
         
 

 
1 

 

AL TREILEA SPAȚIU AL CETĂȚENIEI ACTIVE  

MANUAL DE TRAINING pentru FACILITATORI 

 

Introducere 

Acest Manual de training a fost creat pentru a reuni materialele de training care vor fi utilizate în mod 

specific de Bibliotecarii formatori în proiectul Al treilea spațiu al cetățeniei active - România. Manualul 

conține ansamblul materialelor dezvoltate, testate și adaptate în urma atelierului de Formare de formatori 

din Poiana Brașov, desfășurat în Trimestrul 3 din 2014. Conținutul manualului a fost elaborat astfel încât să 

ofere un model pe care cei care au fost formați  în livrarea programului să îl utilizeze în livrarea de activități 

modulare, personalizate conform propriilor nevoi și amplificate de propria expertiză și experiență.  

Conținutul prezentat în continuare urmărește un flux logic, menit să ghideze participanții pe parcursul 

călătoriei lor destinate aprecierii și înțelegerii puterii cetățeniei active și a leadership-ului social. 

 

 

 

Autori: Mike Waldron și Olga Napiontek 



         
 

 
2 

ZIUA 1 

 

Activitatea 1: Zece întrebări – Zece minute 

Acesta este un ice-breaker în care facilitatorii le cer participanților ca, la fiecare două minute, să-și găsească 

un nou partener pe care nu îl cunosc și să-și adreseze reciproc următoarele întrebări, atunci când sunt 

anunțați. 

 

 Dacă ți-aș da un milion de euro, ce ai face cu ei? 

 Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată? 

 Cu ce asociază oamenii comunitatea/orașul tău? 

 Cine ești tu? 

 Ce anume din ceea ce porți spune cel mai mult despre tine? 

 Ce este un cetățean activ? 

 Cine te-a influențat cel mai mult? 

 Ce înseamnă numele tău? 

 Dacă aș veni la tine la cină, ce ai găti pentru mine și de ce? 

 Despre ce este vorba? 
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Activitatea 2:  Profile din rețeaua socială  

 

 

 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor ști mai mult despre cine sunt colegii lor. Ei vor avea 

ocazia să reflecteze asupra propriului lor profil și despre cum au ales să se prezinte. 

Timp: 15 minute de pregătire, 15 minute plimbare prin galerie  

Materiale necesare: Coală de flipchart pentru fiecare persoană, markere, posti-it-uri tăiate în pătrățele 

mici, Blu Tak/patafix.  

Instrucțiuni: Facilitatorii oferă fiecărui participant câte o coală de flipchart și le vor cere participanților să 

creeze fiecare un profil similar cu cel de pe rețelele de socializare. Profilul poate să conțină detalii precum 

numele, locul de muncă, interese/hobby-uri, persoana/elementul care i-a influențat cel mai mult, ambiții și 

prieteni. 

De asemenea, fiecare participant trebuie să includă o imagine reprezentativă a propriei persoane. 

După crearea profilelor, participanții le vor lipi pe perete.  

Participanții vor plimba pentru a privi și a reflecta asupra profilelor colegilor, făcând comentarii și dând 

“Like-uri” 

Facilitatorii pot reflecta asupra elementelor cheie care se desprind din acest exercițiu. 
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Concluzii:  Suntem cu toții diferiți, dar există multe aspecte comune în trecutul nostru sau în ceea ce 

privește lucrurile care ne interesează. Ceea ce alegem să împărtășim reprezintă o modalitate de a edita 

modul în care ne prezentăm. 

Activitatea 3: Peretele contribuțiilor noastre  

 

 

 

 

Obiectiv: La finalul exercițiului, participanții: 

Își vor fi împărtășit conexiunile, abilitățile, abordările și cunoștințele cu colegii lor, vor fi reflectat asupra 

contribuției lor și vor fi vizualizat puterea contribuției lor. Participanților le vor fi clare și vor avea încredere 

în propriile lor așteptări legate de eveniment și de ce se va întâmpla în continuare și vor afla și așteptările 

colegilor. 

Timp: 30 minute 

Materiale necesare: un perete liber, post-it-uri colorate, markere 

Instrucțiuni:  

Introducere în tematica sesiunii: “De fiecare dată când intrăm într-un grup, avem anumite așteptări – de la 

noi, la ceilalți, de la situația nou creată. Pe lângă așteptări, prin sine, fiecare aduce în grup o mulțime de alte 

resurse (de la competențe, aptitudini, cunoștințe până la abordări și atitudini care pot mișca grupul înainte 

sau îl pot proteja de eșec). Toate acestea - așteptările noastre, ceea ce suntem, pe cine cunoaștem, ce știm 
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să facem, cum ne comportăm - determină ceea ce urmează să se întâmple în grup. Ele pot fi văzute ca niște 

cărămizi – dacă le aliniem și le exploatăm corect, putem stabili o fundație pentru acțiunile noastre viitoare. 

Ba chiar, proiectul nostru comun poate fi clădit puternic, asemeni unui zid. Însă… dacă ignorăm cărămizile, 

le lăsăm aruncate, nu doar nu ne vor folosi la nimic, dar ne putem împiedica de ele sau pot fi folosite 

împotriva noastră…” 

După această introducere, facilitatorul anunță participanții că urmează să explorăm ce cărămizi aduce 

fiecare în grup și cum putem construi peretele contribuțiilor noastre. Pentru acest scop, participanților le 

sunt distribuite seturi de post-it-uri colorate ce vor fi folosite în următorul fel: 

A) Așezarea primului strat de cărămizi: Participanții sunt rugați să reflecteze 5 minute și apoi să scrie 

pe post-it-uri: pe cine cunosc, ce știu să facă, ce pot să facă. Imediat ce au terminat, participanții 

sunt rugați să lipească post-it-urile pe un perete, până la un nivel pe care facilitatorul îl va fi 

demarcat din timp. Facilitatorii le cer participanților să aplice un strat de mortar, ca să cimenteze 

peretele. Acesta constă în ‘abordarea pe care o folosesc’ sau în atitudinile pe care le au. 

Participanții au la dispoziție încă 5 minute pentru a reflecta și scrie abordările pe post-it-uri și a le 

lipi între cărămizi.  

B) Așezarea celui de-al doilea strat de cărămizi: Facilitatorii le cer participanților să pună pe perete 

aspirațiile lor legate de eveniment – ce doresc ei să obțină pe parcursul celor trei zile de atelier.  

Participanții își scriu aspirațiile legate de eveniment pe post-it-uri și le pun pe perete. Din nou, 

facilitatorul le cere sa cimenteze peretele adaugând abordări/atitudinile pe care le vor adopta în 

timpul cursului pentru a-și atinge aspirațiile.  

C) Așezarea celui de-al treilea strat de cărămizi: După încă cinci minute, facilitatorii îi întreabă pe 

participanți ce doresc să obțină după atelier, când se vor întoarce în comunitățile lor. Participanții 

vor pune pe vârful zidului aspirațiile lor legate de acțiunea socială, după eveniment. 

Apoi, facilitatorii invită participanții să creeze graffiti pe perete, marcând elemente care permit 

consolidarea zidului, crearea de conexiuni, identificarea cărămizilor slabe sau breșelor din zid etc.., 

adăugând comentarii și întrebări. 

Concluzii:  Facilitatorii explică faptul că peretele reprezintă unica putere a grupului. Acesta este un perete 

unic și care aparține grupului. Arată că grupul are la dispoziție un set de diverse abilități, cunoștințe și rețea 

de conexiuni. De asemenea, peretele arată că există o diversitate de abordări pe care putem clădi. 
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Activitatea 4: Explorarea orizontului  

 

 

Obiectiv: La finalul exercițiului, participanții: 

Vor putea să contribuie, să împărtășească și să articuleze o viziune comună asupra proiectului Al treilea 

spațiu. Vor putea să aprecieze provocările pe care le presupune activismul social. Vor înțelege mai bine 

unele povești de succes din istoria grupului. 

Timp: 90 minute 

Materiale necesare: flipchart, markere, coli A4 de hârtie colorată, reviste vechi, lipici, Blu Tak/patafix, 

foarfecă, un perete liber, pix sau creion pentru fiecare participant 

Facilitatorii vor desena un peisaj desfășurat pe patru coli de flipchart (acesta poate fi mai mare, dacă grupul 

de participanți este mai mare). 

Instrucțiuni:  

Participanții sunt împărțiți în două echipe.  

[Joc: Puzzle-uri. Formatorul pregateste din timp 2 puzzle-uri, 2 imagini taiate in bucati mai mici a.i. fiecarui 

participant sa-i poata reveni cate una. Trainerul amesteca puzzle-urile si roaga fiecare participant sa extraga 

cate o piesa. La semnul trainerului, participantii trebuie sa reconstituie puzzle-ul gasind colegii ce au restul 

pieselor. Odata ce puzzle-urile au fost reconstituite, trainerul opreste jocul si introduce urmatoarea 

activitate] 
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1. Fiecărei echipe i se cere să contureze o viziune comună cu privire la ce poate însemna cetățenia 

activă [5 minute], care e orizontul spre care privesc, și să-și ilustreze viziunea într-un mod creativ, 

prin desen sau colaj imagini din reviste [5 minute]. Odată îndeplinită sarcina, fiecare grup prezintă 

rezultatul în fața celuilalt grup [2 minute/grup]. După prezentări, facilitatorul confruntă cele două 

viziuni și ajută participanții – prin discuție facilitată - să identifice elementele comune și să ajungă la 

o singură reprezentare [5 minute]. Total secvență formare: 20 min 

2. Participanții sunt invitați să se întoarcă în cele două grupuri de lucru, să-și imagineze și să 

reprezinte (în mod creativ – prin desen sau colaj de imagini din reviste) cum își imaginează că pot 

pune în practică viziunea privind cetățenia activă, în contextul proiectului Al Treilea Spațiu – care va 

fi misiunea lor de grup, ce-și propun să facă în călătoria spre orizont – din nou, 5 min/grup pentru 

brainstorming, 5 min/sarcina creativa, 5 min prezentări, 5 min discuții facilitate pentru identificarea 

elementelor comune. Total secvență formare: 20 min. 

3. Participanților li se cere să reflecteze și să ilustreze grafic pericolele și obstacolele din călătoria lor 

către orizont – din nou, 5 min/grup pentru brainstorming, 5 min/sarcina creativa. Total secvență 

formare: 10 min 

4.  Participanții sunt invitați să se întoarcă în cele două grupuri de lucru, să discute între ei și să 

identifice povești de succes (A mai străbătut cineva dintre ei drumul către acest orizont? Sau știu 

alți cetățeni angrenați în același demers? Sunt similare dificultățile întâmpinate? Cum au fost 

depășite până acum?). După discuție, ei vor trebui să ilustreze grafic soluțiile ce au funcționat în 

trecut în depășirea obstacolelor și care ar putea fi folosite din nou – 15 min/grup pentru 

împărtășire experiențe/povești, 5 min/sarcina creativă, 5 min/grup prezentări, 5 min discuții 

facilitate pentru identificarea elementelor comune. Total secvență formare: 30 min 

 Concluzii:  Facilitatorul recapitulează provocările și succesele pe care le au liderii sociali și cetățenii activi în 

călătoria lor unică spre orizontul lor. 

 

Activitatea 5: Ipoteze culturale 

Obiectiv: La finalul exercițiilor, participanții vor: aprecia filtrele diferite prin care fiecare dintre noi vede 

lumea, alături de factorii din propria noastră identitate care influențează aceste filtre și vor descoperi cu îi 

văd alții pe ei. 

Timp: 1 oră 15 minute 

Materiale necesare: coli A4 de hârtie colorată, markere 

Instrucțiuni: 

a. Ipoteze culturale și manifestarea lor 
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 Participanții sunt împărțiți în două echipe. Fiecare membru al fiecărei echipe primește câte un 

rol, scris pe un bilețel. Rolurile sunt aceleași în ambele echipe: 

o Un rom prieten cu pescarii din cel mai apropiat port 

o O tânără mamă ce și-a pierdut tutela asupra copiilor  

o Un bancher de provincie aflat în vacanță 

o Un polițist corupt ce a determinat naufragiul pentru a-și înscena dispariția pe mare  

o Un tânăr la liceu olimpic la matematică  

o O pensionară ce deține un telefon mobil  

 Facilitatorul invită ambele grupuri să-și imagineze că sunt într-o barcă de salvare, în mijlocul 

mării. Cu toții se aflau pe un vapor care, din cauza unor defecțiuni la motoare, s-a scufundat. Cu 

greu au prins un loc în barcă. Vâslesc deja de 1 noapte și nu e nici urmă de mal la orizont. Mai 

mult de-atât, au găsit o spărtură în barcă. Pentru că barca e prea încărcată, începe să ia apă. În 

plus, vâslitul e din ce în ce mai greu. Pentru a supraviețui, singura soluție este să arunce 2 

oameni în apă. Totuși, facilitatorul atrage atenția grupului că membrii grupului nu sunt ceea ce 

par. [5 min] 

 Fiecare membru al grupului are 1 minut pentru a pleda în favoarea propriei vieți, argumentând 

de ce nu ar trebui sa fie aruncat peste bord, după care grupul trebuie să ia o decizie. Totuși, nici 

un membru nu are voie să dezvăluie membrilor grupului atributele rolului său ce apar 

subliniate mai sus și nici nu le poate folosi pe acestea ca argumente în propria-i apărare. La 

semnalul trainerului în cele două grupuri încep deliberările. După 5-8 min, trainerul oprește 

discuțiile și cere decizia fiecărui grup, odată cu explicații privind motivele deciziei. [10 min] 

 Participanții din fiecare grup sunt încurajați să explice cum s-au apărat și, acolo unde e cazul, de 

ce cred că au fost excluși. După câteva minute, trainerul dezvăluie și cealaltă față a rolurilor și 

grupurile sunt încurajate să reflecteze dacă ar alege diferit știind ceea ce știu acum. Toți 

participanții sunt angajați în discuții privind funcționarea și etica alegerilor pe baza 

presupunerilor culturale. De asemenea, facilitatorul îi îndeamnă pe participanți la introspecție -  

în câte situații din viața de zi cu zi au luat decizii în funcție de presupunerile culturale? În ce fel 

de situații și de ce? Cum s-au comportat? Ce atitudini sau abordări i-ar fi ajutat să ia decizii mai 

bune? Se regăsesc acestea în cimentul din zidul contribuțiilor la grup? [10 min] 

b. Ipotezele culturale ca resorturi interioare 

 Participanții sunt rugați de facilitatori să se gândească la elementele din trecutul lor care ar fi 

putut contribui la ipotezele culturale proprii și la ipotezele pe care le formulează alții despre ei.  

Apoi, participanții primesc câte 3 coli A4. Pe flipchart este pusă o coală pe care e desenată o 

cutie cu scule. Timp de 10 minute, participanții vor reflecta asupra propriului context cultural. 
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Pe fiecare coală A4, ei vor scrie câte un instrument al identității lor culturale 

(afirmație/truism/principiu de viață) ce este: 

o Moștenit – vorbe/ziceri/adevăruri preluate fără discernământ de la părinți sau bunici, 

rude apropiate, chiar și din înțelepciunea populară;  

o Dobândit prin experiență – vorbe/ziceri/adevăruri pe care nu și le-ar fi asumat dacă nu 

le-ar fi trăit; 

o Auto-educat - vorbe/ziceri/adevăruri pe care le-au selectat și și le-au transformat în 

valori directoare.  [10 min] 

 Participanților li se cere să pună “cutiile cu scule” pe podea și să împărtășească cu ceilalți ceea 

ce au scris, făcând turul galeriei împreună și contribuind la o discuție de grup legată de factorii 

care au contribuit la cristalizarea identității lor culturale. Facilitatorul va extrage aspectele care 

subliniază moștenirea culturală comună a oamenilor și va vorbi despre identitățile lor. [10 min] 

 Apoi, facilitatorul va încuraja participanții să reflecteze: 

o Ce ipoteză culturală le-a modelat cel mai mult parcursul individual? De ce? 

o Ce ipoteză culturală le modelează comportamentul de cetățean? În ce fel? 

o Ce ipoteză culturală comună i-ar putea ajuta să devină cetățeni activi? În ce fel le-ar 

influența comportamentul dacă și-ar asuma-o?  [10 min] 

Activitatea 6: Oportunități și bariere ale angajamentului civic  

a. EXEMPLE DE CETĂȚENIE ACTIVĂ DIN PROPRIA COMUNITATE 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor înțelege ce sunt acțiunile civice importante, vor fi 

capabili să găsească exemple ale acestora în comunitate. 

Timp: 1 oră   

Materiale necesare: Pentru trainer:  flipchart, markere / Pentru participanți: coli A4 de hârtie, coli de 

flipchart, markere 

Instrucțiuni: 

1. Facilitatorul invită grupul să participe la o sesiune de brainstorming, pentru a crea o listă de 

domenii de intervenție civica importante – facilitatorul scrie pe flipchart toate exemplele 

menționate de participanți [5 min] 
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2. Facilitatorul invită participanții să indice exemplul pe care îl apreciază mai mult.  Fiecare participant 

va marca 3 activități de pe listă. Facilitatorul va recapitula cele 3 sau 4 activități menționate cel mai 

frecvent de grup [5 min] 

3. Facilitatorul împarte grupul în 3 sau 4 grupuri mai mici, cărora le cere să găsească exemple de 

acțiuni civice de succes în domeniile respective. În fiecare dintre grupurile mici, participanții 

lucrează mai întâi individual [10 min], scriind pe o coală A4 povestea acțiunii civice alese, care să 

răspundă la următoarele întrebări:  

a. Care a fost problema? 

b. Cine a reacționat? 

c. Cum a/au reacționat? 

d. Cum a sprijinit comunitatea această acțiune? 

e. Care a fost efectul? 

4. Apoi, participanții din fiecare grup își prezintă poveștile. [25 min – cate 2 min/participant] 

5. La final, toți participanții lipesc foile cu povești pe perete, astfel încât oricine din grup să poată citi 

povestea și să vorbească cu autorul, pentru a afla mai multe detalii. [5 min] 

b. EXEMPLE DE CETĂȚENIE ACTIVĂ DIN TOATĂ LUMEA  

Facilitatorul propune participanților și următoarele modele de participare și implicare a cetățenilor în viața 

comunității [10 min]: 

- Nomadul verde și Grădinile prințesei: Nomadisch Grün (Nomadic Green) a lansat 

Prinzessinnengärten (Princess Gardens) sub forma unui proiect pilot în vara anului 2009 la 

Moritzplatz, în Berlin Kreuzberg, un loc în care se afla o groapă de gunoi de peste jumătate de 

secol. Împreună cu mai mulți prieteni, activiști și vecini, grupul a curățat gunoiul, a amenajat 

niște loturi transportabile/mobile și a cules primele fructe rezultate din munca lor. 

http://prinzessinnengarten.net/about/ 

- Baywatch: Un grup de tineri din Złotoryja, un mic oraș din Polonia a decis să organizeze o 

campanie pentru deschiderea unui ștrand public care a fost închis din cauza constrângerilor 

bugetare. Ei au realizat filmul de mai jos care a devenit foarte popular pe Facebook. Datorită 

acestei acțiuni, autoritățile locale au simțit presiunea socială și au luat decizia de a deschide 

ștrandul.  

- https://www.youtube.com/watch?v=q8S91Ho6Y0Q 

- Biblioteca este un spațiu excelent pentru dezbateri! Aceasta a fost experiența unui proiect al 

Fundației Civis Polonus. În 22 de biblioteci publice, grupuri de cetățeni au avut oportunitatea de 

http://prinzessinnengarten.net/about/
https://www.youtube.com/watch?v=q8S91Ho6Y0Q
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se întâlni cu autoritățile locale și de a discuta chestiuni locale importante, precum construcția 

unei centrale eoliene, închiderea școlii mici, agenda culturală locală.  

- https://www.youtube.com/watch?v=iBq2gOaK2HY  

Concluzii [10 min]: 

Facilitatorul recapitulează această activitate, adresând următoarele întrebări:  

- Ce îi ajută pe membrii comunității să se implice în activitățile respective? 

- Ce fel de bariere identifică ei? 

- Cum poate răspunde grupul civic oportunităților/barierelor? 

Activitatea 7: Sistemele din care facem parte 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor aprecia natura sistemelor sociale și vor înțelege cum și 

unde pot ei influența aceste sisteme  

Timp: 30 minute 

Materiale necesare: post-it, flipchart, markere 

Instrucțiuni: 

1. Facilitatorul explică natura sistemelor, inclusiv sistemele umane și arată cum indivizii, ca pârghii în 

aceste sisteme, pot fi influențați în mod eficient, prin adresarea directă de mesaje. Pentru a 

înțelege conceptul de sistem, facilitatorul le propune participanților să-l compare cu o bicicletă (pe 

care o desenează pe flipchart). La fel ca în funcționarea unei biciclete, orice sistem este bine 

articulat, fiecare piesă are un rost. Spițele și roțile crează mișcarea, cadrul ține sistemul la un loc … 

cineva conduce bicicleta – fără acesta și fără intenția sa de a conduce bicicleta, sistemul nu ar fi pus 

în mișcare. Dar un om cu intenție de a conduce bicicleta trebuie să aibă el însuși un sprijin (scaun), 

un instrument de a da direcție și o pârghie prin care să pună sistemul în mișcare (pedala). [5 min] 

2. Identificarea tuturor pârghiilor, mânerelor și punctelor de sprijin dintr-un sistem este crucială 

pentru oricine e interesat să influențeze un sistem. Pentru a învăța cum să facă acest lucru, 

facilitatorul cere fiecărui participant să-și aleagă un număr, iar acest număr va fi folosit pentru 

identificarea participantului, în loc de numele său. [5 min] 

3. Facilitatorul invită fiecare participant să aleagă alți doi colegi care își vor comunica în secret 

numerele. Va începe jocul în care participanții care alcătuiesc sistemul uman trebuie să se găsească 

la distanțe egale între ceilalți doi participanți pe care i-au ales, fără să vorbească. Pe măsură ce 

sistemul uman se stabilizează, facilitatorul poate mișca artificial unul sau mai mulți participanți și 

să-I roage să se reconfigureze, iar apoi să se stabilizeze din nou. Această secvență se poate repeta 

https://www.youtube.com/watch?v=iBq2gOaK2HY
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de mai multe ori, pentru a arăta efectul pe care anumite componente mobile [oamenii] îl au asupra 

sistemului. [10 min] 

4. La concluzii, facilitatorul desenează un cerc, iar în jurul cercului scrie în ordine numerele pe care le-

au avut participanții. Facilitatorul marchează pe acest ‘ceas’ mișcările sistemului, trasând câte două 

linii pentru numărul fiecărei persoane către ceilalți doi colegi aleși. Numerele cu cele mai multe linii 

care pornesc de la ele sunt prezentate ca fiind punctele pivot cele mai influente din sistem.  [5 min] 

5. Participanții au oportunitatea de a reflecta asupra elementelor unui proces eficient și de succes și a 

unei campanii de advocacy și să influențeze punctele pivot influente, ca o consecință a lobby-ului 

pe care îl fac. [5 min] 

Concluzii:   

Cu toții suntem părți ale unor sisteme diverse și variate. Dacă dorim să influențăm orice sistem, trebuie să 

înțelegem cele mai potrivite puncte pivot asupra cărora putem interveni și să ne gândim unde și cum putem 

face asta. 

Activitatea 8:  Imaginea unui cetățean activ  

 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții: vor articula calitățile unui cetățean activ în context 

românesc, conform percepției grupului. 
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Timp: 35 minute 

Materiale necesare: coli de flipchart, markere. 

Instrucțiuni:  

1. Participanții sunt împărțiți în două echipe.  

2. Facilitatorul încurajează cele două echipe să reflecteze la ce este un cetățean activ ideal, desenând 

o coală de flipchart imaginea unei persoane și notând în dreptul capului – cunoștințele, ce ar trebui 

să știe un cetățean activ, în dreptul inimii – ce ar trebui să simtă/obiceiuri, în dreptul brațelor și 

picioarelor – ce ar trebui să facă. [15 min] 

3. Fiecare grup are la dispoziție două minute pentru a explica și colegilor de ce a ales anumite 

caracteristici în desenul lor de pe flipchart. [5 min] 

4. În paralel cu prezentările grupurilor, trainerul centralizează trasăturile identificate de participanți 

folosind o nouă coală de flipchart. Rezultatul va fi un portret robot plin de calități pe care 

cetățeanul ar trebui să le aibă. Trainerul prezintă portretul general cetățenilor și concluzionează: nu 

există răspunsuri corecte sau greșite. Viziunea asupra cetățeanului activ trebuie să fie una contextuală. Adulții 

învață prin acțiune, astfel că, pentru a sprijini cetățenia activă la nivel local, ei au nevoie să acționeze, fapt ce 

le dezvoltă cunoașterea. Atitudinile sunt un efect al activității civice de succes, influențează zilnic realitatea 

din comunitate, datorită sentimentului de apartenență la un grup. [5 min] 

5. La final, facilitatorul înmânează participanților definiția competențelor în domeniul cetățeniei active 

realizată de CE. Acestea sunt citite cu voce tare și clarificate împreună cu facilitatorul. [10 min] 

Competenţe-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii: competenţe sociale şi civice. Competenţele 

sociale se referă la competenţele personale, interpersonale şi interculturale şi toate formele de 

comportament care permit fiecărei persoane să participe în mod eficace şi constructiv la viaţa socială şi 

profesională. Aceste competenţe sunt legate de bunăstarea personală şi socială. Este esenţială înţelegerea 

codurilor de conduită şi a obiceiurilor din diferite medii în care activează persoanele. Competenţele civice, 

în special cunoaşterea conceptelor şi a structurilor sociale şi politice (democraţie, justiţie, egalitate, 

cetăţenie şi drepturi civile), fac posibilă participarea activă şi democratică a oamenilor; 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_ro.htm 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_ro.htm
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ZIUA 2 

ACTIVITATEA 9:  Drumul spre procesul decizional incluziv? 

 

Obiectiv: 

La finalul acestui exercițiu, participanții vor înțelege și articula drumul de la oferirea de informații prin 

consultare și negociere către procesul decizional incluziv. 

Timp: 20 min 

Materiale necesare: pentru trainer: flipchart, markere, slide PPT 19-20 

Instrucțiuni: Unul dintre facilitatori îi va ajuta pe participanți să înțeleagă cum pot ajunge să faciliteze 

procesul decizional incluziv făcând apel la metafora drumului/călătoriei. Pentru această sesiune, 

facilitatorul desenează un drum pe 3 coli de flipchart (munți în orizont, cărare șerpuită, obstacole pe drum 

etc) după care spune următoarea poveste: 

“Procesul decizional incluziv este o destinație, dar și o călătorie, pas-cu-pas. Călătoria începe cu 

INFORMAREA, punctul de start dar și cea mai distantă formă de implicare a cetățenilor.  

CONSULTAREA este următoarea etapă din călătorie prin care ne apropiem de destinație. Consultarea 

reprezintă un proces de implicare a cetățenilor prin solicitarea opiniei acestora cu privire la anumite aspecte 

ale unei decizii. Participarea cetățenilor este parțială în această etapă – ei pot oferi input doar acolo unde 

sunt solicitați și doar în forma în care sunt așteptați să o facă.  

NEGOCIEREA este cu un pas mai aproape de destinație deoarece presupune tratarea cetățenilor ca parte co-

interesată (subiect, nu obiect al deciziei) și partener în identificarea unei soluții win-win. 
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În definitiv, vom ști că am ajuns la destinație - LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD INCLUSIV – când vom observa că 

autoritățile locale/factorii de decizie repetă pașii de mai sus în mod sistematic, proactiv și regulat 

(informează cetățenii cu privire la efectele deciziilor deja luate și nevoia luării de noi decizii, apoi îi invită la 

consultări și negociază soluția finală)”. [8 min] 

Concluzii: Procesul decizional incluziv real este atât un produs cât și un factor ce contribuie la dialog, iar 

dialogul nu este doar o practică, ci și o stare de spirit ce definește spațiile de tip 3/societățile ce susțin 

cetățenia activă. În calitate de Grup de Acțiune Civică, atunci când ne dorim să facilităm luarea deciziilor în 

mod inclusiv, trebuie să verificăm întotdeauna în ce punct al călătoriei s-a ajuns. Au fost cetățenii informați, 

dețin datele ce le-ar permite să participe la luarea deciziilor? Au fost consultați? Au fost reprezentați la 

negocieri? Cum ne asigurăm că pașii sunt respectați sau cum putem însoți cetățenii în călătoria către luarea 

deciziilor în mod inclusiv? [2 min] 

ACTIVITATEA 10: Ciclul politicilor publice 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor înțelege procesul luării deciziilor de către autoritățile 

publice și vor sonda posibilitățile și mecanismele de participare la luarea deciziilor în fiecare etapă a 

procesului. 

Timp: 30 minute 

Materiale necesare: Slide PPT 21-23, coli flipchart, markere 

Instrucțiuni: 

 Facilitatorul prezintă ciclul politicilor publice folosind ca suport slide-ul 21.  

 

 În introducere, formatorul le reamintește participanților de sesiunea privind funcționarea 

sistemelor și de principala concluzie la care s-a ajuns până la finalul sesiunii - cei interesați să 

imprime o mișcare sistemului sau să influențeze funcționarea acestuia trebuie să cunoască 

principiile de funcționare ale sistemului, pârghiile, sistemele de suport și frânele. Atunci când sunt 

identificate probleme într-o comunitate, autoritățile iau decizii urmând un proces cunoscut sub 

numele de ciclul politicilor publice (en. Policy cycle). Bineînțeles, ciclul politicilor publice este doar o 
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reprezentare simplificată a procesului de decizie de la nivel central. Ca orice reprezentare, acesta 

selectează anumite aspecte ale realității din teren în defavoarea altora. Totuși, ciclul politicilor 

publice poate fi util în înțelegerea – de către cetățeni – a mecanismului de luare a deciziilor de pe 

plan local și-i poate ajuta să-și planifice intervenții pentru a influența procesul luării deciziilor prin 

determinarea stadiul actual al procesului și anticiparea următorii etape. [5 min] 

 Unul dintre facilitatori fiecare etapă a procesului luării deciziilor de către autoritățile publice (câte 1 

min/etapă) folosind ca suport slide-urile 22-23. Pentru fiecare etapă prezentată, facilitatorul alocă 2 

minute identificării – prin apel la participanți – a cel puțin unei povești de succes (modalitate prin 

care cetățenii contribuit la luarea deciziilor în etapa respectivă) și 1 minut identificării altor 

mijloace/metode de participare la luarea deciziilor. În paralel cu oferirea de către explicații și 

cererea de exemple, al doilea facilitator centralizează inputul participanților pe o coală de flipchart 

separată [20 min] 

o Problema: 

 Pentru a deveni un subiect de lucru, o problemă trebuie să ajungă pe agenda 

publică. Problemele nu există ca atare, ele trebuie să fie definite și acceptate; 

o Dezbatere & decizie: 

 Dezbaterea are loc in anumite conditii. De asemenea, o problema prezinta interes 

pentru o dezbatere in masura in care aceasta reflecta temele in discutie de la 

niveluri superioare.  

 Important de determinat in avans: cine participa la dezbatere? Cine decide ce? 

 De observat si evaluat: cine a participat efectiv? Ce interese au fost in joc? Ce a 

trebuit sa fie negociat?  S-a ajuns la un compromis? 

o Implementare: 

 De observat si evaluat: Cum este implementata/va fi implementata decizia? Apar 

obstacole sau conflicte? Corespunde implementarea intentiilor factorilor de decizie? 

o Reactii 

 De observat si evaluat: Cum este resimtita implementarea? Ale cui interese sunt 

afectate – in mod favorabil sau nefavorabil? Exista reactii din partea unor grupuri 

organizate? Sprijina sau se opun deciziei?  

o Problema – iar: 

 De observat si evaluat: In definitiv, a fost rezolvata problema? A avut efecte 

neplanificate sau nedorite? A aparut o noua problema?  
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 Coala de flipchart pe care au fost centralizate metodele de influențare a luării deciziilor este 

postată pe suportul de flipchart. Facilitatorul revizuiește lista generată de participanți și verifică 

împreunăcu aceștia dacă mai sunt necesare adăugiri. [5 min] 

 

Activitatea 11:  De ce sa ne implicăm în procesul decizional? 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții se vor confrunta cu cele mai obișnuite atitudini pe care 

cetățenii le au în ceea ce privește participarea la procesul decizional și vor formula argumente pentru 

implicarea civică.  

Timp: 20 minute 

Materiale necesare: Slide PPT afirmații cetățeni 

Instrucțiuni: 

Setarea contextului – facilitatorul le prezintă participanților următorul scenariu [5 min]: 

“Un nou continent a fost descoperit. Cetățeni din nenumărate țări au decis să emigreze spre acest nou 

tărâm. După o vreme guvernată de lipsa regulilor și laissez-faire, cetățenii au început să-și dorească 

stabilirea unei ordini. Toți cetățenii au fost invitați să participe la fundamentarea regulilor noii societăți. 

Câțiva cetățeni și-au asumat rolul de catalizatori ai participanților la dezbateri. În încercarea lor de a 

strânge cetățenii au întâmpinat și refuzuri. Argumentele au fost următoarele: 

 Cetățean 1: “De unde vin eu, nimănui nu-i pasă ce fac cei ce ne conduc. Am fost mereu prea ocupați 

să ne ducem traiul. Foarte probabil nici aici nu mă voi interesa de aceste lucruri” 

 Cetățean 2: “Lumea e a lor, a conducătorilor. Au propriile jocuri și propriile reguli. Și le fac atât de 

complicate încât, uneori, consumăm atâta energie să-i înțelegem încât nici nu mai merită să o 

facem” 

 Cetățean 3: “În țara noastră de origine am încercat să ne implicăm. Însă cei ce dețineau puterea s-

au simțit amenințati de noi și ne-au forțat să ne retragem. Astfel că am renunțat.” 

 Cetățean 4: “De unde vin eu, cei pe care i-am ales ne-au promis lucruri mari. Odata ajunși la putere, 

nu au realizat nimic, dimpotrivă, au folosit puterea pentru a deveni mai bogați. Toți liderii sunt 

corupți” 

- Facilitatorul angajează participanții într-o discuție facilitată prin adresarea următoarelor întrebări: 

o Care au fost opiniile exprimate de cetățeni? Le împărtășiți? 

o Ce vor pierde cetățenii dacă nu participă? 

o Ce vor câștiga dacă participă? 
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o Cântărind avantajele vs. dezavantajele, considerați că este benefic să participăm la luarea 

deciziilor? [10 min] 

- Facilitatorul împarte participanții în 4 echipe. Fiecare echipă se va ocupa de câte unul dintre cetățenii de 

mai sus. Facilitatorul le cere participanților să dea un nume de cod fiecărui tip de cetățean, să reflecteze 

daca îl pot identifica și în peisajul civic din propria comunitate (v-ați întâlnit cu un astfel de cetățean?) și 

apoi – lucrând în echipe [15 min] – să rescrie sloganul proiectului (Particip, deci exist) pentru a-l convinge pe 

cetățeanul respectiv să participe.  

Activitatea 12: Formularea întrebărilor 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor aprecia diferite perspective, vor avea abilitatea să 

sprijine, să învețe și să împărtășească prin dialog – abilități de formulare a întrebărilor. 

Timp: 20 minute 

Materiale necesare: 3 coli flipchart, markere 

Instrucțiuni: 

Introducerea abilităților de formulare a întrebărilor ca instrument pentru identificarea nevoii de schimbare. 

Încurajează participanții să fie curioși și să aplice abilitățile de formulare a întrebărilor în activitatea lor.  

1. Invită participanții să se gândească la o întrebare care ar face o altă persoană să zâmbească plăcut 

surprinși. Facilitatorul le cere participanților să se plimbe prin sală, să întâlnească alte persoane și 

să le adreseze întrebarea. Procesul este repetat pentru o întrebare care să-l facă pe celălalt să dea 

un pas înapoi și apoi pentru o întrebare care să-l facă pe celălalt să se simtă mândru/flatat.  [5 min] 

2. Facilitatorul întreabă grupul dacă au fost exprimate întrebări puternice și le notează. Participanții 

sunt încurajați să definească sintagma: ‘întrebare puternică’. De exemplu: o întrebare care mă face 

să mă gândesc mai profund sau în mod diferit sau care declanșează un răspuns emoțional. [5 min] 

3. Facilitatorul  le oferă participanților unul sau două minute pentru a se gândi individual la o 

întrebare puternică primită de ei și pe care doresc să o împărtășească. Apoi le cere participanților 

să lucreze în perechi pentru a împărtăși această întrebare puternică și pentru a descoperi ce anume 

o face puternică. [10 min] 

Concluzii:   

Întreabări în plen [10 min]   

 Care sunt gândurile și observațiile voastre privind puterea întrebărilor?  

 Poate o întrebare schimba modul în care ne gândim la ceva?  
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 Ce te face să vrei să pui întrebări? De exemplu: curiozitatea, studiul, nevoia etc. Continuă 

conversația întrebând ce determină curiozitatea lor și ce înseamnă să fii curios.  

 Dacă recunoaștem că întrebările sunt puternice, atunci putem începe să ne schimbăm pe noi sau să 

schimbăm comunitățile noastre prin întrebările pe care le punem.  

ACTIVITATEA 13: Dialog și rezolvarea conflictelor 

 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor înțelege dialogul și când poate fi acesta folosit – 

abordări ale dialogului – principiile dialogului.  

Timp: 45 minute 

Materiale necesare: set hadout-uri – Rezolvarea conflictelor în 6 pași. Ziare și reviste 

Instrucțiuni: 

1. Prezintă grupului: Cuvântul dialog înseamnă lucruri diferite pentru diferiți oameni. De asemenea, 

este posibil să nu înțelegem aceleași lucruri din cuvintele pe care le folosim pentru a descrie 

abordări diferite. Poate fi de ajutor pentru înțelegerea noastră să ne gândim la dialog în relație cu 

situații de interacțiune. Inițiem un dialog atunci când ne dorim să obținem ceva. Partenerul nostru 

va susține dialogul dacă îl consideră valoros pentru sine. Astfel, dialogul poate fi înțeles ca o situație 

de colaborare, de tip win-win, în care 2 sau mai multe persoane se angajează în mod deliberat 

pentru a găsi soluții la probleme comune sau pentru a-și îndeplini propriile interese într-un mod 

reciproc avantajos. Atunci când principiile dialogului sunt încălcate, apare conflictul. Rezolvarea 

conflictului se realizează – din nou – prin dialog și prin restabilirea situației de tip win-win. [5 min] 
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2. Facilitatorul descrie o situație a cărei rezolvare nu a fost deja stabilită (exemplul poate fi extras de 

la participanți). Situația poate fi prezentată ca un joc de roluri. Participanții sunt încurajați să 

gândească câteva posibile rezolvări ale situației de conflict. Făcând acest lucru, este posibil să 

anticipeze câțiva pași din modelul de rezolvare a conflictelor. [5 min]   

3. Facilitatorul împarte grupul în două echipe și distribuie handout-ul Rezolvarea conflictelor în 6 pași 

doar unei echipe ce-l va studia în liniște (echipa A).  

 
Rezolvarea conflictelor în 6 pași 

 

1. Identifică nevoile 
De ce ai nevoie? Ce îți dorești de fapt? 

 
Fiecare răspunde acestei întrebări fără a-l acuza 
ori învinovăți pe celălalt. 

2. Definește problema 
Care pare să fie problema? Care sunt 
cauzele? Care este problema în fapt? 

 
Definirea problemei trebuie să fie realizată în 
comun și să fie acceptată de toate părțile. 

3. Caută cel puțin 3 modalități de 
rezolvare a conflictelor 
Cum putem rezolva problema? 

 
 
Fiecare răspunde acestei întrebări. Toate 
posibilele soluții sunt ascultate și notate fără 
părtinire. Scopul este identificarea a cât mai 
multor căi de rezolvare a conflictelor.  

4. Evaluează soluțiile propuse 
Ce soluții vă mulțumesc? 

 
Toate soluțiile sunt cântărite, făcând distincția 
între soluțiile acceptabile și cele de neacceptat 
pentru vreuna dintre părți.  

5. Decide care soluție este reciproc 
avantajoasă (win-win) 
Ce soluție v-ar mulțumi pe toți? O 
acceptați? Este problema rezolvată? 

 
 
Dintre soluțiile acceptabile, se identifică soluția 
reciproc avantajoasă și se verifică acceptarea 
acesteia de către părți. 

6. Asigură-te că soluția va fi aplicată 
Haideți să vorbim din nou despre 
această situație …(când? În cât timp?)… 
și să vedem dacă problema a fost 
rezolvată.  

 
Facilitează agrearea unui termen de verificare a 
aplicării soluției. 

 

Cealaltă echipă va căuta 2-3 situații de conflict în ziarele/revistele aduse de facilitator (echipa  B) 

sau va pregăti 2-3 situații de conflict prestabilite:  

 Negociere la ministerul de finanțe pentru un proiect,  

 Prima întâlnire de lucru a echipei de proiect,  

 Trântorii și albina lucrătoare.  [5-10 min]   
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4. Facilitatorul crează perechi de câte 4 cursanți, câte doi din fiecare echipă. Astfel, în fiecare echipă, 

se vor regăsi participanți ce au identificat situații conflictuale și participanți ce au asimilat un model 

de rezolvare a acestora. Fiecare echipă alege o situație de conflict pe care o vor prezenta în fața 

celorlalți prin joc de rol [5 min/grup x 3-4 grupuri]  – cei 2 participanți din echipa B vor fi părți în 

conflict, iar cei doi participanți din echipa B vor încerca să medieze conflictul, aplicând modelul de 

soluționare în 6 pași.  [20 min]  

Concluzii:   

Facilitatorul facilitează reflecția participanților asupra activității prin adresare următoarelor 

întrebări [5 min]  : 

 Ce conflicte ați pus în scenă?  

 Cum ați încercat să le rezolvați; 

 Cum v-a ajutat modelul rezolvării conflictelor în 6 pași.  

 Ce am învățat despre dialog? Scrie ce este și ce nu este dialogul.  

Activitatea 14: Dialog narativ  

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor aprecia diferite perspective; scopul dialogului – 

dezvoltare comunitară; abordări ale dialogului – abilități de ascultare; abordări ale dialogului – abilități de 

formulare a întrebărilor  

Timp: 60 minute 

Materiale necesare: coli A4 

Instrucțiuni: 

Participanții vorbesc liber, învață și împărtășesc prin povestire.  

1. Introdu activitatea spunând că în multe dintre culturile noastre, povestirea reprezintă o modalitate 

de a explora adevăruri comune. Cetățenii sunt invitați să se implice în această activitate folosind 

abilitățile pe care le-au învățat până acum, în acest program.  

2. Împarte grupul în echipe de 2 persoane. Explică procesul: fiecare echipă este invitată să identifice un 

subiect care este important pentru membrii echipei sau pentru conceptul de cetățenie activă. [5 min]  

Timp de 10 minute, participanții vor scrie o povestire personală pe care o au pe acest subiect. 

Povestirile vor avea o însemnătate reală pentru fiecare dintre ei, personal. [10 min]   

3. Invită fiecare persoană să prezinte propria povestire celorlalți membri ai grupului. Grupul va asculta 

activ. Apoi, fiecare persoană din grup spune elementele asemănătoare și diferențele față de 

povestirea sa. [30 min]   
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4. Cere fiecărui grup să extragă ceea ce consideră a fi punctele principale din povestire, precum și 

învățămintele acestora. Acestea pot fi prezentate grupului sau încărcate online pentru a fi prezentate 

Cetățenilor Activi, dacă participanții se simt confortabil în această privință. [5 min]   

5. Invită fiecare grup să intre în dialog, folosind următoarele întrebări: ‘ce’ (ce este povestea), ‘de ce’ 

(de ce au avut loc evenimentele din povestire), ‘ce înțelegem din povestire’ și ‘cum putem acționa 

diferit ca rezultat al povestirii’. [5 min]   

Concluzii:   

Întreabă participanții în plen care au fost provocările și succesele dialogului prin povestire/narație? Cum 

putem folosi această metodă în comunitățile noastre, pentru a clădi încrederea și înțelegerea necesare 

pregătirii acțiunii sociale? [5 min]   

Activitatea 15: Centre de influență în comunitățile noastre  

 

 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor înțelege conceptul de comunitate și conexiunile dintre 

puterea globală și luarea deciziilor; vor avea abilitatea să identifice persoanele interesate cheie din puterea 

comunităților. 

Timp: 20 minute 

Instrucțiuni: 
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O activitate scurtă destinată cartografierii și explorării puterii, de la nivelul local la cel global. Pentru multe 

grupuri, această activitate funcționează cel mai bine permițând grupului să definească titlul fiecărui inel al 

cercului (de exemplu ‘trib’, ‘clan’ în loc de ‘local’).  

1. Începe prin a întreba grupul cine deține puterea la nivel ‘local’ (sau în apropierea noastră). Scrie fiecare 

exemplu pe un post-it și lipește-l în centrul cercului.  

2. Desenează încă un cerc în afara acestuia și întreabă cine deține puterea la nivel regional. Scrie fiecare 

exemplu pe un post-it și lipește-l în centrul acestui cercul.  

3. Desenează încă un cerc în afară și întreabă cine are puterea la nivel național și repetă procesul.   

4. Desenează încă un cerc în afară și întreabă cine are puterea la nivel global și repetă procesul.  

a. Este aceasta o reprezentare corectă/onestă a deținătorului puterii? Sunt persoane sau 

instituții cheie care lipsesc?   

b. Ce putem spune despre oamenii din comunitate– au oamenii în general  putere? Puteți 

oferi exemple?  

c. Cum pot puterile diferite din diagramele noastre să se influențeze reciproc? Cum poate 

comunitatea să influențeze grupurile enumerate?  

d. Care sunt câteva modalități prin care cetățenii activi își pot exercita puterea asupra zonelor 

pe care le-am enumerat în inelele țintă? Notă: cetățenii activi își pot exercita puterea la 

nivel local, național și global, puterea poate apărea prin implicarea în dialog și nu trebuie să 

impună o acțiune.  

Concluzii:  Invită participanții să se gândească la natura puterii și la modul în care ne afectează viața. 

Activitatea 16:  Puterea de a lua o decizie  

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor putea să aprecieze și să articuleze rolul diverselor 

pârghii și procese decizionale care vor fi influențate în comunitățile noastre; abilitatea de a identifica părțile 

interesate din comunitate – putere și luarea deciziilor.  

Timp: 20 minute 

Materiale necesare: coli de hârtie, pixuri, markere colorate, patafix sau bandă adezivă. 

Instrucțiuni: 

1. În această activitate, participanții explorează ideea de putere locală și globală, cum aceste puteri 

reprezintă proiecte conectate.  
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2. Spune în fața grupului: Gândindu-ne la putere ne poate ajuta să ne gândim la persoanele cu care 

este necesar să lucrăm atunci când planificăm acțiunea socială.  

Deschide o discuție ‘ce este puterea?’ Puterea este abilitatea sau capacitatea de a evolua sau 

acționa eficient. 

3. Spune în fața grupului: Puterea este văzută ca fiind productivă și pozitivă, nu doar restrictivă și 

negativă. De exemplu: ‘împuternicirea/empowering’ oamenilor să se ajute singuri.  

4. Invită membrii grupului să se gândească, să asocieze, să împărtășească un moment în care s-au simțit 

împuterniciți. Ce s-a întâmplat? Care era contextul? Cine erau personajele? Ce sentimente și emoții 

ați experimentat voi și ceilalți? Cum a fost obținută împuternicirea? Ce ne spune asta despre 

putere?  

5. Au cetățenii activi putere? În ce sens? În alegerile pe care le facem, în principiile pe care le susținem, ca 

parte a unei rețele mai mari, prin instrumentele, resursele și accesul pe care îl avem.  

6. La ce trebuie să avem grijă atunci când deținem puterea? Facilitatorul poate explora mai profund unele 

dintre ideile următoare: considerarea puterii ca scop în sine, abuzul de putere, a acționa pentru alții.  

Concluzii: Ce învățătură putem extrage din această activitate, care ne va putea ajuta în calitate de cetățeni 

activi?  

ACTIVITATEA 17:  Navigând prin comunitățile noastre  

Apreciază diversitatea comunității și înțelege diferitele instrumente care pot fi aplicate pentru 

cartografierea nevoilor. 

Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor înțelege conceptul de comunitate și conexiune între 

comunitatea locală și cea globală – și cea proprie;  

Abilitatea de a identifica chestiuni de dezvoltare socială care să fie abordate în comunitate. 

Timp: 20 minute 

Materiale necesare: coli de flipchart, markere, hârtie și multe creioane colorate 

Instrucțiuni: 

1. Participanții creează o hartă vizuală comună a comunității locale a lor, incluzând părțile pozitive și 

problemele, cu o implicare comunitară mai largă, dacă este posibil.  

2. Prezentare în fața grupului: această sarcină este destinată creării unei hărți de ansamblu a localității 

lor pe o foaie de flipchart. [2 min]   

3. Împarte cursanții în două grupuri. Cere fiecărui grup să deseneze cu creionul (cu ajutorul colegilor 

din grup) o hartă geografică aproximativă: drumuri, orașe, dealuri, granițe, orice element potrivit 
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scalei regiunii asupra căreia lucrează. Subliniază din nou că această hartă nu trebuie să fie fidelă sau 

detaliată. [5 min]   

4. Invită grupul să identifice elementele de identitate locală: valori comunitare, patrimoniu, etc…; [3 

min]   

5. Invită grupul să identifice sursele bunăstării locale [3 min]   

 Naturale 

 Sociale 

 Tehnologice 

 Economice 

6. Invită grupul să identifice resursele pentru dezvoltare locală continuă [3 min]   

 Naturale 

 Sociale 

 Tehnologice 

 Economice 

7. Invită grupul să identifice dificultățile sau îngrijorările din comunitate și să le marcheze pe hartă [3 

min]   

8. Confruntă cele două hărți și facilitează suprapunerea acestora pentru a crea o hartă unitară. [3 min]   

Concluzii:   

Implică participanții într-o discuție facilitată pentru formularea unor observații privind oportunitățile de 

intervenție în comunitate (ce se prefigurează a fi o problemă), posibilitățile de intervenție (ce am putea 

face) și impactul acțiunilor (cine va fi afectat de acțiunile noastre, în ce mod, ce reacții putem aștepta, cum 

putem facilita dialogul între părți pentru găsirea soluțiilor).  

Activitatea 18: Planificarea acțiunii sociale  
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Obiectiv: La finalul acestui exercițiu, participanții vor ști cele mai importante elemente de care trebuie să 

țină cont atunci când planifică acțiunea socială. Ei vor avea o idee cu privire la ce doresc să schimbe în 

comunitatea lor și cum să facă acest lucru.  

Timp: 45 minute 

Materiale necesare: coli de flipchart, markere.  

Instrucțiuni: 

Această activitate ajută participanții să se gândească la acțiuni civice concrete pe care le pot face în 

comunitățile lor. 

1. Invită fiecare participant să se gândească la acțiunea civică pe care ar dori să o facă în comunitatea 

sa. [3 min]   

2. Invită fiecare participant să planifice această acțiune [10 min], răspunzând la următoarele 

elemente: 

a. Viziune 
b. Public țintă  
c. Părți interesate/Stakeholders 
d. Eveniment / Acțiuni 
e. Orizont de timp 
f. Resurse 

3. Toți participanții își prezintă în fața grupului planul lor de acțiune – 2 min/participant [30 min]   
4. Toate micro-proiectele sunt postate pe perete. Participanții își înscriu numele cu markerul în 

dreptul ideii de proiect la a cărei implementare i-ar plăcea să participe. [2 min]   
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5.  
Concluzii:  Este important să începem cu acțiuni mici care ne oferă oportunitatea de a simți puterea de a 

influența și creează experiența de bază în schimbarea socială. 

AL TREILEA SPAȚIU AL CETĂȚENIEI ACTIVE 

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul 

Fondului ONG în România 

Obiectiv general: Dezvoltarea unui sistem complet de facilitare a participării comunitare la practicarea 

democrației prin formarea de cetățeni activi, crearea de spații care să protejeze și să promoveze valorile 

democratice și prin realizarea de audituri de integritate pentru administrațiile publice locale. 

Obiective specifice: 

o Formarea unei rețele naționale de formatori în domeniul cetățeniei active (bibliotecari formatori 

din biblioteci publice județene); 

o Formarea și pregătirea a 14 Grupuri de Acțiune Civică (GAC) constituite din membri ai ONG-urilor și 

cetățeni din 14 județe; 

o Amenajarea în 14 biblioteci județene din țară a 14 democracy-nests (cuiburi ale democrației), spații 

de protecție, promovare și exercitare a valorilor democratice; 

o Deprinderea membrilor GAC de a participa la viața comunității prin realizarea a 28 de audituri de 

integritate – 14 pentru instituții publice locale și 14 pentru un serviciu public din aceeași localitate; 

o Încheierea a 14 memorandumuri cu ONG-uri locale sau cetățeni de preluare a coordonării activității 

celor 14 cuiburi ale democrației din cadrul bibliotecilor județene în vederea asigurării unei 

participări civice sustenabile. 

Beneficiarii finali ai proiectului nostru sunt cetățenii din 14 comunități urbane din Romania pentru care 

proiectul este implementat în doua etape. 

Într-o primă etapă (Noiembrie 2014 – Noiembrie 2015), metodologia proiectului va fi testata in 7 județe 

poziționate strategic în toate regiunile de dezvoltare a României: Brașov, București, Cluj, Constanța, Gorj, 

Hunedoara și Suceava prin medierea bibliotecilor județene partenere în proiect. 

În a doua etapă a proiectului (Februarie 2015 – Februarie 2016) se va lucra cu încă 7 biblioteci publice 

județene, câte una din fiecare regiune de dezvoltare, astfel încât implementarea sistemului de facilitare a 

participării democratice să fie testată în numeroase locații și să fie relevantă pentru un transfer la nivel 

național. 

În fiecare dintre cele 14 biblioteci publice, implementarea sistemului de facilitare a participării publice se 

desfășoară respectând următorii pași: 

1. Crearea unui program de învățare a cetățeniei active prin transfer de know-how din partea 

Fundației Civis Polonus (Polonia); 

http://www.civispolonus.org.pl/
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2. Crearea unei rețele naționale de formatori în domeniul cetățeniei active, folosind centrele de 

formare din 14 biblioteci județene ca noduri de rețea pentru învățare comunitară; 

3. Selectarea a câte 15 voluntari/comunitate (membri ONG, funcționari publici, reprezentanți mass-

media, alți cetățeni) și dezvoltarea competențelor acestora în domeniul cetățeniei active; 

4. Amenajarea – cu participarea voluntară a celor 15 cetățeni – a câte unui cuib al democrației în 

incinta Bibliotecilor Județene, după modelul “cuibului de lectura” (reading nest) de Mark 

Reigelman; 

5. Constituirea voluntarilor selectați în 14 Grupuri de Acțiune Civică (GAC); 

6. Exersarea comportamentelor de participare civică a membrilor GAC prin aplicarea unor 

instrumente specializate (audituri ale integrității); 

7. Asigurarea practicării cetățeniei active în mod sustenabil prin susținerea membrilor GAC în a-și 

planifica activitatea pe termen lung. 

În etapa de încheiere a proiectului (Februarie 2016 – Aprilie 2017) are loc transferul la nivel național, prin 

selecția și pregătirea de noi formatori în domeniul cetățeniei active din alte 26 Biblioteci Județene și prin 

organizarea unei conferințe finale pentru 100 reprezentanți ai societății civile ce pot folosi experiența și 

resursele create în proiect pentru dezvoltarea de noi inițiative. 

Printre cele mai importante rezultate ce vor fi atinse până la finalul proiectului menționăm: 

– Amenajarea a 14 cuiburi ale democrației; 

– Dezvoltarea unui curs de cetățenie activă și transferul acestuia în portofoliul Centrelor de Formare, ce 

există în fiecare bibliotecă județeană, la nivel național; 

– Formarea unei rețele de facilitatori/formatori în domeniul cetățeniei active (40 de bibliotecari instruiți la 

nivel național); 

– Instruirea a 210 cetățeni și reprezentanți ONG în domeniul practicării cetățeniei active și constituirea 

acestora în 14 Grupuri de Acțiune Civică funcționale; 

– Realizarea a 28 de audituri de integritate pentru 14 autorități publice locale și 14 servicii publice 

descentralizate. 

 

http://www.al-treilea-spatiu.ro/en/#home 

 

 

https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=633&q=reading+nest&oq=reading+nest&gs_l=img.3..0j0i24l5.1879.4039.0.4262.12.10.0.2.2.0.139.1171.0j10.10.0....0...1ac.1.56.img..0.12.1180.krMQ1u43UzU
http://www.al-treilea-spatiu.ro/en/#home

