pe tematica
propusă.
După ce se propun toate temele de discuție, ce au
legătură cu tematica generală a întâlnirii, oamenii care
participă la întâlnire sunt invitați să se alăture tematicii
care este de interes pentru ei.

6. Participanții la întâlnire își aleg un rol și la ce
grupuri de discuție vor să meargă, să contribuie cu idei,
în funcție de tema de interes și motivația pe care o au
de a se implica, apoi, în implementarea ideilor expuse.
Important de menționat este că un principiu al Open
Space este acela că participanții se pot muta oricând
de la o temă de discuție la alta dacă simt că au epuizat
ideile într-un anumit loc. Nu există un timp limitat pe
care îl poate petrece cineva în cadrul unei discuții,
ci timpul este gestionat de fiecare în parte pentru sine
și rolul pe care îl are.

Așa cum este menționat și mai sus, o tematică propusă
reprezintă fie o problemă, fie o oportunitate pe care
tematica întâlnirii o propune. (ex. „Problema identificată
de mine este... . Mă numesc ... și vă propun să discutăm
despre asta.”/ „O posibilă soluție identificată de mine
este... . Mă numesc ... și vă propun să vedem ce putem
face împreună în privința asta, să identificăm dacă
aceasta este o soluție viabilă etc.”)

7. La final, fiecare grup/ moderator al discuției
pregătește un rezumat al discuției avute pe fiecare
tematică. Acesta este prezentat întregului grup și, de
preferat, este tehnoredactat și trimis pe email către toți
cei prezenți și către organizatori, pentru a avea
rezultate centralizate asupra cărora se poate reveni,
rezultate ce pot fi introduse de asemenea și în
documente oficiale, în cazul în care este nevoie.

5. Fiecare persoană care a identificat o idee își asumă
apoi responsabilitatea specificând timpul pe care îl
estimează că îl va necesita discuția și locul unde se va
purta discuția (sala, colțul, spațiu delimitat etc.).
CREȘTI SOLIDAR!

8. În încheiere este important să menționezi care sunt
pașii care urmează după consultarea avută și mai ales
ce urmează să se întâmple cu rezultatele întâlnirii.
9. Mulțumește-le celor prezenți pentru contribuția lor
și menționează-le cum vor fi contactați în momentul în
care va începe implementarea ideilor propuse.
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În alegerea rolului, menționat la începutul punctului 6,
participanții la Open Space au de ales între
a fi „albinuțe” și/ sau „fluturași”.
Albinuțele sunt acei participanți care stau la o singură
temă (de obicei sunt cei care au și propus tema, dar nu
numai), contribuie sau centralizează ideile care apar.
Atunci când simt că au epuizat subiectul, consideră că
pot contribui mai mult în altă parte sau pur și simplu se
plictisesc, albinuțele pot migra la alt grup, ce abordează
o altă tematică de interes, precum albinuțele care merg
de la o floare la alta.
Fluturașii pur și simplu zboară în timpul
open space-ului. Aceștia merg de la un grup la altul,
își petrec timpul la o cafea sau în afara grupurilor care
discută temele propuse. Este posibil ca nici una dintre
temele aflate în discuție la momentul respectiv să nu
rezoneze suficient de puternic cu ei, să aibă nevoie de
timp pentru ei ori au de epuizat alte subiecte.
În filosofia Open Space, principiul acesta se numește
„Legea celor două picioare”. Se pleacă de la premisa că
participanții sunt maturi și responsabili pentru propriul
proces de învățare și pentru decizia de a contribui unde
simt că pot și vor.

Nu în ultimul rând, menționăm faptul că filozofia Open
Space are patru principii de bază:
1. Oricine vine la întâlnire, vine, și este persoana
potrivită să fie acolo.
2. Ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla.
Orice idee apare este binevenită, orice rezultat au
discuțiile ele pot fi valoroase. E important ca cei
prezenți să nu aibă o „agendă” bine bătută în cuie
pentru a putea lăsa loc de inovare, creativitate și
libertate în gândire și exprimare.
3. Când începe, începe, și este momentul potrivit
pentru a începe.
4. Când se termină, se termină. În momentul în care
obiectivul principal este stângerea a câtor mai multor
idei și identificarea celor mai potrivite dintre
acestea pentru a fi puse în practică este important să
nu „îngrădim” creativitatea în timpi precum „mai avem
5 minute”. Sub presiunea timpului, creativitatea nu se
manifestă la adevăratul potențial.

Sfatul nostru este să nu subestimezi puterea comunității și a unui grup de oameni motivați să contribuie
cu idei pe tematicile lor de interes, mai ales dacă acestea reprezintă probleme care îi macină, îi deranjează, și
pentru care ar fi dispuși să facă o schimbare, dar nu știu
cum și de unde să înceapă. Energia grupului în cadrul
întâlnirilor de tip Open Space este mare și de cele mai
multe ori vine cu motivarea celor prezenți să ia acțiune
față de nedreptăți și pasivitate.
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0 lege + 4 principii
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Oricine vine la întâlnire,
vine, si
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2.
CREȘTI SOLIDAR!

3.
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când se termina ,se termina.
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H.

evaluarea
NIVELULUI
DE PARTICIPARE
al tinerilor

Crearea contextelor potrivite pentru a evalua nivelul de
participare al echipei de proiect și a beneficiarilor direcți
ai proiectului, pe parcursul implementării proiectului
este esențială pentru asigurarea succesului intervenției.
Nivelul de participare este un criteriu foarte relevant
pentru a putea observa impactului proiectului în
comunitate și rezultatele de învățare în rândul tinerilor
sau voluntarilor implicați.
Pe scurt, de nivelul de participare a echipei în proiect,
dar și a beneficiarilor proiectului, depinde și calitatea
rezultatelor proiectului.
CREȘTI SOLIDAR!

Cu cât nivelul și calitatea participării este mai mare, cu
atât rezultatele pot fi atinse cu o mai mare ușurință.
Pe lângă metodele clasice de evaluare a impactului
precum: interviul, chestionarul și focus-grupul despre
care am vorbit la metodele de colectare a informațiilor
din comunitate, mai jos sunt câteva metode interactive
care să te ajute să evaluezi nivelul de
participare în proiect a membrilor echipei și/ sau a
beneficiarilor direcți ai proiectului:
- Participare în luarea deciziilor,
- Harta vizuală a nivelurilor de participare,
- Semaforul,
- Evaluarea ,,H”.
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h.1.Participare
în luarea deciziilor
Acesta este un grafic care poate fi foarte util pentru a
afla nivelul de participare a membrilor grupului în luarea
deciziilor pe perioada proiectului ESC.

Pregătirea și facilitarea metodei:
Explică membrilor grupului tău că vor avea șansa să
identifice modul în care au participat în luarea deciziilor.
Fă o listă împreună cu ei care să conțină deciziile pe
care a trebuit să le ia pe parcursul proiectului. Scrie
fiecare din aceste decizii pe o jumătate de foaie A4.
Mai departe, fă o listă cu numele fiecărei persoane din
grup care a contribuit la luarea unor decizii sau a altora.
Scrie numele fiecărei persoane din grup pe o altă
jumătate de foaie de flipchart.
Invită-i să se gândească dacă în proiectul lor
au fost și alți decidenți precum: beneficiarii proiectului,
primarul, poliția, preotul, etc.
Pune numele decidenților pe jumătăți de foaie A4 și
realizează un tabel precum cel alăturat.

Durata:
între 45-60 de minute
Materiale:
foi de flipchart, banda adezivă, markere diverse culori,
stickere de trei culori

Selectează un număr de 5-6 decizii care credeți că au
fost cele mai relevante pentru a evalua nivelul de
participare în luarea deciziilor a membrilor echipei,
beneficiarilor sau a altor actori din comunitate.
Explică-le că au posibilitatea să analizeze fiecare
decizie și să exploreze cine a avut:
foarte multe de
spus în luarea
deciziei,

câte ceva de
spus în luarea
deciziei,

nimic
de spus.

Mai departe poartă o discuție facilitată luând fiecare
decizie în parte pe rând și decideți ce fel de sticker vreți
să alocați în dreptul fiecărei persoane. Ei trebuie să
argumenteze și să explice de ce au ales acea
culoare- și motivele pe care le expun sunt notate de
coordonator sau de coach (după caz).
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cine a fost
implicat în
luarea deciziilor
Marius-

decizii de luat în proiect
când facem
prezentarile
în scoala
,

structura
atelierelor
nonformale

designul
hainele cu care
afeiselor
puse
se îmbraca copiii
în comunitati
la spectacol
,

membru grup de inițiativă/ voluntar

anca-

membru grup de inițiativă/ voluntar

angela-

membru grup de inițiativă/ voluntar

beneficiarii directi,

ai proiectului, 10 copii de 12-14 ani

directorul de scoala
,
coordonatorul
organizatiei
, gazda
primarul

La final reflectați împreună cu echipa
punând următoarele întrebări:

Ce ați observat- cam ce tip de decizii iau mai des
membrii grupului nostru?
În ce decizii ați reușit să-i implicați și pe beneficiarii
proiectului pentru a atinge mai adânc dimensiunea
solidarității orizontale (vezi partea a II-a)?
CREȘTI SOLIDAR!

În ce fel participă în deciziile proiectului vostru alți
membri ai comunității locale?
Ce ați putea face pe viitor să implicați mai mult beneficiarii proiectului sau comunitatea locală în proiectele
voastre de solidaritate?
Dacă vă uitați unde aveți buline roșii, ce soluții ați avea
pe viitor pentru a implica și mai mult pe acești membri
ai comunității locale în proiectul vostru?
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h.2. Harta vizuală a
nivelURILor de participare
Această activitate te ajută, dacă ești coordonator, să
analizezi nivelul de participare al membrilor echipei de
proiect, sau să analizezi nivelul de participare al
beneficiarilor proiectului- dacă ești coordonator de
proiect sau membru în echipa de proiect.
Pregătirea activității:
Faceți desene care să ilustreze categoriile de membri,
descrise în continuare la rubrica facilitarea metodei.
Întreabă participanții care au fost stadiile mari ale
proiectului sau prezintă chiar tu schema următoare.
Descoperirea
problemelor
în comunitate
Diseminarea
rezultatelor
proiectului

Monitorizarea
și evaluarea
rezultatelor

Decis
problema de
abordat și
planificarea
proiectului

Implementarea
proiectului

Durata:
între 60-90 de minute
Materiale:
foi de flipchart, pixuri, post-it-uri de două culori, desene
care să ilustreze nivelele de participare și desene care
să ilustreze stadiile generale ale unui proiect.
Facilitarea metodei:
Explorează cu membrii echipei sau cu beneficiarii
proiectului ce înseamnă fiecare etapă a proiectului și
asigură-te că toți înțeleg sensul cuvintelor.
Explică ce înseamnă fiecare categorie de mai jos:
Membri- beneficiari neimplicați: înseamnă membrii
sau beneficiarii nu au fost implicați în nici un fel într-o
anumită etapă. Nu li s-au prezentat informații sau nu au
fost întrebați despre punctul lor de vedere.
Membri- beneficiari consultați: înseamnă că aceștia
au fost consultați. Au fost întrebați care este părerea lor
dar nu au fost implicați activ în planificarea activităților.
Membri- beneficiari implicați/ colaborare: înseamnă
că aceștia au fost implicați în planificarea activităților,
au avut păreri și au influențat prin decizii activitățile
care urmau a fi făcute în proiect.
Membri- beneficiari care inițiază/ gestionează/
coordonează: înseamnă că ei au gestionat și condus
procesul chiar dacă a fost cu implicarea adulților.
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Prezentați mai departe pe un flipchart diagrama de mai
jos:

Descoperirea problemelor
în comunitate

Clarificați că titlurile/ categoriile de participare date nu
sunt în ordinea importanței sau calității. Uneori într-un
proiect poate fi suficient să faci doar o consultare,
alteori e nevoie de colaborare și alteori e nevoie să dai
frâu liber oamenilor să preia inițiativa.

membri
membri
- beneficiari - beneficiari
neimplicati
, consultati,

membri membri-beneficiari care
- gestioneaza,
- beneficiari initiaza,
,
implicati
coordoneaza
,

Au decis ce problemă abordăm și
planificarea proiectului
Implementarea proiectului
Monitorizarea și evaluarea
rezultatelor proeictului
Diseminarea rezultatelor proiectului

După prezentarea tabelului, invitați-i pe grupe să
discute:
care e fost situația pe fiecare etapă din proiect și cum
i-a ajutat sau nu- să scrie ideile principale pe un post-it
galben pe care să-l lipească în tabel
dacă ar fi fost util să fie altfel pe viitor și să scrie
concluziile pe un post-it verde
Repetă cu ei acest proces pe fiecare etapă a ciclului de
mai sus.
CREȘTI SOLIDAR!

La final condu cu tot grupul o discuție facilitată pornind
de la următoarele întrebări:
În care parte a programului membrii sau beneficiarii
participă în modul cel mai relevant? Care sunt motivele?
De ce este necesară participarea și până la ce nivel e
cel mai util și relevant să participe un membru sau un
beneficiar? Ce idei ați avea pentru a putea încuraja și
mai mult participarea membrilor/ beneficiarilor sau a
comunității în proiect?
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h.3. Semaforul
Această metodă este folositoare pentru a monitoriza
și evalua percepția asupra schimbărilor care apar în
urma participării în viața echipei tale sau a beneficiarilor
proiectului vostru.

Durata:
între 45-60 de minute
Materiale:
foi de flipchart, creioane cerate colorate sau
foi colorate, pixuri, scotch de hârtie

Pregătirea și facilitarea metodei:
desenează pe o foaie de flipchart trei cercuri mari în
culoarea semaforului.
Explică echipei că vor avea șansa să monitorizeze în ce
fel nivelul lor de participare progresează și în ce fel
implicarea lor conduce la schimbări în viața lor în
privința învățării și a dezvoltării personale.
Explică semnificația semaforului în general și roagă-i să
aleagă culoarea care reprezintă măsura în care
participarea în proiect i-a ajutat pe ei la nivel personal:
Fiecare este invitat să pună o bifă pe semafor
pe culoarea pe care o reprezintă și să explice
de ce au pus acolo.
Dacă majoritatea a ales verde puteți să folosiți mai
departe una din metodele de reflecție și evaluare
pentru a merge și mai adânc în evaluarea rezultatelor.
Dacă majoritatea a ales roșu sau galben, puteți discuta
despre măsurile care s-ar putea lua pentru a crește
nivelul de participare în proiect.
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Roșu semnifică faptul că
proiectul nu progresează bine
din perspectiva participării:
nivelul de participare este redus
și, tot în acest sens, impactul
asupra echipei sau beneficiarilor
este redus.
Galben înseamnă că participarea
este ok, dar este loc pentru mai
mult.

Verde înseamnă că
proiectul progresează bine și că
sunt vizibile rezultatele asupra
echipei sau asupra beneficiarilor
în urma implicării lor.

h.4. Evaluarea ,,H”
Aceasta este o metodă foarte simplă care poate fi
folosită cu echipa de proiect sau cu beneficiarii
proiectului pentru a explora punctele tari și punctele
slabe legate de participarea echipei sau a beneficiarilor
în proiect. Poți să folosești metoda per proiect în
general sau pe etape diferite ale proiectului.

Durata:
între 30-40 de minute
Materiale:
foi de flipchart și markere

denumire
proiect
puncte tari,
succese

puncte slabe,
amenintari
,
sugestii de
- îmbunatatire
,

Pregătirea și facilitarea metodei:
Desenează un H foarte mare pe un flipchart și scrie
informațiile după modelul alăturat:
Împarte echipa în două și roagă fiecare echipă să
analizeze și să scrie în ,,H”-ul lor:
Punctele tari cu privire la modul de implicare a
membrilor sau beneficiarilor în proiect;
Împărtășesc exemple de succes cu privire la implicarea
lor în fiecare etapă a proiectului;
CREȘTI SOLIDAR!

Punctele slabe și amenințările cu privire la modul în
care au fost implicați în fiecare etapă a proiectului și de
ce consideră că acestea au fost puncte slabe.
O listă de sugestii despre modalități în care ar putea să
îmbunătățească participarea echipei și a beneficiarilor
în fiecare etapă a proiectului.
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RESURSE:
Gerison Lansdown, Claire O’Kane, A Toolkit for Evaluating and Monitoring Child Participation, 6 booklets, Save the
Children, 2014,
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/toolkit-monitoring-and-evaluating-childrens-participation
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I.

solutionarea
,
creativă
a problemelor

Atunci când planifici și implementezi un proiect ESC
poți cu ușurință să identifici multiple situații când ai
nevoie să folosești anumite metode care să te ajute să
obții soluții creative la probleme specifice ale
comunității sau chiar ale echipei de proiect.
Rezolvarea creativă a problemelor implică o
metodologie structurată care combină definirea
riguroasă a problemei cu generarea de idei şi
planificarea de acţiuni care să rezulte în găsirea şi
CREȘTI SOLIDAR!

aplicarea de soluţii noi, unice şi neaşteptate, cu caracter
de inovaţie.
Metodele de soluționare creativă a problemelor
propuse în acest subcapitol se pot folosi în mai multe
etape de proiect: în etapa de analiză a comunității și
selecția problemei sau în etapa de implementare a
diferitelor faze ale proiectului, etc. adică, ori de câte ori
este necesară găsirea de soluții pentru situații
problematice specifice.
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Dacă luăm în considerare întreg procesul creativ,
putem identifica 4 etape distincte ale metodologiei de
rezolvare creativă a problemelor, și care necesită
întotdeauna facilitare:
Definirea problemei este momentul în care se
formulează problema, nu simptomele problemei, se
stabilesc limitele problemei, obiectivele urmărite şi
constrângerile specifice; dacă problema este foarte
complexă, se divide în sub-probleme;
“Open mind” şi aplicarea tehnicilor creative , când se
urmărește găsirea de soluţii utile; în această fază nu se
face evaluarea ideilor – uneori o idee ,,proastă” poate
constitui punctul de plecare pentru o soluţie de succes;
aplicarea metodelor de creativitate în echipă, are drept
scop generarea unui număr cât mai mare de idei.
Identificarea soluţiei celei mai adecvate, când se
aplică metode de prelucrare şi evaluare a ideilor;
Faza de filtrare şi combinare a ideilor necesită
utilizarea a diverse tehnici şi metode de căutare de
tendinţe şi de cunoştinţe care să confirme/ infirme
ideile, interviuri cu experţi sau utilizatori, filtrarea ideilor,
pe baza unor diferite criterii: aplicabilitate, fezabilitate,
costuri, impact, domeniu etc.
Selectarea ideilor valide pleacă de la ideea că pentru
fiecare idee reţinută vor fi de 10 ori mai multe idei
inutile sau greşite. În această etapă se folosesc diferite
criterii de evaluare a ideilor, respectiv: noutatea ideii,

importanţa consecinţelor aplicării ideii (îmbunătăţiri
radicale, semnificative, îmbunătăţiri succesive, treptate),
necesitatea de inovare.
Transpunerea ideii în practică, este momentul în
care se face planul de aplicare şi se transpune ideea în
practică.
Preocuparea pentru stimularea momentului de
inspiraţie, identificat de multe ori cu întregul proces
creativ a condus la un întreg curent de îmbogăţire a
metodelor care au menirea să genereze un număr cât
mai mare şi mai variat de idei.
În acest capitol veți descoperi trei dintre metodele cele
mai des folosite pentru stimularea gândirii creative:
Brainstorming
Metoda Kipling
Hărți mentale
Procesul de rezolvare creativă a problemelor este un
cadru suficient de elastic, aplicabil în orice situaţie de
viaţă, muncă, joc, cercetare, organizare, relaţii
psiho-sociale. În absenţa facilitatorului, care este expert
în conducerea şedinţelor de rezolvare creativă a
problemelor, se poate încerca şi parcurgerea
individuală a procesului. Rolul facilitatorului poate fi
adoptat de coach în cadrul unui proiect ESC sau chiar
de către unul dintre membrii echipei de proiect.
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I.1. BRAINSTORMING

Metoda Brainstorming este o metodă menită să îți
stimuleze creativitatea și să te ajute în rezolvarea
problemelor, fiind foarte potrivită pentru antrenarea
gândirii și stimularea imaginației, pentru a obține idei
bune care să conducă la îndeplinirea scopului.
Termenul de Brainstorming a fost introdus şi explicat
de către Alex Osborn, în cartea „Your Creative Power”
(1948). Etimologia cuvântului îi definește sensul:
o furtună (storm) în creier (brain).
Avantajele utilizării metodei Brainstorming
Permite analizarea unei probleme din mai multe puncte
de vedere şi producerea cât mai multor idei.
Facilitează captarea ideilor în starea lor incipientă,
înainte de a fi alterate de gândirea logică (aşa ceva e
imposibil, costă prea mult, ce or să zică ceilalţi, etc)
Brainstorming-ul oferă posibilitatea participanţilor să
îşi extindă limitele. Îi încurajează să nu se oprească la
primul lucru care le trece prin minte, ci să gândească
mai profund, mai departe.
Participarea la o şedinţă de Brainstorming poate fi și
amuzantă, însă este un exerciţiu eficient de colaborare
şi lucru în echipă.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata: între 30-90 minute.
Materiale: foi flipchart, markere, hârtie şi pixuri,
creioane colorate şi orice alt material ajutător necesar
(tablă, proiector, calculatoare etc)
Numărul participanților minimum 4 - maximum 10,
dar pentru reușita sesiunii grupul ideal ar trebui să fie
format din 5-7 persoane. În context ESC pot fi tinerii din
grupul de inițiativă, voluntarii și facilitatorul de proces.
Rolurile în cadrul ședinței de brainstorming pe lângă
participanții care vin cu ideile, mai există două roluri:
facilitatorul care ghidează și stimulează grupul pentru
a genera idei cât mai multe și cât mai bune, și
,,Scribul”- cel care preia și înregistrează în scris toate
ideile produse.
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Cum funcționează o sesiune de brainstorming?
Pentru multe persoane, brainstorming-ul reprezintă
doar puțină concentrare din partea unui grup mic de
persoane cu intenția de a găsi rapid o soluție pentru o
anumită problemă. Dar pentru ca o sesiune de
brainstorming să dea roade, trebuie să respecte niște
pași și reguli destul de stricte. În plus, această metodă
are și o componentă profundă de dezvoltare personală,
pentru că stimulează creativitatea și spontaneitatea
participanților, nu pentru obținerea unor idei cu efect
imediat, ci pentru idei cu implicații pe termen mai
îndelungat.
Pe scurt, o sesiune de Brainstorming va începe cu o
întrebare clară şi se va încheia cu o listă de idei gata
de pus în aplicare, iar întreg procesul are patru etape
distincte: prezentarea problemei, colectarea ideilor,
selectarea ideilor și transpunerea în realitate.
Facilitatorul este acela care prezintă problema și
stabilește obiectivele, prezintă regulile și se asigură
asupra respectării lor. El trebuie să asigure cadrul
necesar pentru stimularea creativității.
Reușita unei sesiuni de brainstorming depinde foarte
mult de abilitatea facilitatorului de ”a provoca”
participanții să vină cu idei, în limitele temei stabilite.
Facilitatorul are doar intervenții discrete, dar cu efect
pentru procesul creativ.

Rolul Facilitatorului, pe scurt
- contribuie la conversaţie, nu inhibă dialogul în niciun
fel;
- nu controlează excesiv procesul, etapele,
implicarea, etc.;
- încurajează participarea tuturor;
- nu permite unei singure persoane
să acapareze conversaţia;
- readuce conversaţia la subiectul principal ori de câte
ori aceasta deviază;
- are grijă ca regulile agreate să fie respectate şi le
reaminteşte ori de câte ori este nevoie; dacă nu se
respectă regulile de bază enunțate mai sus, atunci nu
mai este Brainstorming;
- stimulează conversaţia şi introduce „generatoare de
idei” ori de câte ori discuţiile stagnează;
- consemnează toate ideile exprimate
(dacă nu există cineva desemnat pentru aceasta)
însă fără a emite judecăți.
Persoana care preia ideile nu ia parte în niciun fel la
procesul creativ, doar înregistrează idei ca un fel de
scrib, un scrib modern.

Treaba participanților la Brainstorming este să
genereze idei. Astfel, prezența unei persoane a cărei
singură sarcină este aceea de a înregistra ideile, va da
un sentiment de ușurare tuturor- nicio idee emisă
nu va fi pierdută.

166 ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

Pregătește-te pentru Brainstorming

CREȘTI SOLIDAR!

Stabileşte cine participă. Dacă grupul este prea mic
există riscul de a se colecta prea puţine idei, iar dacă
grupul este prea mare discuţiile vor avansa prea încet.
Dacă sunt mai mulţi oameni implicaţi, cea mai bună
soluţie este de a fi împărţiţi în mai multe grupuri care să
discute separat. Mai important decât numărul
participanţilor este experienţa, aria lor de expertiză şi
varietatea grupului.
Stabileşte locul şi data întâlnirii.
Desemnează un facilitator oficial (cel care va conduce
şi coordona discuţiile).
Desemnează un juriu. Membrii juriului nu trebuie
neapărat aleşi dintre participanţii la Brainstorming. De
cele mai multe ori o opinie critică venită din afară este
chiar mai bună. Cel mai important este ca membrii
juriului să fie persoane cu putere de decizie sau
persoane cărora li s-a delegat această putere pentru că
ei vor purta responsabilitatea aplicării ideilor generate.
Asigură-te că toată lumea are materialele necesare.
Asigură-te că toată lumea poate vedea totul.
Asigură-te că au fost distribuite în prealabil materiale
informative (dacă informarea cere mai multă
documentare decât un brief de câteva minute)
Asigură-te că sunt disponibile materiale „generatoare
de idei”: cataloage, reviste, albume, mostre, exemple
de proiecte implementate, un computer conectat la
Internet sau altele asemenea.
Apă, fructe, cafea şi câteva gustări ar putea ajuta!
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Prezentarea problemei și a tematicii
Primul și cel mai important lucru înainte de începerea
unui brainstorming este definirea problemei și stabilirea
scopurilor. De obicei tematica sau problemele abordate
sunt prezentate doar înainte de începerea sesiunii.
Trebuie să știi exact, ca participant, pentru ce îți storci
creierul. Tot definirea problemei va da indicii consistente și despre cine sunt cei care participă: un grup
omogen de experți sau un grup cu persoane din mai
multe domenii. Participanții nu sunt informați în
prealabil, căci este important să își manifeste
spontaneitatea. De asemenea, pentru procesul creativ
este definitorie metoda de prezentare, care poate fi
doar un discurs, o prezentare cu slide-uri sau pe un
flipchart. Ideile care urmează a fi generate vor fi
influențate de modalitatea de prezentare a tematicii.
Începe prin a prezenta scopul întâlnirii:
Contextul – care este situaţia actuală, de ce aveți
nevoie de idei noi, care sunt problemele la care trebuie
să răspundeți etc.
Obiectivele – ce vă propuneți.
Obiectivele trebuie să fie specifice şi exprimate cât se
poate de clar şi de concis astfel încât toată lumea să
înţeleagă exact ceea ce se cere.
Dacă obiectivele nu sunt clar înţelese de către
participanţi, atunci răspunsurile şi ideile generate nu
vor rezolva problemele identificate şi se va irosi timpul
tuturor.

De cele mai multe ori obiectivul poate fi exprimat prin
întrebarea (exemplu): ,,Cum am putea … să îmbunătăţim
gradul de colectare selectivă a gunoiului pentru a
reduce/elimina poluarea râului din comunitate?”
Obiectivele trebuie să fie ambiţioase.
O şedinţă de Brainstorming care şi-a propus obiective
de genul „Hai să vedem dacă ne vine vreo idee.”
nu va produce niciun rezultat remarcabil.
Chiar dacă nu este prima dată când cei prezenţi iau
parte la un Brainstorming se vor aminti regulile de
desfăşurare ale întâlnirii (vezi mai jos). Acest lucru
este important! Este recomandat ca aceste reguli să fie
scrise într-un loc vizibil pentru toată lumea.
Experiența ne arată că la început, mai ales în cazul
grupurilor în care membrii nu se cunosc foarte bine,
este nevoie de un impuls. Este rolul facilitatorului de a
crea acel impuls. El poate emite primele idei sau poate
stabili un punct de plecare de la care să înceapă
adăugarea ideilor noi.
Uneori este bine să lași participanţilor câteva minute
pentru a-şi putea formula şi nota propriile idei înainte
de a se începe şedinţa propriu-zisă.
Încălzirea pentru brainstorming: Începeți întâlnirea cu
câteva mici provocări fizice, ceva care să fie neașteptat,
amuzant și care să vă energizeze, iar de-a lungul
sesiunii de brainstorming, monitorizează nivelul de
energie; dacă acesta tinde să scadă, fii gata să mai
propui încă o serie scurtă de exerciții.
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Colectarea ideilor
Dacă tema de brainstorming este clară pentru
participanți, este momentul să ofere în schimb câteva
idei - cu cât mai multe, cu atât mai bine. Acesta este
nucleul sesiunii de brainstorming. Potențialul creativ
are nevoie să fie stimulat și fiecare participant să aibă
ocazia să își exprime ideea. Este posibil ca unii să
vorbească mai lent, alții mai rapid, unii sunt mai timizi,
alții foarte entuziaști… dar toți trebuie să aibă șansa să
contribuie și ar fi bine să fie încurajați.
După încheierea fazei de colectare a ideilor este
necesară o pauză care să reseteze participanții din
starea creativă pentru a putea duce mai departe
celelalte două faze ale brainstorming-ului.
În această fază fiecare va putea spune oricâte idei,
indiferent de cât de valoroase sau realizabile sunt.
Cu cât mai multe idei cu atât mai bine. Facilitatorul va
avea grijă ca toţi participanţii să aibă posibilitatea de
a-şi prezenta ideile şi să se respecte regulile stabilite la
început.
Toate ideile vor fi consemnate pe măsură ce au fost
exprimate, fără însă a fi categorisite şi judecate.
CREȘTI SOLIDAR!

La început se poate da cuvântul fiecărui participant
într-o ordine prestabilită. După ce toţi participanţii şi-au
exprimat ideile se începe o nouă rundă după care se
pot lansa discuţii libere. Dacă este nevoie, se va lua o
mică pauză înainte de etapa de discuţii libere pentru ca
participanţii să aibă ocazia de a-şi clarifica punctele de
vedere.
Facilitatorul va avea grijă ca discuţiile să se concentreze
pe tema propusă şi să nu devieze de la subiect.
De asemenea va avea grijă ca fiecare participant să fie
cât se poate de concis în ceea ce spune pentru a se
putea încadra într-un timp rezonabil. Nu uita că toată
lumea trebuie să se simtă cât mai confortabil.
Amestecați- Lucruri simple, cum ar fi așezarea pe locuri
diferite, schimbă perspectiva participanților.
Desenați, faceți scheme pentru ideile care vă vin,
puneți-le pe un perete și folosiți-vă de toate resursele
spațiului pentru a vă captura ideile.
Spargerea rutinei poate schimba dinamica echipei și
poate să contribuie la creșterea nivelului de energie a
sesiunii de brainstorming.
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Selecția ideilor cu potențial
Clasificarea ideilor depinde de tematică sau de
problema abordată și poate fi realizată în funcție de
1. aplicabilitate- imediat sau de viitor,
2. în funcție de utilitatea lor:
utilizabile, inutilizabile, încă în discuție,
3. Realiste sau fanteziste, etc.
În această etapă vor participa numai membrii
desemnaţi ai juriului.
După ce toate ideile au fost colectate se va încerca o
grupare a lor în anumite teme specifice (pentru aceasta
se pot folosi alte instrumente ca de exemplu diagrame
de afinitate) şi o clasificare după anumite criterii (de
exemplu: originalitate, realism / fezabilitate, eficienţă).
Vor fi alese cele mai bune dintre ideile expuse şi, dacă
este cazul vor fi dezvoltate.
După ce vor fi evaluate toate ideile vor fi alese 2-3 cele
mai bune care vor fi discutate în detaliu şi dezvoltate.
Una dintre acestea ar putea fi soluţia căutată.
Dacă nu există un juriu, iar selecţia finală este făcută de
către participanţi, atunci este bine ca aceştia să voteze
individual pentru fiecare dintre ideile listate.

Punerea în aplicare a ideilor
Acum dacă ai ideile și ele sunt clasificate, trebuie să faci
ceva cu ele. De preferat este să fie puse în aplicare
imediat. Ele au fost proaspăt discutate, sunt bine
structurate în memorie și acum este momentul să fie
încercate. Dacă va trece o perioadă, esența lor va fi
uitată și nu vor mai avea rezultatele dorite. Mai mult,
trecând timp, ideile vor putea fi înțelese greșit.
Trimite tuturor participanţilor un rezumat al celor
discutate şi lista finală cu ideile sintetizate. Există o
şansă foarte mare ca ei să vină cu completări
valoroase. Unele idei pot fi valoroase chiar dacă nu au
fost alese drept soluţie. Aceste idei ar trebui păstrate
sau distribuite pentru a fi puse în practică celor care
le-ar putea utiliza.
În general oamenii ţin la ideile lor şi încearcă un
sentiment de frustrare în momentul în care acele idei
nu au fost considerate cele mai bune. Din acest
motiv, merită să fie clarificat de ce a fost aleasă o idee
în locul alteia şi importanța fiecărei contribuții apreciată
ca atare. Prezintă planul pentru perioada următoare
– trasează sarcini (cât mai precise şi cât mai detaliate)
celor care sunt responsabili pentru punerea ideilor în
practică.
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Regulile de bază pentru Brainstorming
Cantitatea este mai importantă decât Calitatea.
Scopul este să obții cât mai multe idei. Rafinarea lor
o vei face la final. Acordă timp pentru ca fiecare să se
concentreze în mod specific pe faza de generare a
ideilor ca etapă separată și independentă de faza de
editare a ideilor.
Ideile trebuie să vină spontan.
În acest sens, vei face tot ce e necesar pentru a stimula
creativitatea participanților. Îi provoci, îi antrenezi, le pui
muzică. Orice e nevoie. Folosește fraze- stimulent de
tipul ,,da, și...” în loc de a spune ,,nu” sau ,,dar”.
Nicio idee nu trebuie judecată sau apreciată.
Aici nimeni nu greșește și nimeni nu are dreptate.
Pentru ca ideile să apară corespunzător, trebuie să eviți
chiar și în gând să faci aprecieri.
Împărțiți toate ideile și arătați-vă aprecierea față de cele
mai puțin convenționale.
Ideile exprimate aparțin tuturor.
Nimeni nu se laudă cu ideea lui. Cel care a formulat o
idee nu ar fi avut-o niciodată dacă nu ar fi întâlnit exact
acel context. Păstrați-vă atitudinea pozitivă și rezervați
negativitatea pentru faza de editare. Orice proces
mental care presupune creativitate are nevoie de o
anumită atmosferă care să înlesnească producerea
ideilor. Din acest motiv, asigură-te că participanții
beneficiază de un context motivant, și dacă ei nu se
cunosc încurajează interacțiunea între participanți.
CREȘTI SOLIDAR!

Reguli pentru participanți
În relație cu grupul
Fără atitudine negativă! Nu respinge ideile altora, ci
construieşte pe baza lor. Brainstormingul se bazează
pe gândirea colectivă.
Fără critici. Brainstorming-ul nu este un forum în care
se discută superioritatea unei idei faţă de alta.
Orice idee este binevenită, oricât de excentrică ar
părea.
Fără prejudecăţi şi fără conformism. Gândirea creativă
şi spontaneitatea sunt încurajate.
Cantitatea generează calitatea. Ne așteptăm la cel
puţin 50 (sau chiar 100) de idei noi.
Nu există idei proaste, pentru că ele servesc la
generarea altora mai bune.
Toți cei prezenți trebuie să participe.
Participanții vorbesc pe rând, unul câte unul.
Repetarea unei idei este acceptată.
Întreruperea procesului de stimuli externi nu este
acceptată (inclusiv telefoane mobile).
În relație cu sine
Nu critica sau judeca în sinea ta propriile idei.
Dacă faci acest lucru, vei ezita.
Concentrează-te numai pe subiectele discutate.
Bazează-te pe experienţa anterioară
pentru a găsi noi idei.Nu da o importanţă exagerată
cuvintelor, încearcă să exprimi cât mai firesc viziunea ta.
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I.2. Metoda KIPLING
Această metodă este întâlnită sub diverse denumiri:
Metoda întrebărilor, 5W2H, 6W, Kipling, etc.

„Am avut sase
servitori de
,
încredere, care m-au învatat
,
tot ceea ce stiu.
,
Ei se numesc
Unde, Ce, Când, De ce, Cum si
, Cine.”

6W este acronimul celor 6 întrebări de bază:
What? Why? Where? Who? When? Which?
5W2H este un acronim pentru setul complet de
întrebări simple ce urmăresc obţinerea de informaţii
cât mai complete despre o anumită situaţie, problemă
sau despre un eveniment, atunci când nu vrei să omiți
aspectele relevante ale problemei:
What? (Ce?), Why? (De ce?), Where? (Unde?), When?
(Când?), Who? (Cine?), How? (Cum?), How Much?( Cât
Valorează?), How Many? (Cât?/Câte?)
Metoda întebărilor (KIPLING) este utilizată pentru:
a spori creativitatea în grup – metoda pornește de la
întrebările de bază, pentru a crea o listă de întrebări
specifice problemei de rezolvat, care să impulsioneze
apoi generarea de idei prin răspunsurile posibile.
definirea unei probleme de rezolvat – în faza
preliminară a procesului de rezolvare a problemelor, în
care se alege și se detaliază problema de rezolvat.
identificarea unei soluţii adecvate pentru rezolvarea
problemei. Uneori se stabilește o anumită ordine a
întrebărilor, în funcţie de anumite criterii specifice, dar
de cele mai multe ori ordinea este aleatorie, singura
grijă fiind să nu se omită vreuna dintre întrebări.
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-Rudyard Kipling-

În proiectele ESC, metoda întrebărilor se poate folosi
şi pentru a obţine date și detalii concrete
despre situaţia sau comunitatea care necesită o
îmbunătăţire sau pentru a pregăti planul de
implementare a unei schimbări (proiect).
Întrebările pentru definirea unei probleme pot fi:
Care este problema? Unde apare? Când apare? De ce
apare? Cum poate fi eliminată problema? Cine trebuie
să ia parte la rezolvarea problemei? Cum se va constata
eliminarea problemei?
O fază ulterioară poate fi diversificarea întrebărilor, și
anume: De ce nu ….? Ce nu ne interesează? Ce aspect
este cel mai important pentru luarea deciziei? Ce
condiţii trebuie puse? Unde se află cele mai …? Unde se
află cele mai convenabile …? Unde putem găsi …
similare? Când nu ne este avantajos să …? Cine are
cerinţe specifice...? Câte variante de abordare…..? Cum
se ...? Cum putem schimba pe parcurs cerinţele? Etc.

ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

I.3. hărti
, mentale (mindmap)

Instrumente creative care crează cadrul pentru a
genera, consemna, asimila și a comunica un anumit
conținut. Descoperirea hărților mentale își are originea
în observarea tehnicilor folosite de către
Leonardo da Vinci sau Albert Einstein. Deși gândirea
vizuală datează de mii de ani, Tony Buzan este cel care
a definit conceptul de Hartă Mentală.

Durata:
între 30-45 minute.
Materiale:
foi de flipchart sau hârtie albă A4; câteva creioane
colorate – de preferat markere; un subiect de explorat.

Ultimii ani ne-au demonstrat că abilitatea noastră de a
gândi în mod eficient este strâns legată de imaginația
noastră și de abilitatea de a crea asocieri între bucăți de
informație, iar hărțile mentale- diagrame folosite pentru
organizarea vizuală a informației, ajută la ierarhizarea
și organizarea acesteia.
Harta mentală este acel gen de instrument care te
ajută în procesul de structurare, organizare, memorare,
de așezare și învățare într-un mod organizat, să vezi
aspecte foarte importante, fără să intri în desișul
detaliilor. Te ajută să analizezi și să-ți amintești mai bine
lucrurile relevante și să aduci completări, pe măsură ce
descoperi alte lucruri noi.
Hărțile mentale încurajează creativitatea și flexibilitatea
și te ajută să gândești outside the box.
Practic vorbind, o hartă mentală este o diagramă care
conectează informația din jurul unui subiect central.
CREȘTI SOLIDAR!

În contextul proiectelor ESC, hărțile mentale
pot servi la definirea unei probleme de rezolvat și la
identificarea tuturor fațetelor ce caracterizează
problema. De asemenea poate fi de folos și pentru
identificarea soluțiilor de rezolvare a unei probleme.
Ele pot funcționa cu ușurință ca un instrument de
colaborare în timpul unei întâlniri a echipei de proiect
sau de brainstorming.
Poți folosi harta mentală și pentru un concept creativ
pentru lansarea proiectului sau chiar să schițezi o hartă
a riscurilor ce ți-ar putea pune în dificultate proiectul de
solidaritate etc.
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Cum desenezi o hartă mentală pas cu pas?
Când creezi o Harta Mentală, sunt câteva elemente de
care trebuie să ții seama, indiferent dacă este o hartă
individuală sau realizată în grup: ideea centrală,
ramurile, culorile, cuvintele cheie, imaginile, structura.
Pe scurt, orice Hartă Mentală are trei caracteristici
principale:

1. O imagine centrală prin intermediul căreia este
reprezentat subiectul abordat, care poate fi
problema de rezolvat sub formă de text scurt sau un
desen ilustrativ pentru aceasta. Nu este nevoie de
aptitudini speciale pentru desen. Într-o hartă mentală
desenul se împrietenește cu textul, iar dacă adaugi și
culoare, sublinieri sau mărimi variate de text, atunci ți
se va întipări în minte mult mai bine, iar ceilalți vor
reține mai ușor ce ai de zis.
2. Ramuri care radiază din imaginea centrală – acestea
reprezintă cuvintele cheie referitoare la direcțiile de
dezvoltare a subiectului respectiv, fiecare ramură fiind
realizată cu o culoare diferită, apoi, din aceste ramuri
pornesc mai multe ramificații, precum crengile unui
pom.
3. Pe fiecare ramură este plasat un singur cuvânt cheie.

Pasul 1 - poziționează foaia de hârtie pe perete și alege
cel puțin trei culori pentru a schița în centrul paginii o
imagine reprezentativă pentru subiectul principal.
Pasul 2 – alege o culoare și desenează o ramură
groasă care crește din imaginea centrală, asemenea
unei ramuri de copac. Ramura trebuie să aibă o
curbură normală, ca în natură, cât mai firească,
deoarece o astfel de imagine poate stimula vizual
participanții și va fi mai interesant pentru creier.
Pasul 3 – etichetează ramura utilizând un singur cuvânt
scris cu litere mari.

Pasul 4 – desenează crengi de nivel secundar din
ramura principală. Scrie cuvinte cheie pe fiecare
ramură. De asemenea poți face un mic desen
reprezentativ.
Pasul 5 – alege altă culoare și crează-i încă o ramură
principală, care pornește tot din imaginea sau cuvântul
central. Poți porni în ce direcție dorești, în sensul acelor
de ceasornic sau invers. La fel ca la pașii anteriori,
desenează crengi secundare și terțiare de la această
ramură și etichetează-le cu un cuvânt cheie sau cu o
imagine reprezentativă.
Pasul 6 – începând din acest moment, având ramurile
principale, vă puteți mișca liber în jurul Hărții
Mentale, sărind de la o ramură la alta, umplând golurile,
adăugând noi subramuri, etc.
Pasul 7 – dacă dorești, poți adăuga linii curbate și
legături între ramurile principale, pentru a stimula
creativitatea și conexiuni asemănătoare și în creier.
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RESURSE:
Alex F. Osborn, Applied Imagination: Principles and procedures of Creative Thinking, Charles Scribner’s Sons, New
York, 1953.
J. Foster, O idee genială – Cum să faci să ai idei bune, Ed. Humanitas, București, 2006
What is Brainstorming and How It Is Helpful?, https://www.imindq.com/uses/brainstorming

The Kipling Method, http://creatingminds.org/tools/kipling.htm
Tony Buzan, Arta stăpânirii hărții mentale. Ghid complet de învățare și utilizare a celui mai puternic instrument de
gândire din lume, Didactica Publishing House, 2019.
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J.

EVALUAREa
PARTICIPATIVĂ
CU COMUNITATEA

Evaluarea este o analiză periodică, aprofundată a
realizărilor în cadrul proiectului și o etapă importantă în
derularea unui proiect.
Având în vedere rolul central al comunității în toate
etapele proiectului, vă propunem șase metode de
evaluare participativă, și anume:
- Afirmații,
- Analiza câmpului de influențe,
- Scala cu fețe zâmbitoare,
- Focus grup,
CREȘTI SOLIDAR!

- Dialog cu comunitatea,
- Cea mai semnificativă schimbare.
Aplicarea unor metode de evaluare (dintre cele
propuse, sau altele similare) te poate ajuta în procesul
de evaluare a rezultatelor proiectului și a impactului
asupra comunității, însă este important să ții cont și să
alegi acea metodă de evaluare care se potrivește tipului tău de proiect și care îți poate oferi o imagine clară,
elocventă asupra impactului produs în comunitate în
urma intervenției realizate.

177

Evaluarea şi monitorizarea sunt strâns legate una de
cealaltă. Evaluarea nu este un substituent al
monitorizării, la fel cum nici monitorizarea nu
înlocuieşte evaluarea.
Chiar dacă ambele utilizează aceiaşi paşi, acestea
produc şi prezintă diferite tipuri de informaţii.
Monitorizarea este similară cu a privi pe unde mergi,
când te deplasezi cu bicicleta; îţi permite să îţi
schimbi sau menţii traseul pentru a ajunge la punctul
de destinaţie. Este o activitate permanentă de
determinare dacă activităţile sunt realizate conform
planului elaborat.
Evaluarea vine să vă ofere informaţii despre ce merge
bine în cadrul proiectului, pentru a menţine şi multiplica
aceşti „factori de succes”.
Evaluarea te ajută să înţelegi mai bine mediul în care
activați, să identifici problemele care există în
comunitate (analiza situaţiei), care sunt nevoile grupului
ţintă (evaluarea necesităţilor), să planifici activităţile şi
să măsori impactul acestora (evaluarea rezultatelor).

Evaluarea poate şi este bine să se efectueze:
până la începerea proiectului: pentru a identifica
nevoile grupului ţintă şi a stabili cum acestea pot fi
acoperite/abordate;
în timpul proiectului: permite echipei de implementare
să revadă strategiile proiectului în funcţie de
schimbările care intervin, astfel încât să fie posibilă
atingerea rezultatelor scontate;
la finalul implementării proiectului: evaluarea oferă o
retrospectivă asupra activităţilor proiectului şi
rezultatelor obţinute, contribuind la: identificarea
constrângerilor apărute pe parcursul implementării
proiectului; estimarea beneficiilor, rezultatelor
proiectului şi persoanelor care au beneficiat de ele;
identificarea punctelor forte ale proiectului care pot fi
luate în considerare în cadrul altor proiecte; oferirea
unei imagini clare privind măsura în care obiectivele
propuse au fost realizate.

Evaluarea poate răspunde la întrebări de genul:
Care este efectul, impactul activităţilor realizate?
În ce măsură activităţile/ proiectul au/a răspuns
aşteptărilor şi nevoilor beneficiarilor? Cât de eficient au
fost utilizate resursele şi timpul? Cât de eficient şi
calitativ activează organizaţia sau grupul de iniţiativă?
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Evaluarea rezultatelor proiectului este de interes pentru
mai multe grupuri:
1. Comunitate, adică persoanele spre care sunt
orientate activităţile din proiect. Aceştia pot fi copiii,
tinerii, elevii, dar şi alte categorii de persoane care
beneficiază indirect de proiectul ESC.
2. Echipa de implementare a proiectului, adică cei
care realizează activităţile planificate
în cadrul proiectului.
3. Coordonatorul de proiect/ organizația, persoana
care urmăreşte implementarea proiectului dar și
organizația care găzduiește un grup informal.
4. Donatorii şi partenerii. Aceştia sunt persoanele şi
instituţiile care au un rol decisiv în începerea şi
realizarea proiectului.
5. Susţinătorii, adversarii proiectului şi alte persoane,
care au o anumită părere privind proiectul realizat şi
sunt interesaţi de rezultatele acestuia: mass-media
locală, instituții publice sau private, etc.
CREȘTI SOLIDAR!

Metodele de evaluare pot urmări evaluarea procesului,
a rezultatelor sau a impactului proiectului. Mai jos aveți
câteva exemple de metode de evaluarea calitativă a
procesului și a impactului proiectului.
Tot mai des în practica cotidiană încep să fie utilizate
modele alternative de evaluare, precum evaluarea
participativă sau evaluarea colaborativă etc. Aceste
modele alternative au apărut ca un răspuns firesc la
necesitatea de a identifica şi analiza lucruri, fenomene
şi realităţi, care uneori nu pot fi explicate de modelele
tradiţionale pur cantitative- prin aplicare de
chestionare, sondaje, etc.
Metodele tradiționale de evaluare urmăresc
obiectivitate, rigurozitate ştiinţifică, pun accent pe
metodele cantitative, au control managerial mai mare
și pun mult accent pe măsurare (chestionare, interviuri,
sondaje etc).
Metodele de evaluare participative: evaluarea prin
aceste metode pune mai mult accentul pe procesul de
învăţare, de dezvoltare, care implică reflecţie, un interes
crescut pe aspectele calitative ale proiectului, pun
accent pe comunicare, pe participarea cât mai multor
actori în evaluare, iar evaluatorul are mai mult
calitate de facilitator decât de evaluator. Aceste metode
sunt mult mai potrivite și accesibile pentru proiectele
finanțate prin Corpul European de Solidaritate.
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Principalele caracteristici ale evaluării participative
se referă la faptul că:
- evaluarea nu mai este considerată doar o modalitate
de control, finalizată potenţial cu sancţiuni, este privită
ca proces de învăţare şi ca parte integrantă a întregului
proiect şi nu ca etapă separată a acestuia;
- deplasează accentul de la evaluarea de rezultate la
evaluarea de proces (interesează cum s-a ajuns acolo);
- recunoaşte că beneficiarii şi partenerii sunt o sursă
indispensabilă de cunoştinţe şi informaţii.
- apelează şi utilizează resursele locale; acordă mare
credit autoevaluării (participanţii îşi analizează
rezultatele, le compară, îşi revizuiesc strategia).
- este un proces de învăţare care dezvoltă
competenţele celor implicaţi de a se autoevalua, de a
evalua activitatea şi rezultatele echipei de proiect, de a
participa la procesul de evaluare;
- evaluatorul are rolul de facilitator care activează ca
un catalizator şi care asistă beneficiarii şi partenerii în a
răspunde la întrebările cheie.

Abordarea participativă a evaluării este mai potrivită
atunci când: examinăm dificultăţile întâlnite pe
parcursul implementării proiectului sau când vrem să
măsurăm impactul proiectului acestuia asupra
diferitor categorii de beneficiari, parteneri și ne
interesează opiniile şi viziunile diferitor persoane şi
instituţii (stakeholders) asupra realizării obiectivelor
proiectului şi asupra progresului realizat.
O evaluare se aseamănă cu o călătorie. Pentru ca să
ajungi acolo unde îţi doreşti, ai nevoie de un ghid – un
scop clar, drumuri care să ducă spre scop şi persoane
potrivite care să te însoţească. Iată mai jos câteva
metode pe care poți să le folosești în diferite momente
de evaluare a procesului sau a rezultatelor proiectului
implementat în comunitate și cu membrii acesteia.
Aceste metode pot fi folosite de tinerii din grupul de
inițiativă pentru a face evaluarea impactului proiectului
cu comunitatea, dar unele dintre ele pot fi folosite de
coach sau mentor cu membrii grupului de inițiativă/
voluntarii pentru a evalua procesul.
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J.1. AFIRMATIILE
,
Scopul metodei este explorarea opiniilor unui număr
mare de persoane din comunitate faţă de un anumit
subiect abordat direct în cadrul proiectului.

Durata:
între 15-20 de minute/ persoană
Materiale:
Fişe cu afirmaţii (anexă), carnet, pix, coli A4

Aceasta este o metodă individuală sau de grup,
calitativă, care se poate aplica după finalizarea
proiectului cu beneficiarii direcți sau indirecți
ai intervenției.
Pregătirea și facilitarea metodei:
Această metodă presupune completarea unor
propoziţii standardizate, cu care participanţii vor evalua.
Membrii din comunitate atinși de proiect pot fi de acord
sau nu cu ele. Determinaţi mai întâi propoziţiile pe care
le veţi include în fişă.
Completarea fişelor poate fi realizată în cadrul unui
atelier de evaluare, de către fiecare participant în mod
individual sau în grupuri mici. Adulţii şi tinerii pot lucra
împreună la completarea acestei fişe sau pot lucra
separat, dar completând fişele simultan şi
în prezenţa unui facilitator.

CREȘTI SOLIDAR!

Completarea fişelor poate avea loc şi prin poşta
electronică, dar trebuie să vă asiguraţi că fişele vor fi
returnate, se pot trimite online într-un formular online.
În anexă găsiţi un exemplu de fişă standardizată cu
propoziţiile care trebuie completate de către
participanţii la evaluare.
Tema fişei propuse ca exemplu este participarea
seniorilor în viața comunității (pentru că acest proiect
și-a propus creșterea participării seniorilor în viața
comunității). Însă puteţi elabora asemenea afirmaţii la
tema pe care o evaluaţi în funcție de ce ați urmărit ca
rezultate în proiect.
Când alcătuiţi fişa, aveţi grijă să lăsaţi suficient spaţiu
pentru răspunsurile repondenţilor. După ce aţi colectat
fișele, urmează analiza lor, care va fi desfăşurată
împreună cu membrii echipei de proiect.
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FISA
, afirmatii
,
Exemplu

vârsta
genul

Te rugăm să completezi următoarele afirmaţii cu cuvintele proprii.
Nu te gândi prea mult, scrie primele cuvinte care îţi vin în minte.
Poţi fi sigur/ sigură că nimeni nu va afla răspunsurile tale.

ocupatia
,

1. Drepturile seniorilor sunt
2. Obligatiile
seniorilor sunt
,
3. Seniorii nu ar trebui sa
4. Seniorii ar trebui sa
5. Seniorii ar trebui sa participe la
6. Seniorii nu ar trebui sa participe la
7. Opiniile seniorilor sunt
8. Atunci când seniorii iau decizii, rezultatul este
9. Tinerii în relatie
, cu seniorii pot sa
Îţi mulţumim pentru sinceritate!
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j.2. analiza
câmpului de influente
,

Scopul metodei: analizarea modului în care a evoluat
proiectul, analizarea factorilor pozitivi şi a obstacolelor
întâlnite în proiect, planificarea unor noi activităţi pentru
atingerea rezultatelor.

Durata:
1 oră și 10 minute
Materiale:
Coli mari de hârtie, carioca color, bandă adezivă
Tipul metodei: calitativă, de grup, de proces.
Când se poate aplica: pe parcursul proiectului
cu membrii echipei de proiect.

Pregătirea și facilitarea metodei:
Ajutaţi participanţii (grupul de inițiativă, voluntarii
implicați în proiect) să formeze grupuri mici după care
prezentaţi participanţilor schema câmpului de influenţe
şi rugaţi-i să scrie în câmpul din stânga situaţia de la
începutul proiectului – în trecut, iar în câmpul din
dreapta – starea proiectului în prezent.

Dacă este utilizată pentru planificarea proiectului, în
loc de descrierea situaţiei din trecut şi prezent,
participanţii descriu prezentul şi apoi scopurile de viitor
ale proiectului şi, de asemenea, identifică resursele care
îi vor ajuta să le atingă şi obstacolele care îi pot
împiedica. În dreptul celor două „câmpuri” ale trecutului
şi prezentului sau prezentului şi viitorului, va fi indicată
o perioadă estimată.

Apoi rugaţi-i să analizeze factorii- de exemplu, resursele
care au ajutat proiectul să evolueze până la situaţia
actuală şi să-i noteze pe săgeţile orientate în sus.

În timpul activităţii, facilitatorul poate merge de la grup
la grup pentru a se asigura că participanţii nu se
îndepărtează de întrebarea cheie şi să acorde ajutor
acolo unde este necesar. După ce completează
schema, fiecare grup prezintă rezultatele în grupul
mare, apoi urmează o discuţie.

Pe săgeţile orientate în jos participanţii vor scrie
obstacolele care au influenţat această evoluţie.
CREȘTI SOLIDAR!
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v

schema campului de influente
,

TRECUT

factorii care au ajutat

PREZENT

obstacole, dificultati
,

Exemple de întrebări pentru evaluare
(pe un proiect ce vizează seniorii din comunitate):
„Cum s-au schimbat seniorii în urma participării la
proiect?”

...pentru planificare: „Cum ar putea grupul nostru de
inițiativă să faciliteze eficient accesul seniorilor în programe de voluntariat luând în considerare obstacolele,
dar și factorii care au favorizat accesul până acum?”
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j.3. Scala cu fete
, zâmbitoare

Durata:
30 minute
Materiale:
Două coli mari de hârtie, carioci, abţibilduri pentru
fiecare participant (câte unul pentru fiecare întrebare
cercetată)
Participanții pot fi beneficiari ai proiectului, membrii din
echipa de proiect sau alți parteneri și susținători.

Tipul metodei: de grup, cantitativă, rezultat
Când se poate aplica: după finalizarea proiectului.
Se poate face doar cu membrii grupului de inițiativă
sau voluntari dacă ești coach/ mentor dar și cu ceilalți
membri ai comunității.
Scop: evaluarea cantitativă, în grup, pe baza unor
întrebări, subiecte specifice din cercetare care să
urmărească rezultatele sau impactul proiectului.

acord
total
CREȘTI SOLIDAR!

acord

Pregătirea și facilitarea metodei:
Mai întâi, alegeţi subiectele/ rezultatele ce urmează a fi
evaluate. Pregătiţi din timp un set de întrebări standard.
Întrebările trebuie formulate sub formă de afirmaţii la
care participanţii pot răspunde după scala următoare:
„acord total; acord; neutru; dezacord; dezacord total;
nu ştiu”. Pentru fiecare tip de răspuns asociați o față
zâmbitoare ca în modelul de mai jos.

neutru

dezacord

dezacord
total
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enunt, 1

enunt, 3

enunt, 2

enunt, 4

total puncte/numar

total

de voturi:

40/12=3,33

Adaptaţi întrebările şi asiguraţi-vă că grupul cunoaşte
tema evaluării și mai ales că participanții au fost
implicați ca beneficiari, membrii în echipă, parteneri sau
susținători în proiect.
Pregătiţi din timp un exemplu pentru a le explica
participanţilor cât mai bine procesul.
Desenaţi o schemă cu afirmaţiile ce urmează a fi
prezentate grupului, fiecare răspuns fiind reprezentat
de feţe zâmbitoare (vezi schema de mai sus).
Plasaţi schema la înălţimea tuturor membrilor grupului
şi citiţi afirmaţiile, explicând eventualele neclarităţi pe
care le au participanţii.

Oferiţi fiecărui participant câte o bulină adezivă pe care
să o utilizeze pentru fiecare afirmaţie.
Rugaţi participanţii să voteze unul câte unul,
exprimându-şi opinia personală.
Calculaţi apoi rezultatele sau propuneţi unui participant
sau mai multor participanți să le calculeze:
acord total= 5 puncte; acord= 4 puncte; neutru= 3
puncte; dezacord= 2 puncte; dezacord total= 1 punct;
nu ştiu= 0 şi votul nu se ia în calcul.
Calculaţi media pentru fiecare întrebare şi împreună cu
grupul interpretaţi rezultatele.
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Pentru a studia diferenţele de opinie dintre diferite
grupuri, puteţi ruga participanţii să formeze grupuri mici
(de exemplu fete şi băieţi, diferite grupuri de vârstă,
diferite proiecte, diferite regiuni etc.).
Oferiţi fiecărui sub-grup buline adezive de culori
diferite. Apoi calculaţi mediile aparte pentru fiecare
grup de participanţi la evaluare. Dacă nu dispuneţi de
buline adezive, puteţi distribui fiecărui participant câte
un creion sau carioca pentru a vota. Rugaţi-i să voteze
doar o singură dată pentru fiecare întrebare.
Este posibil ca unii participanţi să voteze concomitent
pe mai multe coloane sau să omită un rând.
În acest caz rezultatele nu sunt valide.
Pentru a evita această situaţie, puteţi da fiecărui
participant un cod personal (ex.: o literă A, B, C etc.) şi
să-i rugaţi să scrie pe bulina adezivă codul lor, astfel
fiecare va şti care este abţibildul lui.
În acest caz, dacă cineva greşeşte, veţi putea invita
persoana respectivă să mai voteze o dată.
2. În opinia mea
locul de joaca construit
aduce beneficii directe
copiilor din comunitate.

CREȘTI SOLIDAR!

Alternativă
Metoda poate fi aplicată pentru mai multe grupuri cu
întrebări standard alcătuite de echipa de proiect. Însă
este posibilă şi varianta când participanţii din fiecare
grup vor propune întrebările care îi preocupă pe ei
pentru a fi evaluate. În al doilea caz va fi mai dificil să
generalizaţi anumite rezultate.
Pentru a simplifica proiectul puteți să faceți această
metodă digital prin aplicația menti.com sau în Google
forms.
Varianta electronică este mai rapidă și poate
concluziona răspunsurile automat, dar varianta pe
hârtie crează mai mult spațiu de conexiune și
conectarea între membrii comunității implicate
în evaluare.

Exemple de afirmaţii:
1. În opinia mea,
amenajarea parcului
a fost necesara pentru
comunitatea noastra.

3.În opinia mea,
copiii îsi petrec
mai sanatos timpul liber datorita
acestui proiect,
etc.
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J.4. focus grup

Durata:
între una și două ore
Materiale:
Carnet şi pix, reportofon.

Scopul metodei:
explorarea în profunzime a unei teme specifice de
evaluarea împreună cu un grup preselectat de
persoane din comunitate care au aceleaşi caracteristici
şi experienţe și care au fost impactați/ atinși de proiect.

Tipul metodei: Individuală, calitativă, de impact
Când se aplică: după finalizarea proiectului cu membri
ai comunității

Pregătirea metodei:
mai întâi trebuie clarificat foarte bine scopul discuţiei
focus group. Scopul nu este atingerea consensului, ci
explorarea şi lărgirea diverselor perspective.
O discuţie focus group eficientă depinde şi de
componenţa grupului. Participanţii trebuie să aibă cel
puţin o caracteristică comună care să unească grupul,
dar care are legătură cu tema evaluării proiectului.
De exemplu, dacă proiectul vostru a presupus
împădurirea unui deal din comunitate cu scopul de a
reduce emisiile de gaze, în focus group pot fi membrii
din comunitate: reprezentanți ai instituțiilor publice,
cetățeni simpli, mass-media, voluntari implicați în
proiect, etc.

Mărimea ideală a unui grup pentru focus grup
este între 6 şi 12 participanţi: suficient pentru a avea o
bună dinamică a grupului şi pentru ca fiecare să
vorbească, să-şi exprime părerea. Faceţi toate
aranjamentele administrative, necesare pentru
desfăşurarea discuţiei. De exemplu, asiguraţi-vă că a
fost ales un loc convenabil pentru întâlnire, că vor avea
suficientă intimitate pentru a vorbi liber, se pot vedea/
auzi reciproc, se simt confortabil.
Pregătiţi un set de întrebări care ar provoca o discuţie
productivă. Uneori cinci sau şase întrebări bine
formulate, privind atât conţinutul, procesul și rezultatele
unui proiect, sunt suficiente.
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Utilizaţi numai întrebări deschise, acestea încurajează
participanţii să dezbată şi să discute cu propriile lor
cuvinte. Evitaţi propoziţii care încep cu „Cât de mult...?”,
pentru că acestea tind să limiteze răspunsurile. Evitaţi
întrebările închise la care se poate răspunde prin „Da”
sau „Nu”.
Nu folosiţi prea des întrebarea „De ce?”, pentru că este
prea directă şi deseori pune participanţii în defensivă.

Rolul moderatorului: orientarea grupului pe procesul
de îndeplinire a sarcinii; adoptarea unei poziţii neutre;
participanţii sunt experţii, nu facilitatorul; mai mult
ascultă decât vorbeşte; încurajarea tuturor
participanţilor să se implice; activarea sau temperarea
grupului atunci când este necesar; recapitularea (la o
perioadă rezonabilă sau când se trece la o altă
întrebare) a opiniilor grupului, sintetizându-le.

Întrebările trebuie să decurgă în mod firesc una după
alta, participanţii nu trebuie să aibă impresia că li se pun
nişte întrebări bine structurate, dar să simtă că întreaga
sesiune este o discuţie.
Repartizaţi câte jumătate de oră pentru fiecare
întrebare, pentru discuţia propriu-zisă.

Începeţi discuţia cu un salut, prezentând tema discuţiei
şi scopul cu care s-a organizat discuţia focus group în
contextul evaluării impactului proiectului.
Anunţaţi grupul că va fi înregistrat în timpul discuţiei şi
cereţi consimţământul participanţilor pentru aceasta.
Garantaţi anonimatul şi confidenţialitatea celor
discutate. Atunci când se prezintă, participanţii îşi pot
da nume fictive dacă doresc, pentru a-şi proteja
intimitatea. Este bine să le menţionaţi acest lucru
înainte de a începe.

Exemple de întrebări:
Ce credeţi despre ...?
Ce v-a plăcut cel mai mult la ...? Cum v-a ajutat...?
Cum credeţi, care este impactul ...?
Cum aţi caracteriza ...?

CREȘTI SOLIDAR!

Stabiliţi împreună cu participanţii sau anunţaţi regulile
de discuţie: discuţia va dura maxim 2 ore; se va vorbi
clar şi concis, aşa încât fiecare să-şi poată exprima
opinia; valorează sinceritatea şi părerea fiecăruia;
scopul nostru nu este să ajungem la un consens, ci să
facem un schimb de idei referitor la tema abordată; se
va vorbi pe rând, respectându-ne reciproc; dacă ceva
nu este clar, întrebările sunt binevenite;
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Tehnici pentru stimularea discuției:
- repetarea întrebărilor;
- repetarea ultimei replici exprimate;
- sugerarea ideii că moderatorul nu cunoaşte multe
despre subiect şi adresarea unor întrebări
specifice pentru a afla detalii;
- pauză în aşteptarea răspunsului – o poziţie
meditativă a capului sau o privire ce denotă aşteptare;
- repetarea răspunsului;
- cât mai multe întrebări de tipul: Când?, Ce?, Unde?,
Care? şi Cum?;
- comentarii neutre, de exemplu: Altceva?, Încă? sau
De ce vă simţiţi aşa?
Sugestii :
Atunci când analizaţi datele, încercaţi să identificaţi
ideile şi conceptele de bază pentru a le organiza
într-un tabel.
Rapoartele narative pot fi completate cu citate.

Sugestii pentru transcrierea discuției focus group:
- Transcrieţi întrebările şi răspunsurile aşa cum apar în
cadrul discuţiei.
- Delimitaţi clar expunerile diferitor persoane din grup,
ale moderatorului şi respondenţilor.
- Fiţi atenţi la aspectele comportamentale ale
participanţilor care pot fi utile la analiză.
- Redaţi între paranteze manifestări din timpul
discuţiei, cum ar fi: râsul, vorbirea foarte tare, ţipătul,
întreruperile reciproce ale vorbitorilor etc.
- Transcrieţi comentariile cuvânt cu cuvânt. Nu este
vorba despre notarea momentelor principale ale unei
întâlniri, ci despre o transcriere fidelă.
- Nu schimbaţi cuvintele şi nu corectaţi greşelile.
- Dacă nu înţelegeţi anumite cuvinte, lăsaţi puncte de
suspensie (...), pentru a indica faptul că există cuvinte
lipsă în transcriere.
- Nu trebuie să vă preocupe punctuaţia. Atunci când
vorbesc, oamenii nu folosesc propoziţii complete.
- Folosiţi punctuaţia doar acolo unde are sens. Puneţi
punct acolo unde pare să fie sfârşitul unei propoziţii.
- Rezervaţi suficient timp transcrierii. Aceasta durează
mai mult decât discuţia în sine sau audierea
înregistrării. Acest timp poate varia în funcţie de
dispozitivul de înregistrare, de calitatea înregistrării,
durata discuţiei, complexitatea subiectului.
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J.5. dialog cu comunitatea
Tipul metodei: Individuală, calitativă
Când se aplică: după finalizarea proiectului cu
beneficiarii proiectului
Scopul metodei: colectarea unor informaţii verbale
relevante pentru evaluare.

Pregătirea și facilitarea metodei:
Începeţi pregătirea pentru discuție prin elaborarea
ghidului de interviu care conţine un set de întrebări
specifice evaluării şi care vă va ajuta să abordaţi toate
punctele cheie şi să nu lăsaţi discuția să devieze de
la subiect. Rezervaţi timp suficient pentru realizarea
ghidului de interviu. Nu se recomandă mai mult de zece
întrebări (cu cât mai puţine, cu atât mai bine).
Ghidul de interviu poate fi prezentat intervievatului cu
puţin timp înainte, pentru a-i oferi posibilitatea să-şi
organizeze gândurile înainte de discuție.
(vezi și descrierea detaliată de la metoda A3. Interviul)

CREȘTI SOLIDAR!

Durata:
20-60 de minute pentru desfăşurarea unei discuții
Materiale:
Ghidul de interviu, carnet şi pix și/sau un dispozitiv
de înregistrare audio (reportofon) sau un telefon cu
această funcție

Planificaţi din timp cum veţi înscrie şi analiza informaţia.
Notiţele trebuie făcute la persoana întâi, iar ideile sau
descrierile trebuie înregistrate cuvânt cu cuvânt, sub
formă de citat.
Începeţi prin a vă prezenta şi a anunţa scopul
discuției. Asiguraţi intervievatul de confidenţialitatea
răspunsurilor lui. Stabiliţi o relaţie de încredere cu
respondentul.
Cereţi permisiunea respondentului de a îl înregistra.
Începeţi cu întrebări uşoare, deschise, apoi continuaţi
cu întrebările mai specifice. Orice întrebare mai dificilă
sau mai sensibilă trebuie lăsată pentru finalul
interviului, când comunicarea dintre cei doi este
consolidată la maximum. Este important să convingeţi
respondentul că-l ascultaţi activ.
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Câteva sugestii pentru transcrierea discuției:

Exemple de întrebări:
Foloseşte în primul rând întrebările deschise
(de exemplu: „Povestește-mi despre colaborarea dintre
tine, ca beneficiar, și membrii proiectului”)
Adresează apoi întrebări provocatoare (de exemplu:
„De ce zici că a fost o colaborare eficientă?”)
Evită întrebările închise sau care sugerează răspunsul –
acestea limitează discuţia (de exemplu: „Parteneriatul a
fost unul bun?”);
Întrebările multiple sunt confuzatoare (de exemplu,
„Cum colaborează voluntarii cu şcoala, cu Primăria şi
cu alţi actori comunitari?”);
După interviu urmează analiza datelor obţinute.
Alocaţi de două ori mai mult timp pentru analiza
datelor decât pentru interviu.

- Transcrieţi întrebările şi răspunsurile aşa cum apar în
cadrul discuţiei.
- Delimitaţi clar expunerile diferitor persoane din grup,
ale moderatorului şi respondenţilor.
- Fiţi atenţi la aspectele comportamentale ale
participanţilor care pot fi utile la analiză.
- Redaţi între paranteze manifestări din timpul
discuţiei, cum ar fi: râsul, vorbirea foarte tare, ţipătul,
întreruperile reciproce ale vorbitorilor etc.
- Transcrieţi comentariile cuvânt cu cuvânt. Nu este
vorba despre notarea momentelor principale ale unei
întâlniri, ci despre o transcriere fidelă.
- Nu schimbaţi cuvintele şi nu corectaţi greşelile.
- Dacă nu înţelegeţi anumite cuvinte, lăsaţi puncte de
suspensie (...), pentru a indica faptul că există cuvinte
lipsă în transcriere.
- Nu trebuie să vă preocupe punctuaţia. Atunci când
vorbesc, oamenii nu folosesc propoziţii complete.
- Folosiţi punctuaţia doar acolo unde are sens. Puneţi
punct acolo unde pare să fie sfârşitul unei propoziţii.
- Rezervaţi suficient timp transcrierii. Aceasta durează
mai mult decât discuţia în sine sau audierea
înregistrării. Acest timp poate varia în funcţie de
dispozitivul de înregistrare, de calitatea înregistrării,
durata discuţiei, complexitatea subiectului.
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J.6. cea mai semnificativă schimbare
(most significant change- msc)

Metoda Cea mai semnificativă schimbare implică
colectarea de povești despre schimbarea care s-a
produs cu oamenii care au beneficiat de intervenția
proiectului și interpretarea acestei schimbări într-un
mod participativ prin discuții de grup.

Durata:
poate dura câteva săptămâni în funcție de nivelul de
aprofundare
Materiale:
întrebările de interviu (1-2), intervievatori, reportofon

Metoda a fost inventată de Rick Davies în încercarea
de a monitoriza și evalua impactului unui program de
dezvoltare rurală din Bangladesh.

Tipul metodei: Individuală, calitativă, de impact
Când se aplică: după finalizarea proiectului
Scopul metodei este evaluarea impactului proiectului
care ajută în a stabili dacă intervenția/ serviciul adus
comunității a avut efecte benefice asupra indivizilor
implicați și asupra comunității.

Pregătirea și facilitarea metodei:
Sunt câțiva pași de bază în folosirea metodei:
Decideți ce tipuri de povești doriți să culegeți (pe ce
schimbare anume vreți să vă concentrați)
Colectarea și redactarea poveștilor
Jurizarea și stabilirea criteriilor conform cărora
stabiliți care dintre aceste povești sunt semnificative/
au generat o schimbare majoră. Jurizarea trebuie
realizată cu un grup de stakeholderi relevanți pentru
organizație, grup sau comunitate.

Scopul MSC nu este doar colectarea și prezentarea
acestor povești, ci și procesarea acestor povești din
perspectiva unui proces de învățare pentru organizație sau grupul de inițiativă. MSC furnizează informații
despre impactul intenționat, dar și cel neintenționat al
proiectului, clarifică în același timp și valorile fiecărui
stakeholder implicat în proiect. MSC poate fi de folos
în a explica CUM se produce schimbare (procese și
mecanisme) și UNDE (în ce situații și contexte) se
produce schimbare.

CREȘTI SOLIDAR!
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Pașii metodei sunt următorii:

1. Atragerea interesului: presupune introducerea
metode pentru un grup de stakeholder pentru a-i
motiva să se implice; beneficiari ai proiectului,
susținători, parteneri, sponsori, finanțator, etc
2. Definirea domeniilor de schimbare pe care le
urmăriți: stakeholderii definesc niște domenii de
schimbare foarte largi pe care le urmăresc: schimbări
asupra participanților, partenerilor, părinților, etc.
Acestea se lasă foarte deschise și fără să limiteze
domeniul schimbărilor.
3. Stabilirea perioadei de proiect pe care o analizați
din perspectiva schimbărilor produse: se decide cât
de des se vor urmări aceste schimbări. Se poate face
odată după un proiect sau mai des, chiar și pe perioada
proiectului.

4. Colectarea poveștilor de succes: poveștile se
culeg de către echipă sau alți voluntari din proiect de
la oamenii din comunitate care au fost cel mai implicați
în proiect adresând o întrebare simplă: Pe perioada x,
sau după proiectul x…,,în opinia ta” care a fost cea mai
importantă/ semnificativă schimbare care s-a produs în
urma implementării proiectului asupra…? De ce crezi că
acea schimbare este cea mai semnificativă?
Participanții decid care e domeniul de schimbare- dacă
asupra lor, asupra altora, etc.
5. Selecția celor mai semnificative povești: poveștile se
jurizează în echipe pe domenii și se aleg câteva din ele
pe baza unor criterii pe care echipa le stabilește.
Fiecare grup trimite poveștile selectate la nivelul
următor pe ierarhie sau către o altă echipă. După ce s-a
făcut o selecție, criteriile de selecție sunt înregistrate
și date mai departe tuturor celor interesați, astfel încât
toată lumea să fie la curent cu privire la criteriile folosite
de cei de dinainte sau după. Voi puteți să faceți o primă
jurizare în echipa de proiect, următoarea cu membrii
din organizație, următoarea cu partenerii din proiect și
ultima cu finanțatorii etc.
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6. Feeding back cu privire la rezultate și procesul de
selecție: după mai mult runde de selecție se realizează
un document cu toate poveștile selectate pe fiecare
domeniul în parte. Poveștile selectate sunt prezentate
împreună cu motivele pentru care au fost selectate. Se
merge mai departe cu selecția până la finanțator care
poate să selecteze poveștile care descriu cel mai bine
rezultatele așteptate din perspectiva sa.
7. Verificarea poveștilor: poveștile finale selectate pot fi
verificate prin vizitarea locului unde povestea
respectivă a fost descrisă pentru a se verifica povestea,
dar și ce s-a întâmplat de la momentul în care aceasta
a fost descrisă prima dată și momentul actual.

9. Monitorizarea monitorizării: următorul pas este
monitorizarea sistemului de monitorizare- care poate
include să vă uitați la cine a mai participat între timp la
procesul acesta și ce schimbări s-au mai observat în
paralel pentru a putea trage concluzii.

8. Cuantificare: când o schimbare este descrisă, este
posibil să includă informații cantitative și calitative.
Este posibil să cuantificați în ce măsură schimbarea
identificată într-o comunitate a mai avut loc și în alte
comunități într-o perioadă de timp.

10. Revizuirea sistemului: ultimul pas este să te uiți la
proces și să identifici ce ați învățat ca urmare a aplicării
acestei metode pentru voi ca organizație, grup informal,
echipă și modul vostru de intervenție în comunitate.

CREȘTI SOLIDAR!
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K.

reflectie
, și
evaluare
asupra învătării
,

A crea și a oferi, membrilor echipei de proiect și
beneficiarilor direcți, oportunitatea de reflecție și de
procesare asupra experienței de învățare și a
proiectului în ansamblu reprezintă un element care
poate contribui la calitatea intervenției; aceasta cu atât
mai mult dacă tu ești coordonatorul, mentorul sau
îndrumătorul în cadrul proiectului.

Reflectie
, = Procesare= Debriefing
Am ales să îți prezentăm șapte metode care să te ajute
să structurezi procesul de reflecție și să realizezi o
evaluare relevantă a proiectului,
CREȘTI SOLIDAR!

- Reflecția pe perete
- Proiect de solidaritate- Da sau nu?
- Finalizează propoziția
- Proiectul de solidaritate în acvariu
- Reflecție dulce în culori
- Ce plantez în viitor
- De la început
Însă trebuie să ții cont că reflecția și evaluarea poate
fi prezentă și în timpul derulării proiectului, în special
după etape sau activități importante, consistente, care
produc schimbare în rândul tinerilor, sau la nivelul
comunității.
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Reflecția în sine este și o formă de conștientizare şi
recunoaștere a faptelor/ evenimentelor din proiect, de
conștientizare și împărtăşire a sentimentelor trăite în
toate etapele proiectului, acestea fiind necesare pentru
a trage concluzii obiective și lecții învățate în urma implementării proiectului. Reflecția este condiția pentru a
urmări progresul în învățare în cadrul echipei sau în rândul beneficiarilor, dar și baza pentru a evalua rezultatele
și impactului proiectului de solidaritate în comunitate.
Reflecția permite echipei sau beneficiarilor de proiect
să conștientizeze: Ce și cum au făcut/ implementat
proiectul? Ce au simțit sau experimentat în timpul
proiectului? Ce au învățat/ descoperit în urma proiectului? și Cum ar putea pune în aplicare ceea ce au
învățat/ descoperit și în alte contexte în viitor?

Durata activității:
între 20- 60 de minute
Resurse necesare:
foi de flipchart, markere, foi colorate, culori
Numărul de participanți: minim 5- maxim 20
Vârsta participanților: minim 18 ani- maxim 30 ani
(30 de ani este vârsta maximă a echipei de proiect.
Dacă treci printr-un proces de evaluare și reflecție cu
beneficiarii, aceștia pot să aibă și peste această vârstă,
în cazul în care proiectul i-a vizat în intervenție).

Conform lui David Kolb, procesarea/ reflecția
presupune trecerea participanților prin 4 etape
succesive:1.Experiența proiectului, 2. Analiza,
3. Generalizarea sau Interpretarea și 4. Transferul sau
Aplicarea. Ultimele 3 etape ale ciclului presupun în sine
Procesarea sau Debriefingul.
Scop: Metodele prezentate mai jos sugerează câteva
modalități creative prin care tu, coordonator sau coach,
poți să faci o reflecție mai structură cu echipa ta de
proiect sau cu beneficiarii proiectelor tale de
solidaritate.
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1.
experienta
,
proiectului

4.
transferul

2.
analiza

3.
generalizarea

procesare/debriefing

k.1. reflectia
pe perete
,

Pregătire metodă:
Pregătește pe perete mai multe foi de flipchart pe care
să fie scrise indicațiile de mai jos.
Împarte spațiul în patru locuri diferite și în fiecare
locație lipește una din categoriile de mai jos:

Facilitare metodă:
Oferă participanților multe creioane colorate și
markere, pune muzică și oferă timp participanților,
individual, să scrie sau să deseneze răspunsuri pentru
fiecare secțiune, raportându-se la experiența proiectului
de solidaritate pe care l-au implementat.
Invită-i să se rotească de mai multe ori pe la fiecare
foaie de flipchart, deoarece vor apărea și alte fapte
și întâmplări scrise de ceilalți la care vor putea atașa
emoții, lecții învățate sau acțiuni concrete de urmat.
Oferă suficient timp pentru ca toată lumea să
contribuie.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata:
între 30 - 60 minute
Materiale:
foi de flipchart, markere, culori

- fapte din proiecte (etape, situații, întâmplări din
proiect)
- sentimente/ emoții experimentate în timpul
proiectului (pozitive și negative)
- descoperiri, lecții învățate, concluzii
- acțiuni concrete (ce ar putea fi făcut mai bine sau
altfel pe viitor?)
Când toată lumea a finalizat, adună foile de flipchart
într-un cerc și parcurge împreună cu cu participanții
conținutul de pe fiecare foaie încercând să ordonezi
faptele și întâmplările din proiect și ce tipuri de emoții
au trăit participanții în relație cu fiecare întâmplare.
Sumarizează- lecții învățate sau descoperirile grupului
pe fiecare etapă de proiect și folosește o foaie nouă
de flipchart pentru a sumariza ce s-ar putea face mai
bine în proiect pe viitor sau dacă un alt proiect ESC s-ar
implementa.
Avantajele metodei:
stimulează reflecția individuală și creativitatea.
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K.2. Proiect de solidaritate,
Da sau nu?

Durata:
între 21 - 50 minute
Materiale:
foi A4, marker

da

Pregătire: pregătiți întrebările de procesare.
Facilitare:
facilitatorul pregătește o serie de afirmații pentru grup
(vezi în continuare).
Pentru fiecare afirmație participanții pot să opteze
pentru următoarele răspunsuri: sunt de acord, nu sunt
de acord, nu știu.
Aceste răspunsuri se vor scrie pe hârtie și se vor
poziționa pe perete în colțuri diferite al camerei sau pe
podea.
Facilitatorul va citi pe rând câte o afirmație care este
legată de proiectul lor și fiecare, individual, se va
poziționa în sală în dreptul răspunsului
care i se potrivește cel mai bine.

nu

Scopul activității este de a culege cât mai multe păreri
sau de a oferi părerile lor despre proiect într-un mod
cât mai agreabil, fără a se creea o competiție între
argumentatori. Se va menționa la începutul activității că
părerile sunt personale și se respectă aceste păreri.

După poziționare, sarcina lor va fi să argumenteze de
ce s-au așezat în acel spațiu al camerei.

Dacă cumva pe parcursul argumentării unei activități
cineva vrea să își schimbe părerea sau poziția, se poate
muta de la un tip de răspuns la altul.

Adaptare: întrebările se pot schimba și adapta, dar
recomandarea este să urmăriți pașii ciclului învățării
prin experiență prin aceste întrebări.

Avantajele metodei: poate stimula discuții puternice și
profunde. Fiecare membru va fi implicat prin cel puțin
faptul că se poziționează într-o zonă a sălii.
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Întrebari/afirmatii
,
- sugestii -

Proiectul nostru a fost bine ales- a atins o problemă cu
adevărat reală și urgentă a comunității noastre.

Atitudinea cu care am abordat proiectul a fost una
potrivită.

Am implicat comunitatea în planificarea proiectului.

Am implicat comunitatea în implementarea proiectului
împuternicindu-i să se ajute singuri.

Pașii pe care i-am făcut în proiect nu au avut logică- au
fost greșit gândiți.

M-am simțit foarte confortabil cu rolul meu în proiect.

M-am provocat în proiect să ies din zona mea de
confort și să învăț mai multe.

Proiectul nostru a avut un impact real în comunitate.

Proiectul nostru a fost foarte vizibil în comunitate- toată
lumea relevantă a aflat despre el.

Am reușit să îi inspirăm și pe alții să fie solidari față de
situații problematice din comunitate.

Am fost implicați egal cu toții în proiect.

Cred că a fost un proiect prea simplu pentru noi (sau
prea complicat pentru noi).

Am fost cu toții foarte responsabili, atunci când ne-am
asumat roluri în proiect.

În urma acestui proiect cred că sunt mai pregătit pentru
o experiență similară.

CREȘTI SOLIDAR!
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K.3.Finalizează propozitia
,

Pregătire metodă: pregătiți o serie de propoziții
începute, scrise pe niște cartonașe pe care participanții
vor trebui să le continue în relație cu modul în care
au perceput planificarea și implementare proiectului
implementat prin Corpul European de Solidaritate.
Se vor formula propoziții pentru fiecare etapă
a procesării:

Durata:
între 30 - 40 minute
Materiale:
cartonașe cu afirmații

Pașii pe care i-am făcut în proiect au fost.....
Sarcina mea a fost să......
Cel mai mult mi-a plăcut......
Provocările pe care le-am întâmpinat au fost.....
Am fost surprins(ă) de.....
Am fost încântat(ă) de....

Facilitare: Membrii echipei se vor așeza în cerc.
Se va începe procesarea/ debriefing-ul prin explicarea
faptului că se vor plasa pe podea o serie de propoziții
începute pe care ei vor fi rugați să le continue unul
după celălalt, fără a comenta opiniile unul altuia.

Cea mai puternică emoție a fost....
Pe parcurs m-am gândit că.....
Concluzia mea este....
Lecția mea învățată este....

Facilitatorul se va asigura că cea mai mare parte din
răspunsuri sunt trecute și pe o foaie de flipchart.

Am descoperit că....

Avantajele metodei:
această metodă îi ajută pe participanți
să-și formuleze mai ușor răspunsurile la întrebări.

Pe viitor îmi propun să....

Pe viitor eu îmi doresc să.....

În altă situație asemănătoarea aș.....
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K.4. Proiectul ESC în acvariu

Avantajele metodei: stimulează implicarea foarte
mare a fiecărui membru din grup mai ales prin faptul
că fiecare devine pe rând reprezentant al grupului în
acvariu.
Pregătire: împarte participanții în câteva grupe în
funcție de o anumită dimensiune a proiectului ESC.
O grupă se va gândi la etapa de identificare a
problemei, planificarea și scrierea proiectului;
o grupă se va gândi la modul în care au lucrat cu
beneficiarii proiectului și impactul proiectului asupra lor;
o grupă se va gândi cum s-a lucrat cu partenerii sau
sponsorii din proiect;
o grupă se va gândi la partea de comunicare, vizibilitate
și diseminare proiect;
o grupă se va gândi la cum au lucrat ca echipă pentru
implementare proiectului.
Dacă numărul de participanți este prea mic pentru
toate sarcinile, poți să dai câte două teme de discuție
unei grupe.
CREȘTI SOLIDAR!

Durata:
între 30 - 50 minute
Materiale:
foi de flipchart, markere, foi, pixuri
Facilitare: participanții se vor așeza pe grupe în cerc și
își vor delega un reprezentant care va sintetiza
discuțiile. Vor avea loc mai multe runde de discuții.
Pentru fiecare rundă de discuții vor schimba
reprezentantul care va rezuma discuțiilor din grup în
funcție de întrebările de mai jos alocate pentru fiecare
rundă. Oferă pentru fiecare grup foi și pixuri pentru a
sintetiza ideile.
Recomandăm ca întrebările de mai jos pentru fiecare
rundă să fie scrie pe un flipchart sau pe foi pentru a fi
vizibile pentru fiecare rundă.
După finalizarea celor 4 runde, facilitatorul va rezuma
discuțiile. Se pot introduce mai multe grupe cu mai
multe tematici mai specifice în funcție de realitatea
proiectului și a contextului.

Adaptare: pornind de la aceste discuții, procesarea se
poate continua numai pe una sau două tematici care
au părut ca fiind cele mai provocatoare din proiect sau
pe cele care au generat cea mai multă învățare pentru
membrii grupului.
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Runda 1 de discuții:
Care au fost pașii făcuți în proiect în funcție de subiectul
fiecărei echipe? Ce a funcționat? Care au fost punctele
tari? Ce sentimente, emoții, gânduri vă treceau prin
minte când lucrurile mergeau bine?

Runda 4 de discuții (schimbare de reprezentant):
Ce ați face diferit data viitoare? Ce anticipați că s-ar
putea îmbunătăți în proiectul viitor?
Ce ați face la nivel personal mai bine data viitoare?

Runda 2 de discuții (schimbare de reprezentant):
Ce nu a funcționat? Care au fost provocările? Care au
fost soluțiile găsite? Ce sentimente, emoții, gânduri v-au
încercat în momentele provocatoare?

Runda 3 de discuții (schimbare de reprezentant):
Ce concluzii, păreri puteți extrage din punctele tari, din
ceea ce a funcționat? Ce concluzii, semnificații, lecții
puteți extrage din provocările voastre și reacțiile
voastre la provocările avute?

204 ghid pentru implementarea proiectelor în comunitate

K.5. reflectie
, dulce în culori
Avantajele metodei: faptul că pot să mănânce ceva
dulce le va aduce motivația extrinsecă de a reflecta
pentru fiecare întrebare.

Durata:
între 30- 50 minute
Materiale:
bombonele colorate, foi sau cartoane

Pregătire: cumpără o pungă mare de bomboane
M&M sau Skittles. Roagă echipa să se așeze în cerc.
Pentru fiecare culoare de bomboană desemnează o
afirmație/ întrebare.
Scrie pe niște cartoane sau foi culorile și asocierea
făcută pentru fiecare culoare:
Galben- ceva surprinzător ce ai descoperit în timpul
proiectului ESC.
Verde- ceva ce ți-ai fi dorit în urma acestui proiect și
s-a îndeplinit.
Albastru- ceva ce ți-a părut rău că s-a întâmplat în
proiect.
Roșu- ceva care te-a înfuriat sau care te-a pus într-o
poziție inconfortabilă în timpul proiectului.
Portocaliu- ceva concret care îți propui să iei cu tine
din acest proiect

Facilitare metodă:
Fiecare membru va lua la întâmplare minim trei
bomboane (fără să vadă) și va avea timp să se
gândească la răspunsuri pentru fiecare dintre ele.
Sub ghidarea facilitatorului va începe să împărtășească,
cu membrii grupului, răspunsurile. Se împărtășesc pe
rând culorile. Mai întâi, se răspunde pentru galben, apoi
pentru verde, apoi albastru și așa mai departe.

Adaptare: puteți să înlocuiți/ asociați cu întrebări mai
potrivite pentru proiectul vostru. Dacă echipa este mai
mare de 6-7 persoane, atunci puteți să faceți două- trei
echipe și să împărtășească în echipă răspunsurile,
prezentând doar concluziile în grupul mare.

Chiar dacă cineva nu a primit o anumită culoare,
dar are o opinie în legătură cu acel subiect, își poate
exprima părerea primind extra de la facilitator o
bomboană de culoarea respectivă.

CREȘTI SOLIDAR!

205

K.6. ce plantez în viitor
Avantajele metodei: asocierea lecțiilor învățate cu
sămânța/ bobul crează o conexiune foarte puternică în
mintea participanților. Punerea acestora într-un borcan
și lăsat la vedere îi va motiva să-și urmărească
progresul în învățare.
Pregătire: pregătiți întrebările de procesare și o pungă
de boabe mari de fasole, cât de mari se pot găsi, astfel
încât să ajungă minim câte 4-5 pentru fiecare membru
al echipei.
Facilitare: după finalizarea proiectului membrii echipei
vor fi invitați să se așeze pentru reflecție. Se va face
procesarea/ debriefing-ul prin întrebări până în etapa
de Generalizare și Interpretare. Pentru fiecare lecție
învățată sau descoperire/ concluzie, fiecare participant
va fi invitat să ia din pungă (care se așează în mijlocul
cercului) câte o boabă de fasole. Se va da timp ca fiecare să se gândească care sunt lecțiile învățate și timp
pentru ca fiecare să ia câte boabe de fasole dorește.
Fiecare își va așeza boabele de fasole în fața sa, astfel
încât să fie vizibile pentru toată lumea. Se va face o
tură de cerc și fiecare va prezenta boabele de fasole și
simbolistica acestora.
Mai departe, fiecare membru al echipei va lua fiecare
boabă și se va gândi în ce fel poate să ,,planteze”
sămânța în proiect și/ sau în viața sa de zi cu zi pe
viitor- cum pot folosi ceea ce au învățat.

Durata: între 21 - 50 minute
Materiale: fasole boabe mari
(minim 4-5 pentru fiecare participant).

De exemplu: dacă lecția mea este că- e bine să fiu mai
atentă cu banii din buget- atunci sămânța mea ar putea
deveni în mod concret- Îmi propun să îmi construiesc
un tabel/ buget mult mai clar și să urmăresc regulat
fiecare cheltuială din proiect și să o introduc în buget în
ziua în care am făcut cheltuiala.
La final, participanții vor fi invitați să ia cu ei acasă
boabele și să le așeze în camera lor într-un borcan
transparent pentru a le putea vedea des și pentru
a-și aminti promisiunile făcute față de sine însuși. De
asemenea, vor fi provocați ca, de fiecare dacă când
au învățat ceva nou și își propun să-l transforme într-o
obișnuință, să adauge noi boabe de fasole sau alte
tipuri de semințe în acel borcan. Astfel vor observa
progresul.
Adaptare: se pot folosi orice fel de semințe, dar să nu
fie extrem de mici, ca să nu se piardă ușor. Se pot oferi
de asemenea semințe de flori care pot fi plantate în
curtea școlii, în curtea lor sau într-un ghiveci.
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k.7. de la început

Pregătire: această metodă se poate folosi imediat
după folosirea unei metode de reflecție elaborate
descrise anterior.

Durata: între 21 - 50 minute
Materiale: nu sunt necesare
Avantajele metodei: această abordare îi pune pe
participanți concret în situația de a rejuca/ dramatiza
lecțiile lor învățate. Această metodă este adaptată după
principiile metodei Teatru Forum în care participanții
rejoacă soluții până când o situație problematică își
găsește toate soluțiile sau cât mai multe.

Facilitare: după finalizarea unei proiect ESC, are loc
reflecția clasică cu participanții folosind una din
metodele de mai sus și urmând ciclul învățării prin
experiență. După finalizarea reflecției și sumarizarea
lecțiilor învățate și a planurilor de acțiune concrete,
participanților li se va spune vor avea șansă să
rejoace (actoricește vorbind) sau să facă o reprezentare
artistică a experienței proiectului într-un timp de 5-10
minute, astfel încât proiectul să încorporeze concluziile
și noile lecții învățate în urma reflecție pe parcurs și la
final.
După finalizare, se pot felicita și pot să mai facă o tură
de cerc în care fiecare spune pe scurt ce a făcut diferit
de această dată în această piesă de teatru.
În acest fel se vor întări lecțiile învățate.
CREȘTI SOLIDAR!

Adaptare: se poate adapta metoda pe etape diferite ale
unui proiect de solidaritate: etapa planificării,
implementare, vizibilitate, diseminare, etc.
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Rolul modelelor de bună practică cuprinse în acest ghid
este de a oferi grupurilor informale și organizațiilor
aflate la început de drum o viziune de la firul ierbii
despre cum poate fi implicată comunitatea în
schimbare, despre cum poate fi produsă schimbarea,
despre cum se poate acționa asupra unei nevoi
identificate și despre cum se acționează cu solidaritate.
Pentru a avea o perspectivă comună asupra
termenilor utilizați, am ales să clarificăm patru dintre
termeni specifici acestui domeniu, cu care te poți
întâlni în demersul tău de rezolvare a unei probleme a
comunității: dezvoltare comunitară, intervenție
comunitară, organizare comunitară, implicarea
comunității. Totodată, am considerat că cei patru
termeni sunt un reper și pentru a defini cele opt
proiecte prezentate în continuare din perspectiva
direcției de abordare a problemei din comunitate de
către organizațiile intervievate.

CREȘTI SOLIDAR!

Așadar, am realizat un interviu structurat pentru a afla
de la organizații care au fost experiențele lor.
Interviul a urmărit să evidențieze:
- informații generale despre organizație;
- descrierea ideii de proiect și direcția de abordare în
care se încadrează dintre dezvoltare comunitară,
intervenție comunitară, organizare comunitară sau
implicare comunitară;
- motivația echipei de a genera schimbare;
- nevoile identificate și partenerii implicați;
- modalitățile, metodele și instrumentele utilizate în
proiect în procesul de analiză, planificare,
implementare, evaluare și follow-up;
- schimbarea produsă în comunitate și asupra echipei
de implementare, competențele dezvoltate și modul în
care se regăsește solidaritatea în exemplul oferit;
- lecții, recomandări și sfaturi utile pentru pentru acțiuni
ulterioare.

211

1. Dezvoltare comunitară
Organizația Naţiunilor Unite ONU definea în 1955
dezvoltarea comunitară ca fiind ,,un proces a cărui
finalitate este crearea condițiilor de progres economic și
social”. UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății au
adăugat o componentă necesară și foarte importantă
precum ,,ideea de implicare a oamenilor în proiectele
propriei dezvoltări”.
Una dintre definițiile folosite în România este
„dezvoltarea comunitară reprezintă procesul prin care
o comunitate își îmbunătățește condițiile de viață, prin
acțiunea voluntară, conștientă și planificată a membrilor
ei, pe baza dezvoltării capacităților proprii de acțiune, a
conexiunilor inter și extracomunitare, a valorilor
comune și a utilizării resurselor interne și externe”.

O dezvoltare comunitară de succes,
completă și de durată, ar trebui să îmbine elemente de:
- politică publică
(locală sau regională în funcție de nevoile identificate);
- planificare și dezvoltare urbană sau rurală;
- dezvoltare regională;
- amenajarea teritoriului;
- elemente de sociologie și de psihologie a comunității;
- managementul ONG-urilor sau modalități de
interacțiune cu membrii societății civile;
- administrație publică;
- economie politică;
- geografie umană.

Un cuvânt cheie în programele de dezvoltare
comunitară este sustenabilitatea, iar căile de acțiune
întreprinse împreună cu oamenii din comunitate ar
trebui să respecte acest principiu.
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2. Intervenție comunitară
Intervenția comunitară este procesul de dezvoltare
al comunității structurat sub forma unui plan (plan de
intervenție comunitară) care implică mobilizarea de
resurse, participarea comunitară și voluntariatul, în
interesul unor grupuri din comunitate.
Elementele luate în calcul pentru a realiza un plan de
intervenție comunitară:
- există o comunitate de oameni sau organizații care au
identificat o nevoie de soluționat;
- există o organizație/ grup informal care are
capacitatea de a soluționa problema respectivă, are
resursele și dorința de a se implica în soluționare și
- comunitatea și-a asumat că acea organizație sau grup
informal este cel potrivit să ofere și să implementeze
soluția (trebuie să ia în calcul și faptul că implicarea în
această inițiativă nu-i afectează propria activitate pe
durata intervenției).

O intervenție comunitară de succes și cu efecte pe
termen lung ar trebui să implice mai mult schimbări la
nivelul comportamentului grupului de cetățeni vizat sau
al membrilor comunității per ansamblu.
Intervenția comunitară poate cuprinde elemente de:
- dezvoltare locală, care funcționează pe principiul
de a sprijini ,,oamenii să se ajute singuri”- pune accent
pe educarea populației și pe o dezvoltare organică a
comunității.
- planificare socială/ politică, care presupune analiza
obiectivă a unei mari cantități de date legate de
populație și obiceiurile ei, rata criminalității, ,,mental
health” și sănătate în general, calitatea serviciilor
furnizate populației de către instituțiile publice.
Concluziile sunt transformate în premise pentru
dezvoltarea unui plan de intervenție (sau mai multe). În
acest caz accentul cade mai mult pe expertiza de specialitate decât pe aportul adus de cei din comunitate.
- acțiune socială, în momentul în care un grup
devaforizat/ minoritar este sprijinit să apeleze la
elemente de advocacy pentru a influența politici
publice sau decizii la nivel local cu scopul de a
beneficia de tratament egal și acces la resursele
disponibile întregii comunități.

CREȘTI SOLIDAR!
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3. Organizare comunitară
Este un proces democratic și de lungă durată care
împreună cu oamenii dintr-o comunitate identifică
probleme și soluții. Aceștia iau parte la implementarea
soluțiilor identificate implicând și alți actori din
comunitate cu putere de decizie.
Participanții învață din acest proces cei 4 pași de
organizare comunitară:
1. Conectarea la comunitate- ascultarea permanentă a
oamenilor cu scopul de a selecta și prioritiza
problemele identificate de aceștia, dar și de a identifica
viziuni comune pentru dezvoltarea comunității;
2. Identificarea eventualelor soluții și a persoanelor sau
instituțiilor pentru realizarea lor;
3. Participarea în rezolvarea problemelor implicând
actorii responsabili în negocieri, în confruntări, presiuni,
ori evenimente de conștientizare pentru a se ajunge la
îndeplinirea viziunilor agreate;
4. Dezvoltarea unui grup democratic și sustenabil de
cetățeni responsabili, implicat constant în aceste
demersuri face ca rezolvarea problemelor,
acoperirea nevoilor și împlinirea dorințelor comunității
să atingă nivelul următor de dezvoltare.

Clarificarea conceptelor printr-o analiză comparativă*
,,Într-un proces de organizare comunitară se lucrează
cu oamenii, spre deosebire de un program de furnizare
de servicii care face lucruri pentru oameni.
Advocacy presupune persoane care vorbesc pentru alţii,
în timp ce organizarea comunitară încurajează oamenii
să vorbească pentru ei înşişi.
Dezvoltarea comunitară implică adesea parteneriate
între cetăţeni şi autorităţi publice.
Organizarea comunitară îşi propune să lucreze cu
autorităţile publice, dar recunoaşte că presiunea şi
confruntarea sunt adesea necesare pentru a
responsabiliza autorităţile.
Într-un proces de organizare comunitară,
responsabilizarea autorităţilor este un scop în sine.
Mişcările şi iniţiativele civice se axează adesea pe câte o
singură problemă, în timp ce prin organizare
comunitară căutăm să creem o organizaţie durabilă,
guvernată democratic, capabilă să abordeze cu succes
numeroase probleme.”
*sursa https://www.ce-re.ro/upload/handbook_ro_mic.pdf
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4. Implicarea comunității
Implicarea comunității (community engagement) este
un proces prin care membrii acesteia reușesc să atingă
rezultate pe termen lung și sustenabile, relații de lungă
durată, au o viziune comună și clară, se implică
permanent în implementarea soluțiilor identificate în
comunitate și în procesul de luare al deciziilor.
În orice fel de demers implementat în comunitate sunt
importante metodele, tehnicile sau strategiile, dar cel
mai mult contează dreptul fiecărui membru de a fi
informat, consultat, implicat și, mai ales, sprijinit să
aplice. Pentru a fi o implicare pe termen lung,
sustenabilă și o guvernare eficientă, elementul cheie în
acest proces de implicare al comunității este
dezvoltarea și creșterea permanentă a încrederii între
membrii comunității.
Cei care optează pentru o comunitate,,guvernată” în
acest mod, au nevoie de informații de sociologie,
psihologie, antropologie, științe politice, dezvoltare
comunitară, și altele, care să le ofere instrumentele
necesare de acțiune, dar mai ales este necesar să
înțeleagă comunitatea ținând cont de elementele sale
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specifice, menționate în capitolul 1 al ghidului, și anume,
comunitatea ca grup de oameni care:
- locuiesc într-un spațiu geografic comun,
- au un sens al apartenenței la acel spațiu și la acel
grup,
- sunt animați de nevoi, interese, credințe, valori și
norme de viață comune,
- participă la viața comunității,
și au o formă de organizare socială și/sau
administrativă proprie.
Toate aceste elemente împreună cu parteneriate solide
cu instituții publice și private, pot oferi
expertiza necesară pentru a schimba politici, a crea
strategii de intervenție, a demara programe și practici
ce pot duce comunitatea la nivelul următor de
dezvoltare economică și socială, puncte cheie pentru a
asigura sustenabilitatea.
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RESURSE:
Viorel Stănică, Suport de curs - Dezvoltare Comunitară, 2012,
http://www.politicipublice.ro/uploads/dezvoltare_comunitara.pdf
Jack Rothman, prezentare Approaches to community intervention
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/where-to-start/design-community-interventions/main
ECON (European Community Organizing Network), ghid Organizarea Comunitară de la teorie la practică,
https://www.ce-re.ro/upload/handbook_ro_mic.pdf
CeRe (Centrul de Resurse de participare publică), ghid “Ce este organizarea comunitară? “ ,
http://econnet.eu/media/Training%20and%20Curriculum%20-%20non%20english/Romanian/Prezentare%20
OC%20-%20CeRe.pdf
Center for economic and community development, basic education curriculum - Community Engagement, Solidarity
and Citizenship, “What is community engagement?”
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Povestea din comunitate
Fundația PACT
Model dezvoltare comunitară

Despre organizație
Fundația PACT activează din 2016 în domeniul
dezvoltării comunitare în mediul rural și urban mic din
sudul României. Prin activități de instruire, consultanță,
facilitare comunitară și mică finanțare stimulăm
responsabilitatea socială a indivizilor, autorităților și
mediului de afaceri.
Fundația pune accent pe dezvoltarea capacității
grupurilor marginalizate și pe mobilizarea localnicilor
pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață
din comunități.
Mădălina Ene
Director adjunct
www.fundatiapact.ro

CREȘTI SOLIDAR!

Descrierea proiectului, tipul de intervenție,
motivația echipei de a genera schimbarea, cum a fost
identificată nevoia și ce modalități au fost utilizate
pe parcurs.
,,Credem că orice comunitate trebuie să dobândească
încrederea necesară pentru a-și determina colectiv
progresul prin schimbări pozitive și, având resursele
necesare, poate dobândi cunoștințe și abilități pentru a
trece la acțiune și a asigura tuturor membrilor ei o viață
mai bună. Credem în autodeterminare colectivă, în
implicarea celor afectați de problemele unei comunități
în procesele participative de soluționare ale acestora.”
Mădălina Ene
PACT acționează în comunități rurale sau urbane cu
probleme de natură socială, grupuri marginalizate care
au acces limitat la infrastructură și servicii de bază.
Succesul intervenției de dezvoltare comunitară
depinde, în viziunea PACT, de existența:
- unui nivel rezonabil de încredere între membrii
comunității, în principal să nu existe conflicte deschise
între aceștia;
- unor autorități și instituții locale deschise la
schimbare;
- unor localnici care au dat dovadă în trecut de inițiative
personale pentru îmbunătățirea situației generale din
comunitate;
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- unor lideri formali și informali, bine văzuți de membrii
comunității, care au capacitatea de a mobiliza resurse
diverse, inclusiv resurse umane, în sprijinul unor intervenții care să genereze schimbare pozitivă în comunitate.
Modelul PACT este de a crește capacitatea membrilor
comunității de a se implica în identificarea problemelor
și realizarea intregului demers de identificare a soluției
și de a o implementa, cu mini finanțări PACT sau altele
surse. Cu ajutorul unui facilitator comunitar (sprijin
direc acordat de PACT), un grup de oameni resursa
(5-7 persoane), denumit Grup de inițiativă comunitar,
sunt formați să elaboreze chestionare și interviuri, să le
aplice din ușă-în-ușă, să organizeze întâlniri în
comunitate– de exemplu o Cafenea Publică, să aleagă
problema urgentă și prioritară, să identifice posibile
soluții viabile.
Rolul facilitatorului rămâne în tot acest proces unul de
monitorizare, ghidaj, ajustare de flux, să asigure transparența procesului, în caz de nevoie; el nu este lider sau
inițiator.
Grupul de inițiativă Comunitar este responsabil de
contactarea actorilor interesați sau responsabili de
soluționarea unor probleme: reprezentanti ai autorităților locale, investitori, firme mici și mijlocii, care

pot contribui cu idei și resurse sau conform statutului
lor să-și asume responsabilitatea solutionarii (în funcție
de problemă). Locuitorii se implică răspunzând la
chestionare, participând la întâlniri publice de analiză
sau evaluare a intervenției sau activități de formare, pe
când reprezentanții autorităților publice sunt invitați la
întâlniri, analize și studii de fezabilitate, dezvoltare de
parteneriate. Pe întregul proces, actorii menționați sunt
invitați la analize de evaluare a intervenției și la studii de
impact sau să facă parte activ din Grupul de inițiativă
Comunitar.
Modalitățile, metodele și/sau instrumentele utilizate
în proiect în procesul de analiză, planificare, implementare, evaluare și follow-up
Analiză de nevoi: metode implementate de către
grupul de inițiativă, cu ghidajul facilitatorului comunitar:
chestionare și interviuri structurate, întâlniri de grup la
care se aplică analize de tip- harta comunității, harta
instituțională a comunității (diagrama Venn), inventarul
comunității sau analiza stakeholderilor.
Facilitatorul comunitar se asigură utilizarea corectă a
instrumentelor alese.
Planificare: etapa este dedicată echipei lărgite care
include și membrii comunității și/sau persoane resursă,
beneficiarii soluției. Se manifestă sub formă de atelier
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de lucru și se aplică metode de tipul - analiză SWOT,
arborele problemelor, arborele obiectivelor, analiza
stakeholderilor.
Implementare: la finalul etapelor de mai sus, grupul are
creionat primul proiect. Responsabilitatea facilitatorului
este de acum de a monitoriza implementarea
intervenției, de a încuraja echipa de proiect să
elaboreze proceduri, să-și asume responsabilități, să se
întâlnească pentru evaluari etc. Instrumentul PACT
recomandat: Jurnalul proiectului, iar dacă finanțarea
pentru proiect este de la PACT, munca lor necesită
raportări tehnice și financiare periodice.
Evaluare și follow up: toți cei implicați își doresc un
proces sustenabil și de aceea acestă etapă cuprinde
analize și feedback referitoare la provocări, complexitatea procesului de lucru pentru membrii comunității.
,,Pentru că scopul mai larg al Fundației PACT este acela
de a crea în medii dezavantajate structuri sustenabileale ale societății civile, care să continue să fie catalizatori ai schimbărilor pozitive în comunitățile în care
activează, periodic analizăm împreună cu structurile
care se crează în urma procesului descris aici principalele provocări cu care acestea se confruntă, locale
sau generate de contextele societale.”

Mădălina Ene
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PACT organizează periodic întâniri cu organizațiile
comunitare, ateliere pe teme de interes comun, cursuri
de formare pe domenii precum atragerea resurselor,
comunicare organizațională, metode de mobilizare a
comunității, scriere de proiecte, advocacy.
Schimbarea produsă în comunitate și în echipa de
implementare, competențe dezvoltate în urma
proiectului și modul în care arată solidaritatea în
povestea proiectului
Modelul de organizare comunitară a fost
implementat în satul Vizurești (comuna Ciocănești,
județul Dâmbovița) în perioada 2010-2019. Satul are o
populație de aproximativ 1000 de persoane, dintre care
80% etnici romi. Rezultatele intervenției sunt: a scăzut
numărul copiilor trimiși la cerșit în București, de la mai
mult de jumătate din cei din sat, acum mai sunt două
familii care mai practică acest lucru.
În 2010, Grupul de inițiativă din Vizurești, care face
parte din Asociația de Dezvoltare Comunitară
Ciocănești Dâmbovița, a inițiat construcția unei căsuțe
de cultură finalizată cu sprijinul Habitat for Humanity
România în cadrul Big Build 2013. În Căsuța de cultură,
copiii din Vizurești iau parte la activități non-formale și
la activități de tip școală după școală , activități care au
contribuit în mod esențial la scăderea ratei abandonului
școlar, la îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor
din Vizurești și la creșterea numărului de elevi din
localitate care termină liceul.
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Succesul proiectelor grupului de inițiativă numără:
- 3 case ale unor familii cu probleme sociale reabilitate,
- dispensar extins, cu sursă de apă proprie, așa cum cer
normele în vigoare;
- activități de advocacy pentru reabilitarea unui pod din
apropierea școlii, activități de strângere de fonduri
pentru diverse cazuri urgente din comunitate.
Competențele dezvoltate:
Membrii comunității, cu sprijinul facilitatorului
comunitar și-au dezvoltat în cadrul proiectului o serie
de competențe specifice, dintre care cele mai relevante
în acest context sunt:
- dorința de a-și cunoaște drepturile și de a-și asuma
responsabilitățile de cetățean;
- spiritul de voluntariat în interesul comunității;
- capacitatea de a lua decizii;
- abilități de lucru cu voluntarii și de mobilizare a
comunității;
- abilități de organizare a întâlnirilor cu decidenții locali
și de promovare a unei petiții;
- abilități de identificare a resurselor necesare pentru
rezolvarea problemei comunitare;
- promovarea succeselor obținute;
- capacitatea de reflecție și analiză asupra unei greșeli
și identificare învățăturilor din experiența trăită;
etc.

,Una dintre valorile pe care le promovăm ca organizație
de sprijin din domeniul dezvoltării comunitare este
solidaritatea CU cei care fac parte din grupuri, familii,
sau categorii de vârstă aflate în situații de vulnerabilitate. ”
Mădălina Ene
„Învățături” de dat mai departe: recomandări și
sfaturi utile pentru a face proiecte de succes în
comunitate.
,,Membrii comunităţii au nevoie de încurajare,
deprinderi, stimulare şi ghidare pentru a participa activ
la o evaluare sau analiză. Fiecare trebuie să aibă
încredere că opinia sa va fi ascultată, luată în
considerare și analizată fără să se facă diferențe!
Pe tot parcursul procesului trebuie să creați o
atmosferă în care oricine să se poate exprima deschis,
fără teama că există unii cetățeni mai importanți decât
ceilalți. Este important să cunoașteți și mai ales să
recunoașteți resursele existente în comunitate pentru
că în funcție de acestea veți alege soluția nevoii pe care
o veți aborda printr-un proiect comunitar. [...]
Conștientizarea lipsei unor resurse vă poate conduce la
soluții inovatoare, care crează resurse în comunitate pe
termen lung și generează progres și schimbare.”
Mădălina Ene
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Povestea din comunitate
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
Model dezvoltare comunitară

Despre organizație
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o
organizație umbrelă pentru ONG-urile de tineret din
partea de vest a României. Cu mai mult de 30 ONG-uri
de tineret membre și o activitate de peste 29 de ani,
FITT este cel mai important ONG din partea de vest a
țării.
Programele și activitățile implementate de FITT variază
de la programe sociale destinate tinerilor defavorizați
până la programe culturale, cetățenie activă și
dezvoltarea de politici publice (la nivel local și național).
FITT, în sine, este un model de comportament
democratic, fiind administrat de o adunare generală
formată din toate ONG-urile de tineret din județul Timiș
(partea de vest a României).
Mihai Adrian Vilcea
Președinte
www.fitt.ro
CREȘTI SOLIDAR!

Descriere idee de proiect, tipul de intervenție,
motivația echipei de a genera schimbarea, cum a fost
identificată nevoia și ce modalități au fost utilizate
pe parcurs
Proiectul ales pentru inspirație este Youth Centres Up,
implementat în perioada 11 iulie- 5 septembrie 2019 în
Timișoara.
Youth Centres UP este un proiect de solidaritate
curajos care a adus peste 100 de voluntari din 25 de
țări din lume și români, echipați cu determinare și
dorință de a face bine, de a dezvolta o comunitate.
Pe termen scurt, Youth Centres UP și-a propus să
implice 100 de tineri din Europa în activități de
solidaritate (sub formă de voluntariat) în cinci
comunități din Timișoara, să implice comunitatea și
cetățenii în activități de amenajare a 5 centre de tineret
urbane, prin intermediul acțiunilor de voluntariat sau al
donațiilor, pentru amenajarea centrelor (donații
materializate numai în obiecte necesare amenajării)
utilizând principiul solidarității comunitare și al artelor
participative.
Totodată, proiectul și-a propus dezvoltarea
competențelor transversale pentru tinerii voluntari,
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competențe ca abilitățile de lucru în echipă, simțul
inițiativei, organizării de evenimente și comunicării
într-o limbă străină și realizarea unei conferințe
naționale de valorizare a rezultatelor în data de
12 August (Ziua Internațională a Tinerilor).
Pe termen lung, proiectul și-a propus crearea unor
comunități ale tinerilor din cartiere, în jurul centrelor de
tineret urbane, care contribuie la dezvoltarea orașului,
participând activ la viața democratică și civică,
îmbunătăţirea accesului și participării celor din grupuri
dezavantajate (tineri în situații de risc sau cu nevoi
speciale, din zone dezavantajate), cât și reducerea
disparităţilor. De asemenea, proiectul și-a propus
și crearea unui exemplu de bună practică în cadrul
programului CES atât pentru România, cât și la nivel
european.
Nevoia comunității a fost identificată prin aplicarea
unui chestionar de analiză de nevoi aplicat în perioada
de scriere și dezvoltare a proiectului.
Actorii implicați în proiect au fost Primăria Municipiului
Timișoara, ONG-urile de și pentru tineret (aproximativ
16), Regia de termoficare locală (COLTERM), arhitecți
care lucrează la Planul de dezvoltare Urbană a orașului.
Implicarea în demers a actorilor a început cu 4 luni

înainte de scriere proiectului. Au avut loc întâlniri de
planificare cu arhitecți, ședințe de lucru cu comunitatea
și autoritățile publice, aplicarea de chestionare
împreună cu ei. De asemenea, comunitatea a fost
implicată în acțiuni stradale care anunțau ce urmează
să se întâmple și a fost consultată, în cadrul întâlnirilor
de comunitate organizate cu privire la tipul de activități
pe care și le doresc în spațiile ce urmează a fi
amenajate. Comunitatea a fost implicată și în procesul
de (re)amenajare.
Modalitățile, metodele și/sau instrumentele utilizate
în proiect în procesul de analiză, planificare,
implementare, evaluare și follow-up.
Analiză de nevoi: Chestionare de analiză de nevoi și
observație în comunitate.
Planificare: Cafenea publică și Open Space modalități prin care voluntarii internaționali au discutat
cu comunitatea și au planificat intervenția.
De asemenea, planificarea s-a realizat și în întâlniri
periodice realizate în echipă.
Implementare: Voluntariatul – prin implicarea a 100 de
voluntari internaționali. În afară de aceștia,
localnicii din cartier au venit fie ca voluntari în
activitatea de renovare a spațiului, fie au donat produse
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și obiecte (nu au fost acceptate donații în bani).
Implicarea localnicilor în implementare (prin voluntariat
sau donații de la aceștia) a venit din dorința de a crea o
conexiune între oameni și locuri (centrele de tineret).
Evaluare: -formulare de feedback, discuții cu membrii
comunității, interviuri video. Evaluarea cu voluntarii s-a
efectuat sub forma unei întâlniri de 1 zi care a vizat atât
proiectul, cât și interacțiunea cu organizația, cu cei din
comunitate, cu alți voluntari, dar și procesul de învățare
prin care au trecut.
Follow-up: Noile spații găzduiesc și vor găzdui evenimente culturale, artistice, educaționale, recreaționale
implementate de FITT și de alte ONG-uri din oraș
pentru tinerii timișoreni. Sunt încurajate și așteptate
activități inițiate și organizate chiar de tinerii locuitori ai
cartierelor timișorene. Youth Centres UP 2019 a
reprezentat doar începutul, dorința FITT fiind ca până
în 2021, Timișoara să se bucure de 21 de centre de
tineret: Casa Tineretului și alte 20 de centre de tineret
de cartier.
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Schimbarea produsă în comunitate și în echipa de
implementare, competențe dezvoltate în urma
proiectului și modul în care arată solidaritatea în
proiect
Munca în echipă, determinarea, creativitatea, solidaritatea au fost elementele esențiale care, împreună, au
dus la un adevărat succes: 5 centre de tineret îmbrăcate în culoare, viață și energie pozitivă, spații sigure,
create de tineri pentru tineri.
Proiectul a inclus componenta de solidaritate pe tot
parcursul lui prin implicarea comunității să facă ceva
împreună pentru binele comun, fără să aștepte ca alții
să vină în sprijinul unor nevoi existente.
Competențele dezvoltate în proiect: comunicare;
lucru în echipă; gestionarea eficientă a resurselor de
timp, umane, materiale, financiare; abilități de
conviețuire cu alte persoane; gestionarea situațiilor
conflictuale, stresante și de oboseală; comunicarea
într-o limbă străină (limba engleză și nu numai); atitudini
non- discriminatorii și bazate pe respectarea drepturilor
omului. De asemenea, a crescut capacitatea de implementare a proiectelor în cadrul organizației și încrederea de sine a membrilor echipei.
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„Învățături” de dat mai departe: recomandări și
sfaturi utile pentru a face proiecte de succes în comunitate.
FITT evidențiază și încurajează pe cei care vor să facă
demersuri de intervenție în comunitate să dezvolte
proiecte reale, bazate pe nevoile comunității (nevoi
colectate de la comunitate, nu presupuse).
De asemenea, îi încurajează să iasă din zona de confort
și să organizeze și alte proiecte în afară de cele care
presupun activități cu metode de educație nonformală,
mai ales dacă nevoia mai urgentă este alta, nu una de
învățare și dezvoltare personală.
Un sfat pe care FITT îl dă este efectuarea, de către
membrii echipei de proiect, de Job shadowing în organizații care implementează (sau au implementat) proiecte
similare cu ceea ce vor ei să dezvolte.
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Poveste din comunitate
Fundația World Vision România
Model intervenție comunitară

Despre organizație
,,World Vision România este o organizaţie
non-guvernamentală care desfăşoară programe de
intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi
advocacy. Lucrează cu copiii, familiile și comunităţile
locale în scopul depăşirii situaţiilor de criză generate
de sărăcie, lipsa programelor de dezvoltare sau lipsa
serviciilor de bază la nivel local.”
WV, cu sediul în București, își desfășoară activitatea în
județele: Dolj, Ialomița, Constanța, Brașov, Vâlcea, Cluj,
Iași, Vaslui, București –sector 5.
Arnăutu Mariana
Director programe Educaționale
www.worldvision.ro

Descriere idee de proiect, tipul de intervenție, motivația echipei de a genera schimbarea, cum a fost
identificată nevoia și ce modalități au fost utilizate
pe parcurs
Modelul de intervenție comunitară ales se desfășoară
în localitatea Coșereni, județul Ialomița- comunitate
mică în mediul rural, cu grad de sărăcie major, nivel
scăzut de trai, nivel redus de mobilizare socială pentru
a asigura bunăstarea copiilor.
Factorii de risc identificați pentru părăsirea timpurie a
școlii sunt: sărăcia- care a determinat un exod al
membrilor familiei adulți către orașele mari sau
străinatate, ceea ce a dus la familii monoparentale sau
copii lăsați în grija rudelor- ceea ce adâncește lipsa de
afecțiune din partea părinților. În alte situații copiii stau
acasă, muncind, pentru a genera venituri pentru familie
sau fac treburi casnice.
Veniturile mici vin în sprijinul afirmațiilor de tipul –
„școala costă bani: rechizite, haine, încălțări etc.”, dar, în
același timp, sunt cheltuieli ale familiei care nu justifică
decizia părinților de a nu încuraja mersul la școală și
investiția în educație.
Părăsirea timpurie a școlii mai are și alte cauze:
reducerea interesului și implicării părinților în parcursul
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educațional al copiilor lor, provenirea din familii
dezorganizate care nu dau atenție educației, ci mai
degrabă bunăstării pe termen scurt, forțarea dezvoltării
copilului către viața de adult.
Analiza de nevoi a fost realizată de Școală cu sprijinul fundației și a presupus consultarea și implicarea
profesorilor, părinților, elevilor, actorilor cheie din
comunitatea locală – reprezentanți ai serviciilor sociale,
ai primăriei, poliția locală, parohie și asociația de părinți.
Elaborarea unui mecanism de prevenire și intervenție la
nivel de școală și comunitate cu privire la părăsirea timpurie a școlii a constat într-un proces de lungă durată,
care a avut alături sprijinul actorilor menționați pe toată
perioada.
World Vision România consideră că investiția în
profesori reprezintă un element cheie în lupta comună
de prevenire a părăsirii timpurii a școlii în comunitațile
în care aceștia lucrează ca agenți ai transformării și
dezvoltării comunitare ce pune în centru educația si
starea de bine a copilului în familie/ școală/ comunitate. Școlile din mediul rural nu au suficiente resurse și
capacitatea organizațională necesară pentru a putea
răspunde nevoilor tuturor copiilor. Acestea au nevoie
să fie sprijinite cu resurse și „know-how” în procesul
de dezvoltare instituțională care să asigure accesul și
participarea copiilor la o educație incluzivă de calitate.

Modalitățile, metodele și/sau instrumentele utilizate
în proiect în procesul de analiză, planificare, implementare, evaluare și follow-up.
Analiza de nevoi: au fost aplicate o serie de
instrumente: chestionare, interviuri, focus-grup, analiza
documentelor școlare și sociale, care vizează copiii și
familiile acestora cu scopul de a identifica problemele,
soluțiile și resursele necesare implementării variantelor
propuse, în baza unei prioritizări și a responsabilizării
întregii comunități, nu doar pe cea a școlii.
Planificare: crearea unui grup de lucru - profesori
resursă care au responsabilitatea de a realiza designul
intervenției și de a planifica modul de implementare a
soluțiilor pe baza informațiilor obținute din analiza de
nevoi. Pentru funcționarea optimă din acest grup face
parte o persoană resursă din afara mediului școlar, care
cunoaște domeniul bine și este un susținator al
grupului, din perspectiva unei „prietenii critice” care
îi ajută pe inițiatori să nu piardă din vedere aspecte
importante în procesul de planificare și ajustare a
intervenției. Rezultatul: un plan cu acțiuni și activități
concrete pentru atingerea obiectivelor stabilite ca
prioritate de dezvoltare la nivelul școlii/ comunității
pentru a preveni părăsirea timpurie a școlii.
Implementare: au fost utilizate următoarele
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instrumente: set de indicatori pentru incluziune,
chestionar de evaluare a riscului de părăsire timpurie a
școlii- la nivel de clasa, fișă de acțiune pentru
indicatori, fișă de acțiune pentru incluziune. La acestea
au contribuit construirea unei rețele externe/ interne
care sprijină implementarea activităților planificate.
Evaluare și follow-up: analiza rezultatelor colectate din
chestionarul de evaluare a riscului de părăsire timpurie
a școlii -la nivel de școală, interviuri individuale cu profesorii și alți parteneri interesați cu privire la experiența,
percepțiile și evaluarea intervenției comunitare, întâlniri
Focus Grup referitoare la eficiența mecanismului de
intervenție și gradul de îmbunătățire a calității învățării
și accesului copiilor la școală datorită modelului.
Metode calitative utilizate pentru a colecta și integra
informațiile de la școlile și comunitățile țintă: observația,
analiza documentelor, vizite la școală.
Schimbarea produsă în comunitate și în echipa de
implementare, competențe dezvoltate în urma
proiectului și modul în care arată solidaritatea în
povestea proiectului
Școala și-a asumat un rol mai îndrăzneţ şi mai hotărât
în mecanismul de intervenție la nivel de instituție și
comunitate pentru prevenirea părăsirii timpurii a
CREȘTI SOLIDAR!

sistemului educațional, contribuie la un mediu
prietenos, al susținerii, cu o atitudine sănătoasă și
motivantă pentru elevi față de învățătură.
Profesorii au devenit mai capabili să analizeze riscul
de abandon și să acționeze, sunt mai conștienți de
semnele abandonului școlar, au devenit o masă critică
pentru comunitate și un motor de a asigura
sustenabilitatea intervenției și motivarea continuă a
elevilor de a face parte dintr-un mediu educat. Părinții
au devenit mai conștienți de problemele cu care se
confruntă copiii lor și anumiți membri ai comunității,
serviciile sociale și-au asumat mai multe răspunderi și
au oferit mai mult sprijin efectiv.
Prin această intervenție comunitară au fost
consolidate parteneriate eficiente, puternice atât
formale între instituții Școală, Primărie, Serviciul de
Asistență Socială, Biserică, Cabinetul medical, Serviciul
Asistență Socială și de Protecție a Copilului, Poliția
Locală și părinții (Consiliul/asociația părinților), cât și o
mai strânsă colaborare între școală- elev- părinte.
Competențele dezvoltate de membrii echipei sunt:
cunoștințe cu privire la semnele timpurii ale PTS (părăsire timpurie a școlii) , cunoștinte cu privire la indexul
pentru incluziune, abilități de identificare a semnelor
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de părăsire timpurie a școlii, abilități de utilizare a
instrumentelor și metodologiilor de planificare pentru
prevenirea PTS, competențe de lucru în echipe
multidisciplinare comunitare prin cooperare, abilitatea
de a inova, dezvolta și menține medii de învățare
incluzive.
Componenta de solidaritate în demersul implementat
se regăsește prin faptul ca a fost și este, în continuare,
inițiat de membrii ai comunității- școala împreună cu
profesorii ei, răspunde la nevoile identificate și este
pentru bunăstarea și educarea comunității și a
membrilor ei având sprijinul tuturor actorilor implicați
atât direct – părinți, elevi, profesori,
cât și indirect- instituții locale publice și private.
Aceștia din urmă și-au asumat roluri care vizează
sustenabilitatea interventiei și sprijinul permenent al
școlii cu resurse în implementarea mecanismului de
prevenire a abandonului școlar.

„Învățături” de dat mai departe: recomandări și
sfaturi utile pentru a face proiecte de succes în
comunitate.
Fundația World Vision România a acționat ca facilitator
și punct de sprijin pentru școală în susținerea acestui
demers de mobilizare și intervenție comunitară.
Lucrul în parteneriat este cel mai important pentru a
putea pune în practică soluții și de a găsi resurse pentru
implementarea lor.
Cooptarea și consultarea unor experți externi pentru
aspecte pe care școala/ comunitatea nu le stăpânește
cu scopul de a-i capacita se dovedește pentru noi un
model bun și eficient de lucru în comunitate.
Motivația este foarte importantă, alcătuirea echipei de
implementare și dezvoltarea de parteneriate care îți
pot asigura sustenabilitatea intervenției comunitare pe
termen lung sunt câteva din elementele cheie pe care
vă încurajez să le adunați în momentul demarării unei
inițiative de amploare.
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Povestea din comunitate
Youth Voice România
Model organizare comunitară

Despre organizație
Youth Voice a pornit ca un program de organizare
comunitară pentru drepturile omului în liceele din
București transformându-se într-o organizație înființată
legal.

Andreea Buzec
Manager de Proiect
www.facebook.com/youthvoiceromania/
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Descriere idee de proiect, tipul de intervenție,
motivația echipei de a genera schimbarea, cum a fost
identificată nevoia și ce modalități au fost utilizate
pe parcurs
Proiectul ales pentru inspirație este Youth Voice, o
inițiativă implementată în București de către un grup
informal, conturată după un model de organizare
comunitară preluat din Statele Unite și adaptat la
nevoile locale.
Proiectul a pornit de la dorința de a oferi ocazia
elevilor care nu se încadrau în normele convenționale
(mainstream) să poată să facă schimbările pe care și
le doresc. Altfel spus, dorința a fost aceea de creare a
unei comunități incluzive.
Caracteristicile comunității în care s-a desfășurat
proiectul au fost: lipsa de informare cu privire la
drepturile și responsabilitățile elevilor, carențe în ceea
ce privește respectarea drepturilor omului,
manifestarea unui comportament discriminatoriu și un
grad ridicat de bullying.
Grupul a pornit de la starea de fapt că în România și,
specific în București unde s-a desfășurat, mulți tineri
sunt înstrăinați de luarea deciziilor. Sunt obișnuiți cu
faptul că adulții decid pentru ei și de multe ori nu știu
sau nu înțeleg ce înseamnă aceste decizii și, cu atât mai
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puțin, nu înțeleg modul în care sunt afectați de
acestea. Grupul de inițiativă a pornit și de la vizualizarea
a ceea ce s-ar putea întâmpla, pe termen lung, dacă
lipsa de participare a tinerilor la luarea deciziilor
continuă. Tinerii vor deveni cetățeni pasivi, care nu își
vor apăra drepturile și nu vor putea face schimbări
productive în comunitățile lor.
Youth Voice a oferit un program care se concentra pe
elemente importante în a deveni un membru productiv
al societății, prin posibilitatea de a lua măsuri în
rezolvarea problemelor presante din comunitățile lor, în
primul rând școlile, apărându-și drepturile elevilor, și nu
numai.Nevoia unui astfel de program a fost identificată
prin interviuri, focus grupuri și chestionare.
Actorii implicați în proiect au fost asociațiile de elevi,
reprezentanți ai managementului școlar și profesorii
din școlile cu care s-a colaborat. Actorii implicați au
devenit parte din soluție, au sprijinit implementarea și
au participat activ.
Grupul de inițiativă a încercat să abordeze cât mai
multe persoane pasive/ neutre și să le ofere cadrul să
se implice și să facă ceva pentru comunitatea din care
fac parte. Astfel, membrii comunității care au devenit
parteneri ai procesului au făcut interviuri, au facilitat

focus grupuri, au participat la elaborarea de materiale,
au aplicat chestionare și au participat și la analizarea
rezultatelor chestionarelor, rezultate ce ulterior s-au
regăsit într-un plan de acțiune făcut împreună.
Modalitățile, metodele și/sau instrumentele utilizate
în proiect în procesul de analiză, planificare,
implementare, evaluare și follow-up.
Analiza de nevoi: arborele problemei, dialogul cu
problema, chestionare, focus grupuri, metoda 3C de
formulare a opiniilor (clar, concis, complet).
Planificare: Analiza câmpului de forțe, analiza SWOT.
Implementare: Harta actorilor, ateliere și inițiative în
licee, piese de teatru social, întâlniri de comunitate,
discuții cu elevii, procese și simulări de acțiuni
de advocacy.
Evaluare și Follow-up: evaluări individuale și de grup,
întâlniri periodice în echipă, cu beneficiarii și cu
partenerii, întâlniri de feedback.
Ca o continuare a programului, grupul de inițiativă a
înființat Youth Voice oficial, sub forma unei asociații.
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Schimbarea produsă în comunitate și în echipa de
implementare, competențe dezvoltate în urma
proiectului și modul în care arată solidaritatea în
povestea proiectului
Youth Voice România este o rețea care oferă
tinerilor contextul să-și construiască puterea individuală
și colectivă, formată din 5 grupuri de tineri, în 5 licee din
București: Colegiul Național I.L.Caragiale,
Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Colegiul Național
Matei Basarab, Colegiul Național de Informatică Tudor
Vianu, Colegiul Economic Viilor.
Youth Voice România a reușit să negocieze
redeschiderea unei biblioteci, o contribuție imensă la
respectarea dreptului la o educație de calitate;
instalarea unui panou care cuprinde informații despre
drepturile și responsabilitățile profesorilor și studenților,
precum și informații despre activitățile extracurriculare care se desfășoară în școli, împreună cu criterii
de selecție și persoană de contact, ceea ce înseamnă
respectarea dreptului la informație.
Youth Voice a sprijinit membrii grupului de inițiativă
pentru a proiecta și a-și oferi sesiuni de instruire pe
teme precum comunicare și lucrul în echipă.
De asemenea, au organizat evenimente cu discursuri
inspiraționale în cadrul cărora au invitat personalități
publice și lideri admirați pentru a-și împărtăși
experiența despre ceea ce înseamnă succesul.
CREȘTI SOLIDAR!

Competențele dezvoltate pe parcurs:
abilitatea tinerilor de a identifica nevoi și de a face
schimbări în funcție de nevoile identificate (atât pentru
ei cât și pentru comunitate), abilități de dezvoltare
personală și a conturare a identității, abilități de
organizare comunitară de tineret, gândire critică și
mentorat. De asemenea, Youth Voice a dezvoltat
abilități de implementare de metode de intervenție
comunitară prin campanii și alte activități specifice.
Organizarea tinerilor (Youth Organizing) este o
strategie care antrenează tinerii să se implice în acțiuni
colective pentru îmbunătățirea structurilor din
comunitățile lor, acelea de care sunt afectați direct,
aducând astfel o schimbare în întreaga comunitate.
Prin acest principiu solidaritatea se manifestă în întregul
demers, prin implicarea activă a comunității și în lucrul
cot la cot cu aceasta.
„Învățături” de dat mai departe: recomandări și
sfaturi utile pentru a face proiecte de succes în
comunitate.
Youth Voice evidențiază și încurajează pe cei care vor
să facă demersuri de intervenție în comunitate să aibă
răbdare, să dea dovadă de capacitate consolidată,
și constantă a membrilor echipei, să depună eforturi
pentru ca, treptat, membrii grupului țintă să treacă de la
beneficiari la parteneri și apoi inițiatori de acțiuni în
comunitate.
Nu în ultimul rând, Youth Voice menționează
importanța conectării la problemă și asumarea
procesului de intervenție și organizare integral.
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Povestea din comunitate
GO FREE
Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile
Model de organizare comunitară

Despre organizație
Go Free- Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile din
Cluj-Napoca își asumă constant promovarea și
respectarea drepturilor tuturor oamenilor, urmărind prin
activitatea sa să dezvolte o cultură a solidarității,
să faciliteze dialogul între diferite comunități și să
contribuie la crearea unor mișcări de tineret la nivel
local și național, ca răspuns la provocările societății
românești în raport cu respectarea drepturilor
fundamentale ale omului.
Andra Camelia Cordoș
Președinte
www.gofree.ro

Descriere idee de proiect, tipul de intervenție,
motivația echipei de a genera schimbarea, cum a fost
identificată nevoia și ce modalități au fost utilizate
pe parcurs
În 2017, Asociația Go Free, împreună cu tineri LGBTQ+
din Cluj-Napoca (o parte organizați astăzi în Asociația
PRIDE) și Centrul de Acțiune pentru Egalitate și
Drepturile Omului -ACTEDO au organizat primul marș
pentru drepturile LGBTQ+ în Cluj-Napoca
(#SpuneDrept), în cadrul Festivalului Comunitar Cluj
Pride. Organizarea a necesitat un demers complex
de 22 de cereri la Primăria Cluj-Napoca și întâlniri de
negociere între echipa de organizare și reprezentanți ai
Primăriei.
Echipa Cluj Pride și-a propus să revendice drepturile
comunității LGBTQ+ din Cluj prin dialog, să aducă
împreună membri ai diferitelor comunități minoritare
sau majoritare și să creeze punți de legătură și
solidaritate împotriva urii și intoleranței care vizează
persoanele LGBTQ+. Mesajul Cluj Pride a constat în a
pune în discuție problemele și provocările de
actualitate cu care se confruntă tinerii LGBTQ+ și nu
numai, oferind un spațiu de exprimare fără ură și
vizibilitate comunității LGBTQ+ din Cluj.
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Colaborarea dintre organizații și identificarea nevoii
comunității LGBTQ+ s-au realizat în cadrul unor alte
inițiative precum „Festivalul Internațional de Film Serile
Filmului Gay”, marșul „Drepturile omului sunt ale
tuturor”, având ca element comun combaterea
discursului instigator la ură/ hate speech și promovarea
respectului pentru diversitate.
De la 800+ participanți la prima ediție, în 2019 Pride a
înregistrat peste 3500 de persoane, a scăzut
rezistența la schimbare a autorităților și a altor
grupuri din societatea civilă, iar în anul 3 de organizare
a marșului acesta s-a derulat în Piața Unirii din
Cluj-Napoca.
Modalitățile, metodele și/sau instrumentele utilizate
în proiect în procesul de analiză, planificare,
implementare, evaluare și follow-up.
Analiza de nevoi: Întâlniri de lucru și consultări
constante cu membrii comunității LGBTQ+ din Cluj
Planificare: Întâlniri de lucru, consultarea comunității cu
privire la implementarea activităților
Implementare: Voluntariat, campanii de advocacy,
scrisori publice, marș, video-uri, articole, testimoniale.
Evaluare: Discuții și întâlniri cu membrii comunității
LGBTQ+, observare activă, articole în presă online și
offline.
Follow-up: După primul Cluj Pride, activiștii LGBTQ+ au
devenit mai vizibili și s-au mobilizat în diferite organizații
sau grupuri de suport. A fost înființată oficial și Asociația
PRIDE Romania, fiind principalul organizator al
evenimentului Cluj Pride.
CREȘTI SOLIDAR!

Schimbarea produsă în comunitate și în echipa de
implementare, competențe dezvoltate în urma
proiectului și modul în care arată solidaritatea în
povestea proiectului
Organizarea Cluj Pride a presupus o presiune constantă
asupra celor 3 delegați care au reprezentat grupul în
mod public, în negocieri, în raport cu presa.
Aceasta a presupus amenințări online sau offline,
contra manifestări publice din partea BOR,
reprezentanți ai extremei dreaptă, evenimente care
instigau mai degrabă la ură decât la acceptare, presiuni
asupra tinerilor voluntari și activiști.
Depășirea demersului complex de a obține aprobarea
autorităților publice a însemnat pentru organizatori
atât o recunoaștere din partea instituțiilor a comunității
LGBTQ+, cât și o siguranță în timpul evenimentului prin
forțele de ordine prezente.
S-a creat astfel mișcarea tinerilor LGBTQ+ la Cluj, iar
toți cei implicați au învățat ce înseamnă să faci activism
pentru drepturile LGBTQ+ în România, cum să
gestionezi propriile trăiri și cum să treci peste frica de
a fi vizibil și să acționezi pentru a produce o schimbare
atât de necesară comunității.
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Competențe dezvoltate: comunicare constantă cu
membrii comunității clujene: social media sau discuții
directe cu reprezentanți ai societății civile, jurnaliști
etc; creșterea capacității de monitorizare constantă a
discursurilor persoanelor publice și a materialelor din
presă publicate înainte și după organizarea primului
Cluj Pride- acumularea de cunoștințe în raportarea la
CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării) a unor reacții din spațiul public care
instigau la ură și violență, luarea de atitudine.

„Învățături” de dat mai departe: recomandări și
sfaturi utile pentru a face proiecte de succes în
comunitate.
Încurajarea este ca într-un demers similar echipa să
facă o analiză clară a situației, a comunității, a
riscurilor și provocărilor care pot apărea și să
gândească în amănunt modalități de a le gestiona.
Adaptarea limbajului la context este încă o lecție
învățată. O altă provocare cu care s-a confruntat echipa
în acest demers a fost folosirea termenului „LGBTQ+”
în locul expresiei ,,drepturile omului”. Acest lucru a
generat o rezistență mai mare din partea autorităților
locale în ceea ce privește aprobarea marșului pe un
traseu central.
Nu în ultimul rând, un subiect și un demers ca cel
prezentat aici a adus cu sine și comentarii și reacții
homofobe și injurii. Acest lucru trebuie luat în
considerare, iar echipa de implementare e important
să fie pregătită zi-lumină să le facă față.
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Povestea din comunitate
CeRe
Centrul de Resurse pentru participare publică
Model organizare comunitară

Despre organizație
,,Împreună cu cetăţeni, organizaţii şi comunităţi, Cere
construiește zi de zi o lume justă, echitabilă şi solidară
în care vocile oamenilor sunt centrale în luarea
deciziilor publice. CeRe își dorește ca cetățenii să aibă
capacitatea de a-și face vocile auzite în fața instituțiilor
statului, iar pentru asta: oferă sprijini grupurilor de
cetățeni și organizații neguvernamentale în eforturile
lor de advocacy, facilitează formarea de coaliții și rețele,
militează pentru transparență în luarea deciziilor
publice și spațiu de participare pentru cetățeni,
promovează activismul și oferiă resurse informaționale
și educaționale în acest domeniu.”
Oana Preda
Director
www.cere.ong

CREȘTI SOLIDAR!

Descrierea proiectului, tipul de intervenție, motivația
echipei de a genera schimbarea, cum a fost
identificată nevoia și ce modalități au fost utilizate
pe parcurs
CeRe este o organizație ce lucrează la nivel național,
cele mai multe proiecte și inițiative s-au derulat în
București, unde își are și sediul. Motivația organizației și
a echipei de a crea schimbare a venit din identificarea
nevoii de a dezvolta activismul la firul ierbii (grass- root)
în București în perioada 2009-2010, timp în care lipsea
experiența de a rezolva probleme în cartier prin
organizare și implicare civică. Totodată, o nevoie
identificată a fost și lipsa de comunicare autentică între
autoritățile publice și cetățeni.
Pentru lipsa activismului cetățenesc, baza programului
de organizare comunitară, nevoile comunității au fost
identificate prin contactul direct cu membrii comunității
și susținute/ confirmate de studii și cercetări. Mersul
din ușă-în-ușă, întâlniri în grupuri mici sau mai mari la
nivel de cartier, evenimente comunitare, au confirmat,
dar au și extins lista de probleme din comunitate.
Activitățile de organizare comunitară au implicat pe
lângă componenta formată de cetățeni, actori instituționali (primărie, instituții locale) cu rol decizional,
parteneri locali și persoane resursă.
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Modul de a-i aborda a fost diferit – de la contact direct,
în scris- petiții, evenimente special organizate sau prin
presiunea mass-media.
,,În cadrul programului nostru, implicarea membrilor
comunității este centrală. Membrii comunității sunt cei
care pun pe agendă problemele abordate, cei care le
analizează și prioritizează, cei sprijiniți să se organizeze,
astfel încât să poată determina instituțiile responsabile
să rezolve respectivele probleme.”
Oana Preda

Planificare: - pentru schițarea unor planuri de advocacy
sau a unor planuri de acțiune (pentru activități
punctuale): întâlniri participative de planificare

Modalitățile, metodele și/sau instrumentele utilizate
în proiect în procesul de analiză, planificare,
implementare, evaluare și follow-up.
Metodele utilizate în programul de organizare comunitară și obiectivele lor:
Analiză de nevoi: - pentru a înțelege problemele
unui cartier și care sunt subiectele care ar determina
oamenii să iasă din zona de confort: discuții directe cu
cetățenii; - pentru a prioritiza problemele de abordat:
întâlniri și discuții; - pentru a înțelege posibile căi de
rezolvare – cercetarea de documente/ proceduri/
regulamente/ alte resurse. În acest demers nucleul
principal de cetățeni au folosit instrumente, precum
discuțiile libere, chestionare- în format fizic sau online,
pentru a păstra legătura cu vecinii lor și pentru a
înțelege și identifica alte probleme de soluționat.

Schimbarea produsă în comunitate și în echipa de
implementare, competențe dezvoltate în urma
proiectului și modul în care arată solidaritatea în
exemplul oferit
Programul de organizare comunitară CeRe a dus la
,,punerea bazelor activismului cetățenesc la nivelul
Bucureștiului, ca vehicul de a crește puterea vocii
cetățenilor pentru responsabilizarea instituțiilor
publice.”

Implementare : - Metode de advocacy- petiție,
audiență, protest, conferință, sesiune de
responsabilizare, implicarea mass-media etc.
Evaluare: - pentru identificarea schimbărilor produse:
cercetare.

Prin creșterea implicării oamenilor din comunitate,
,,au fost rezolvate probleme concrete: un parc salvat de
la betonare, o clădire redată comunității, o alee pavată,
un parc reabilitat etc. Mai mult decât atât, oamenii au
căpătat conștiința propriei puteri, au învățat să
folosească variate instrumente de acțiune”.
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Competențele dezvoltate de echipa de proiect:
Comunicare interpersonală, lucru în echipă și competențe pe tematica advocacy.
În ceea ce privește solidaritatea, aceasta
,,se regăsește în spatele ideii de acțiune colectivă pentru un scop comun, care rezolvă o problemă de interes
public, care ne afectează pe toți. Felul în care oamenii
au fost dispuși să dea din timpul lor și din resursele lor
pentru un interes al colectivității este, de asemenea, o
expresie a solidarității. Solidaritate vedem și în momentul în care grupuri de cetățeni din diferite cartiere aleg
să susțină acțiunile unui alt grup, pe teme pentru care
poate că nu au un interes special”.

CREȘTI SOLIDAR!

„Învățături” de dat mai departe: recomandări și
sfaturi utile pentru a face proiecte de succes în
comunitate.
,,Nu trebuie să inventăm metode de “a motiva
oamenii”, ci să descoperim care sunt interesele lor.
Este un tip de intervenție care necesită mult timp și
multe resurse”.
Oana Preda
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Povestea din comunitate

Habitat for Humanity România
Model de implicare comunitară

Despre organizație
Habitat for Humanity România este una dintre cele
mai importante organizații din România în domeniul
locuirii sociale. Din 1996 construiește, reabilitează, oferă
consultanță, suport tehnic și derulează programe de
eficiență energetică, de prevenție și răspuns la dezastre
pentru grupuri vulnerabile.
Agnes Nicolescu
Project manager - Awareness raising
www.habitat.ro

Descriere idee de proiect, tipul de intervenție, motivația echipei de a genera schimbarea, cum a fost
identificată nevoia și ce modalități au fost utilizate
pe parcurs
Proiectul ales pentru inspirație este Big Build – ediția
2019. Proiectul de construcție accelerată și voluntariat
Big Build 2019 de la Văideeni, Județul Vâlcea, a avut
scopul de a construi 10 case pentru familiile care și-au
pierdut locuințele în urma viiturilor puternice din 2014.
Cinci familii locuiau, înainte de derularea proiectului, în
containere, iar celelalte cinci familii locuiau în condiții
improprii.
Locuințele tip container, gândite inițial ca soluție pentru
intervenția post-dezastru natural, au devenit locuințe
pe termen nedeterminat, ceea ce făcea viața familiilor
foarte dificilă.
Aceste 10 familii au devenit familii partenere în proiectul
Big Build, contribuind la construirea propriilor locuințe.
Astfel, beneficiarii sunt mai mult de o mână de oameni
care primesc ceva, ei se implică activ în a-și crește
calitatea vieții, își dezvoltă abilități și contribuie la
dezvoltarea comunității în care locuiesc.
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Nevoia la care răspunde proiectul a fost stabilită
printr-o analiză a familiilor țintă și a problemelor de
locuire cu care se confruntă acestea. În procesul acesta
se au în vedere atât condițiile actuale de locuit cât și
componența familiei.
Văideeni este un exemplu de intervenție în fază
avansată, în urma unui dezastru natural. Comunitatea
este una vulnerabilă din punct de vedere economic și
social înregistrând venituri mici.
Un motiv important pentru această vulnerabilitate
constă în faptul că, în majoritatea cazurilor, locurile de
muncă ale membrilor familiilor sunt de natură
sezonieră și slab retribuite.
Un alt element caracteristic este faptul că majoritatea
familiilor au în componența minim un copil mic.
Implicați în proiect au fost și autoritățile locale și
reprezentanți ai mediului de business local (societăți
comerciale mici și mijlocii din zonă). Aceștia au fost
abordați având o viziune extinsă, de durată, vizând
implicarea unui număr cât mai mare de agenți locali,
scopul fiind de a sprijini comunitatea.
Membrii comunității au fost implicați atât în etapa de
analiză de nevoi- metoda: anchetă socială, cât și în
implementarea soluției- în procesul de construire a
locuințelor.
CREȘTI SOLIDAR!

Modalitățile, metodele și/sau instrumentele utilizate
în proiect în procesul de analiză, planificare, implementare, evaluare și follow-up.
Analiză de nevoi: Procesul de analiză a nevoilor de
locuire cuprinde o anchetă socială. Nevoia este
stabilită printr-o analiză a familiilor țintă și a
problemelor de locuire cu care se confruntă acestea
și a spațiului locativ disponibil în plan local. În procesul
acesta se au în vedere condițiile actuale de locuit și
componența familiei.
Planificare: Procesul de planificare a intervenției are în
vedere trei componente: criteriul financiar (încadrarea familiei partenere în grila de alocare a locuințelor
specifică organizației), contribuția în muncă la
realizarea locuințelor (,,sweat equity”) și necesarul
locativ din comunitate.
Evaluare și Follow up: În etapele acestea se au în
vedere posibile riscuri (de ex. eventuale întârzieri în
asigurarea serviciilor de utilități publice de către
autoritățile publice către locuințele construite).
În funcție de riscurile identificate se face un plan de
gestionare a lor (ex. Măsuri de mitigare, amenajare unor
fose etc.).
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Componenta de follow-up constă în continuarea
colaborării cu familiile partenere pentru o perioada de
minim 20 de ani, având în vedere specificul proiectelor
de construcții de locuințe.

Schimbarea produsă în comunitate și în echipa de
implementare, competențe dezvoltate în urma
proiectului și modul în care arată solidaritatea în
povestea proiectului
Demersul propus de proiectul prezentat servește
membrii cei mai vulnerabili ai comunității și îi implică
direct în livrarea soluției.
Astfel, solidaritatea se manifestă și la nivel de participare a familiilor partenere la ridicarea locuințelor,
respectând principiul solidarității conform căruia
intervenția se face împreună cu membrii comunității și
nu pentru membrii comunității.
În tot demersul acesta, competențele dezvoltate atât
de membrii echipei, cât și de membrii comunității au
fost de colaborare, muncă în echipă, deschidere față de
problemele comunității.

„Învățături” de dat mai departe: recomandări și
sfaturi utile pentru a face proiecte de succes în
comunitate.
Habitat for Humanity România evidențiază și îi
încurajează pe cei care vor să facă demersuri de
intervenție în comunitate să evidențieze rolul important
pe care îl joacă beneficiarii în tot procesul și cum sunt ei
implicați activ în implementarea soluției.
În cazul poveștii de față este vorba despre familiile
partenere.
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Povestea din comunitate
Fundația Noi Orizonturi
model implicare comunitară
Despre organizație
,,De 18 ani, Fundația Noi Orizonturi oferă educatorilor
instrumente prin care pot împuternici tinerii să conducă
şi să producă schimbări pozitive în comunităţile lor.
FNO crede în puterea transformatoare a educației, de
aceea lucrează cu cadre didactice, directori de școli şi
voluntari pentru a transforma educaţia din România și
pentru a ajuta cu adevărat tinerii să devină mai buni,
mai puternici, mai înțelepți. Fundația Noi Orizonturi
dezvoltă programe educaționale precum: IMPACT–
învățare prin proiecte de serviciu în folosul comunităţii;
VIAŢA– educaţie prin aventură; ȘCOLI COMUNITARE–
cursuri de formare, facilitare, susținere financiară pentru
școli; ARHITECȚII EDUCAȚIEI – cursuri, resurse și
programe de formare pentru cadrele didactice. Cu ajutorul acestora, copii şi tineri între 11 şi 19 ani devin mai
implicaţi, mai responsabili şi mai încrezători în forţele
proprii. Ei dobândesc valori, atitudini şi abilităţi care pot
să-i ajute cu adevărat în viață.”

CREȘTI SOLIDAR!

Fundația Noi Orizonturi are două sedii: Cluj- Napoca,
jud Cluj și Lupeni, jud Hunedoara și desfășoară activități
la nivel național în 32 de județe.
Lidia Bondiuc
Manager rețeaua Națională IMPACT
https://noi-orizonturi.ro/
Descriere idee de proiect și categoria la care se
încadrează din intervenție, dezvoltare, organizare
și implicare comunitară (community engagement):
motivația echipei de a genera schimbare, analiza de
nevoi- metode utilizate și partenerii implicați
Misiunea Fundației a pornit o dată cu dorința de a
cultiva valori civice și abilități de viață în rândul tinerilor, pentru a fi fericiți și pentru a-și implini potențialul,
pentru a aduce chiar ei schimbările de care au nevoie în
comunitățile lor și pentru a crea capital social pozitiv,
ce poate duce la dezvoltarea întregii țări.
Povestea Fundației Noi Orizonturi a început în 1999,
când un american și soția sa, Dana & Brandi Bates,
au venit în România cu visul de a construi o tabără de
aventură pentru copii și tineri (care este acum
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Tabăra VIAȚA- primul program învățare prin experiență) în Valea Jiului, una dintre cele mai defavorizate
zone din România.

De ce Valea Jiului? Zona este caracterizată de o situație
socio- economică precară. În urma desființării minelor
multe persoane au rămas fără locuri de muncă, fiind în
șomaj sau plecând în străinătate. Comunismul a afectat
încrederea între membrii comunității, fiind caracterizați
de apatie civică, interes scăzut în a se implica în problemele comunității precum și abilități scăzute în a acționa/soluționa diverse provocări locale- unele elemente
și fost identificate la momentul dezvoltării programului,
altele încă se mai regăsesc.
În Programul IMPACT- subiectul modelului de bună
practică- este dezvoltat și implementat cu profesori
voluntari, care sunt formați și li se asigura mentorat.
Funcționează ca un club extrașcolar, un spațiu de
învățare, explorare, de a pune idei în practică, de a lua
decizii, de exersare la o scală mică viața de adult, de
identificare a pasiunilor prin proiecte în folosul comunității. Ei fac chestionare, interviuri, discută cu experți și
instituții, vin cu soluții și, împreună cu liderii IMPACT, o
transformă în realitate.

Investiția FNO este direct orientată către profesori
și indirect, dar cu cel mai mare impact, în elevi, prin
metodele interactive de lucru la clasă, proiectele
atractive și relația dezvoltată profesor- elev bazată pe
încredere, responsabilitate și motivare/ valorizare de
ambele părți. Aceștia ofera feedback permanent – prin
chestionare, interviuri, focus-grupuri- pentru
îmbunătățirea programului și actualizarea lui la nevoile
comunității.
Actorii implicați de-a lungul timpului în program: școli
și inspectorate, Ministerul Educației Naționale,
organizații de talie internațională, precum World Vision,
Romanian American Foundation, parteneri privati și
sponsori, care sprijină misiunea organizației de a
genera schimbare în educație.
Modalitățile, metodele și/sau instrumentele utilizate
în proiect în procesul de analiză, planificare,
implementare, evaluare și follow-up.
Analiză de nevoi: programul s-a transformat de la
planul inițial de învațare prin experiență prin feedback-ul permanent venit de la profesori și elevi. S-au
folosit ca metode: observația, feedback-ul structurat,
focus- grup, iar multe dintre metode și activități au fost
testate și ajustate pentru a se obține rezultate cât mai
bune pentru tinerii din comunitate și pentru comunitate
per ansamblu.
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Analiza de nevoi s-a bazat inițial pe studii oficiale,
urmând ca altele să fie dezvoltate de organizație în
funcție de comunitate.
Implementare: calitatea programului depinde de
câteva elemente, care ajută și la menținerea motivației
celor cu care se lucrează în teritoriu: programe de
formare de calitate și intense, mentorat față în față și
online, vizite la club și feedback/ sprijin în
dezvoltare, oferirea de oportunități educaționale:
conferințe, traininguri specializate, finanțări pentru
proiecte, tabere, etc.
Evaluare și follow-up: formulare de evaluare după
fiecare eveniment/context, rapoarte anuale realizate
de beneficiari și staff, sedințe de evaluare. Pe partea de
follow-up de cele mai multe ori se aplică distribuirea
către membrii comunității de beneficiari a concluziilor/
rezultatelor/ materialelor educaționale ajutătoare.
CREȘTI SOLIDAR!

Schimbarea produsă în comunitate și în echipa de implementare, competențe dezvoltate în urma proiectului și modul în care arată solidaritatea în povestea
proiectului
,,Este într-adevăr dificil să realizezi studii de impact
atunci când vorbim de dezvoltarea valorilor, dezvoltare
socio-emoțională și [soft] skills.... Într-un studiu realizat
cu alumni IMPACT, de către Dr. Jennifer S. Feenstra,
Northwestern College, SUA, a rezultat faptul că tinerii
din programul nostru, față de alți tineri: s-au integrat
mai ușor la locul de muncă, votează mai mult, sunt
încă implicați în programe de voluntariat, au mai mare
încredere în oameni, sunt mai preocupați de generațiile
viitoare, au înregistrat un nivel mai ridicat de autonomie,
interes pentru propria dezvoltare și au un sentiment
mai ridicat de purpose in life și acceptare de sine.”

Lidia Bondiuc
Competențe dezvoltate: management de proiect, training și mentorat, comunicare și promovare,
fundraising și scriere de grant-uri, advocacy, construcție
de materiale educaționale, organizarea de evenimente
și conferințe educaționale, concepere și implementare
de campanii naționale, schimbarea de roluri și
asumarea de responsabilități diferite, capacitate de
adaptare și o flexibilitate dobândită prin proiectele
implementate.
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,,Componenta de solidaritate se găsește în mai multe
aspecte:
1. prin faptul că sprijinim profesorii să realizeze procese
de învățare relevantă în comunitate și dedicate elevilor;
2. prin cluburile IMPACT, tinerii se uită cu atenție la
problemele comunității și intervin acolo unde este mai
mare nevoie. Astfel, au implementat proiecte în
domeniul: sănătății și stării de bine, reducerii sărăciei
și foametei, reducerii inegalităților, protecția mediului,
educație de calitate, etc”
Lidia Bondiuc
„Învățături” de dat mai departe: recomandări și
sfaturi utile pentru a face proiecte de succes în
comunitate.
FNO îi încurajează pe toți cei care vor să facă o
schimbare să ia în considerare următoarele:

,,1. Înainte de orice, clarifică cu echipa ta care este
scopul intervenției și care sunt rezultatele pe care le
aștepți;
2. Discută cu persoane din comunitatea ta, direct
afectate de problemă; cu experți are îți pot oferi o
perspectivă de ansamblu. Întotdeauna soluțiile pe care
le oferi beneficiarilor ar trebui să fie la îndemâna lor;
3. Verifică și testează la o scară mai mică înainte de a
investi resurse și energie;
4. Încearcă să vizualizezi cum ar putea funcționa inițiativa ta, în timp, fără tine? Dacă chiar dorești să rezolvi o
problemă, uită-te la cauze și caută metode sustenabile
de intervenție;
5. Echipa este lângă tine prin ”vânt și ploaie”,
ai grijă de ea! În ONG-uri se lucrează mult, știm, dar
nu uita să te asiguri de binele colegilor;
6. Partenerii adevărați se câștigă investind în relația cu
ei și implicându-i pe cât de mult posibil în proces- fii
onest, deschis și binevoitor cu ei. Alege-i mai ales pe cei
cu care împărtășești aceleași valori și delimitați-vă bine
rolurile.
7. DREAM BIG.”
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Mulțumim că ai ales, împreună cu echipa ta, să faci o
schimbare în comunitate, să contribui la a face viața
mai bună oamenilor mai puțin privilegiați și, poate, să
faci inițiative ce au grijă de mediu.

Prin urmare, oricât de mare ar fi uneori tentația, nu
puneți presiunea schimbării întregii lumi pe umerii
voștri. Descoperiți împreună ce puteți voi să faceți și
începeți de acolo.

Sperăm că acest Ghid de Solidaritate să îți fie de folos
în călătoria voastră, ca echipă, să vă ajute să vă
organizați și să vă inspire în alegerea metodelor pe care
vreți să le puneți în practică pe parcursul intervenției.
Nu uita că acest Ghid poate fi doar începutul și că el nu
este singura sursă de inspirație și de ajutor. Te invităm
să cauți inspirație și în oamenii din jurul tău,
în comunitate și în contextele în care te afli.

La final, te încurajăm să ai încredere în tine și în echipa
cu care lucrezi, să crezi în puterea lui „împreună” și că
nu renunți. Uneori va fi greu, alteori va fi provocator iar
alte dăți vei fi cuprins de bucurie și entuziasm în fața
micilor și marilor rezultate. Amintește-ți constant care
este De ce-ul tău și ce te-a făcut să devii un Agent al
Schimbării care ia atitudine în fața nedreptăților și
inechităților. Cere ajutor când nu știi, bucură-te de
fiecare victorie, spune Bravo, atât echipei, cât și ție
însuți, și reflectă asupra procesului de învățare prin care
treci și treceți împreună.

Te invităm să alegi cu grijă și realism tipul de schimbare
pe care vrei să o faci și te invităm să îți amintești că
„Roma nu s-a construit într-o singură zi.”, ci puțin câte
puțin.

CREȘTI SOLIDAR!

Drum bun și hai să contribuim împreună la o lume mai
bună, mai dreaptă, mai sigură și mai solidară!

245

www.suntsolidar.eu
CRESC (Certificare și intRoducere în Corpul
European de Solidaritate – pentru cei interesați de
proiecte de voluntariat și experiență profesională)
ACCES (Atelier apliCat pentru Corpul European de
Solidaritate – pentru scriere de proiecte)
SUCCES (SUport pentru Contractare în Corpul
European de Solidaritate –pentru organizații și
grupuri informale cu proiecte aprobate)
MC2B – Mentorat și Coaching (pentru mentori și
coach-i în proiecte)
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