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CUI se
adresează
acest ghid

CE înseamnă
să fii
promotoare/
promotor
a/al egalităţii
de şanse

CE cuprinde
acest ghid

Cuvânt înainte
Ghidul de faţă, apărut în proiectul „Fii european: implică-te în

problemele comunităţii”, este rezultatul unei abordări ce are la bază
câteva argumente, şi anume:

1. Cetăţenia nu se moşteneşte, se învaţă şi de modul în
care fiecare dintre noi alege să o înveţe depinde starea comunităţii
în care trăim.

A fi cetăţean al unui stat înseamnă a cunoaşte şi a respecta
drepturile şi responsabilităţile cetăţeneşti, a cunoaşte practicile şi
principiile democratice şi a acţiona în virtutea acestora.

Drepturile şi responsabilităţile cetăţeneşti sunt moştenite de
către fiecare dintre noi, dar pentru a fi puse în practică ele trebuie
cunoscute şi exersate. Întregul proces de dezvoltare a cetăţeniei este
unul de învăţare, care trebuie asumat şi coordonat de principalii actori
cu rol educativ.

Din această perspectivă, şcoala ca principală instituţie a
cetăţeniei trebuie să transmită tinerilor cunoştinţele necesare despre ce
înseamnă ”a fi cetăţean” şi să le dezvolte acestora competenţe „pentru a
acţiona ca buni cetăţeni”.

Pornind de la acest fapt, ghidul de faţă este construit pentru
profesorii şi tinerii care sunt interesaţi să-şi dezvolte competenţe
necesare pentru a acţiona ca promotori ai egalităţii de şanse pentru
femei şi bărbaţi.

Promotoarea/promotorul egalităţii de şanse pentru femei
şi bărbaţi este persoana care:
• respectă şi îşi exprimă adeziunea faţă de drepturile femeilor şi
principiul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi,
• îşi asumă responsabilitatea de a se implica activ în susţinerea şi
promovarea acestor principii în rândul membrilor comunităţilor din care
face parte,
• analizează aspecte ale problematicii egalităţii de gen,
• sesizează autorităţile cu competenţe în domeniul egalităţii de şanse
despre încălcările sesizate,
• se informează cu privire la statutul şi rolul femeilor şi al bărbaţilor în
comunităţile de care aparţine,
• urmăreşte şi discută despre măsura în care sunt respectate
drepturile femeilor şi egalitatea de gen,
• crede că cetăţeanul obişnuit are obligaţia de a participa la
rezolvarea problemelor comunităţii.

2. Comunitatea se dezvoltă prin implicarea activă a
fiecăreia/ fiecăruia dintre noi (fată sau băiat, femeie sau bărbat) în
soluţionarea problemelor comunităţii.

Pentru a fi un promotor eficient al egalităţii de şanse pentru
femei şi bărbaţi, cetăţeanul trebuie să-şi dezvolte competenţe civice
care să-l ajute în acţiunile pe care le întreprinde. Pentru aceasta el are
nevoie de instrumente specifice de implicare comunitară.

În acest ghid sunt descrise o serie de astfel de instrumente
practice care îi ajută pe cetăţeni:
- să analizeze aspecte ale problematicii de gen prin anchete sociale,
- să se informeze despre instituţii, legislaţie, programe în domeniu

folosind diverse metode şi canale de informare,
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Despre
proiectul „Fii
european:
implică-te
în
problemele
comunităţii!”

- să promoveze respectarea drepturilor femeilor şi a principiului
egalităţii de şanse prin intermediul mass-media,

- să sprijine organizaţiile neguvernamentale implicându-se ca
voluntari şi iniţiind campanii de atragere de fonduri,

- să combată acţiunile de încălcare a drepturilor femeilor prin diverse
forme de protest,

- să influenţeze deciziile autorităţilor din domeniul egalităţii de şanse
prin acţiuni de lobby şi advocacy.

Metodele şi tehnicile descrise în ghid pot fi utilizate în activităţi
desfăşurate în principal în afara orelor de curs şi sunt structurate pentru
a stimula implicarea tinerelor şi tinerilor în soluţionarea problemelor
comunităţilor în care trăiesc (şcoală, familie, grup de prieteni, oraş).

3. În comunitatea din care facem parte trebuie să
promovăm egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi să
sprijinim femeile aflate în dificultate.

Egalitatea de şanse şi combaterea discriminării între femei şi
bărbaţi constituie în Uniunea Europeană una dintre obligaţiile
comunitare stipulate în mod direct în instrumentul cu valoare
constituţională al Uniunii, Tratatul de la Amsterdam.

În vederea îndeplinirii acestei obligaţii, prezentul ghid cuprinde
referiri la legislaţia şi instituţiile ce acţionează în domeniul protecţiei
drepturilor femeii ca drepturi ale omului. Aceste resurse vin să sprijine
tehnicile prezentate, iar cunoaşterea şi utilizarea lor pot conduce către
acţiuni eficiente de combatere a discriminării de gen şi de sprijinire a
femeilor aflate în dificultate.

Exersarea tehnicilor şi metodelor descrise în acest ghid oferă
tinerilor modalităţi de a sprijini comunităţile în care trăiesc, astfel încât
membrii acestora:
- să dobândească informaţii referitoare la importanţa respectării

principiului egalităţii de şanse;
- să beneficieze de informaţii despre problematica genului social;
- să fie încurajaţi să integreze perspectiva egalităţii de gen în educaţia

copiilor şi în dezvoltarea sănătoasă a acestora;
- să sprijine femeile aflate în dificultate;
- să se implice în acţiuni de înlocuire a imaginilor stereotipe negative

ale femeilor.

Ghidul a apărut în cadrul proiectului „Fii european: implică-te
în problemele comunităţii” iniţiat de CPE în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Acest proiect urmăreşte să dezvolte competenţe pentru
promovarea şi implicarea în activităţi civice în spiritul egalităţii de şanse
a peste 1.200 de elevi şi 50 de profesori din 15 licee pilot (din judeţele
Timiş, Constanţa şi Municipiul Bucureşti).

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea de practici
şi atitudini tinerelor şi tinerilor în spiritul tratamentului şi şanselor egale
pentru fete şi băieţi, femei şi bărbaţi şi sporirea capacităţilor liceelor pilot
pentru dezvoltarea de activităţi extraşcolare de educaţie civică.

Alina Chiriac, coordonatoare de program
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Capitolul I      
Instrumente pentru acţiuni
de implicare comunitară
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Acţiuni de promovare prin mass-media

Pentru a spori impactul acţiunilor pe care le desfăşurăm în comunităţile din care
facem parte, putem transmite mesaje de informare, mobilizare, educare prin intermediul
mass-media.

Principalele instrumente pe care le putem utiliza în aceste cazuri sunt:
1. comunicatul de presă;
2. ştirea de presă;
3. scrisoarea către editor;
4. conferinţa de presă;
5. interviul;
6. participarea la emisiuni.

De asemenea, pentru a ne informa despre un anumit eveniment, fenomen sau
pentru a analiza diferite mesaje care apar în presă pe marginea unui subiect care ne
interesează putem utiliza:

1. baza de date;
2. monitorizarea presei;
3. dosarul de presă.

Prezentăm în continuare conferinţa de presă şi comunicatul de presă ca
principale instrumente de transmitere, către membrii comunităţilor din care facem parte, a
mesajelor despre acţiunile pe care le desfăşurăm.
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Conferinţa de presă

CE este?
CUM se organizează?

Conferinţa de presă reprezintă o foarte bună ocazie de a comunica cu mass-media
în mod eficient, interactiv. În cadrul unei conferinţe de presă, ziariştii pot nu doar să obţină
informaţii, dar şi să adreseze întrebări celor care le oferă aceste informaţii.
Atunci când se organizează o conferinţă de presă trebuie avute în vedere următoarele
aspecte:

 Subiectul conferinţei trebuie să fie unul de interes pentru mass media.

 Ora de desfăşurare trebuie să fie stabilită şi în funcţie de alte manifestări.

 Locul de desfăşurare:
• un loc accesibil cu mijloace de transport în comun;
• locuri de parcare disponibile;
• o sală suficient de mare.

 Condiţiile de desfăşurare trebuie să aibă în vedere o mulţime de detalii, neimportante
dacă există, dar vitale poate pentru buna desfăşurare a acţiunii:

• microfoane;
• iluminare adecvată;
• prize pentru camere video sau computere;
• telefoane publice;
• echipament de proiecţie;
• echipament de înregistrare video sau audio;
• toalete;
• garderobă;
• aranjarea scaunelor (sală de clasă, teatru sau masă rotundă);
• gustări şi răcoritoare;
• ecusoane cu nume;
• birou de primire.

 Invitaţiile pentru presă trebuie să conţină un număr de telefon pentru confirmare. Ele
trebuie trimise cu cel puţin o săptămână înainte şi trebuie să includă:

• numele evenimentului;
• data şi ora;
• locaţia (eventual o hartă);
• telefonul de contact şi persoana de contact;
• programul succint şi orele (cu indicarea existenţei protocolului);
• numele şi titlurile vorbitorilor;
• indicaţie clară asupra a ceea ce va avea loc.

Invitaţia trebuie urmată şi de un telefon. În redacţii ajung multe faxuri sau plicuri şi
este nevoie de o informaţie suplimentară pentru a lua decizia de a participa la conferinţă. Un
telefon vă oferă şi ocazia de a promova evenimentul.

 Dosarele de presă – Ce trebuie să conţină?
Fiecare ziarist trebuie să primească un dosar de presă care să conţină:

• când există comunicat de presă, acesta intră primul în dosarul de presă;
• informaţia pe care doriţi să o promovaţi (de exemplu, un proiect al şcolii);
• o scurtă caracterizare a organizaţiei (alte proiecte ale şcolii);
• prezentarea detaliată a problemei (de exemplu, prezentarea problematicii

discriminărilor de gen în viaţa publică);
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• prezentarea vorbitorilor (experienţa profesională în domeniu, un scurt
Curriculum Vitae);

• materiale de prezentare a proiectului (pliant, CD etc.);
• cartea de vizită a persoanei de contact (de exemplu, coordonatorul proiectului).

 Vorbitorii
Aceştia trebuie să fie buni comunicatori. Trebuie
ca informaţiile comunicate de cei care vorbesc
să nu se suprapună. Aceasta se poate rezolva
printr-o întâlnire cu puţin timp înainte de
începerea conferinţei de presă. Pregătiţi o listă
de întrebări care ar putea fi puse şi identificaţi
răspunsuri standard împreună cu vorbitorii.
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Comunicatul de presă

Despre ŞTIRE
CUM se scrie un comunicat?

În realizarea unui comunicat de presă trebuie să fiţi atenţi la o serie de aspecte puţin
relevante la prima vedere, dar care pot fi decisive pentru impactul mesajului ce se doreşte să
fie transmis în mass-media.

De ce are nevoie editorul responsabil? De o ŞTIRE!

• O ştire înseamnă pentru el…şi pentru public…
- ceva nou sau innovator;
- ceva şocant sau controversat;
- ceva uimitor sau hazliu;
- direct relevant pentru cititori;
- confidenţial sau secret;
- ceva ce are de a face cu persoane sau locuri faimoase.

• O ştire care apare prea târziu nu mai foloseşte nimănui. Aflaţi termenele limită ale
editorului şi trimiteţi comunicatul înainte.

• Aflaţi cum preferă să primească ştirile. Unii preferă prin fax, alţii prin e-mail.

Cum se scrie un comunicat de presă?
Câteva recomandări:

• folosiţi hârtia cu antetul organizaţiei, dar scrieţi COMUNICAT DE PRESĂ mare, la
începutul paginii;

• în stânga sus trebuie să apară locul şi data emiterii şi în unele situaţii menţiunea
„pentru emitere imediată”;

• scrieţi la două rânduri cu margini largi, pentru ca ziaristul să poată face comentariile
pe margini;

• scrieţi un titlu/ antet care să capteze atenţia, dar nu obscur sau prea dificil de
înţeles;

• primul paragraf trebuie să prezinte concentrat problema şi să sublinieze
principalele puncte de interes;

• puneţi cele mai interesante informaţii la început;
• folosiţi nu mai mult de 300 de cuvinte, cu maxim 60 de cuvinte în cadrul unui

paragraf;
• evitaţi jargonul – în afara situaţiei în care scrieţi pentru o revistă tehnică;
• includeţi întotdeauna citate, deoarece acestea adaugă variaţie materialului şi sunt

apreciate de editori. Comentariile trebuie întotdeauna să vină de la o persoană şi nu
de la o instituţie;

• în ultimul paragraf dinaintea datelor de contact se specifică misiunea organizaţiei/
instituţiei;

• sub text, includeţi numele organizaţiei/ instituţiei emitente şi coordonatele de
contact. Asiguraţi-vă că persoana de contact este disponibilă;

• contactaţi publicaţia, aflaţi numele ziaristului care cel mai probabil va scrie articolul.
Trimiteţi comunicatul de presă şi apoi asiguraţi-vă, prin telefon, că ziaristul l-a primit;

• furnizaţi o fotografie dacă este posibil. Va atrage atenţia chiar dacă informaţia din
comunicat este puţin interesantă. Totuşi, fotografia trebuie să fie relevantă.
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Advocacy

CE este?
TIPURI
PAŞI ai procesului de advocacy
EXEMPLE de campanii

Ce înseamnă advocacy?
În sens literal, advocacy se referă la “a vorbi, a pleda sau a atrage atenţia” asupra

unui aspect social important.

Cine este organizatorul de advocacy: reprezentantul unei persoane, al unui grup
sau al unei instituţii/ organizaţii.

În ce constă procesul de advocacy: acţiuni şi strategii, soluţii la probleme, crearea
unei reţele de suport.

Ce scop are procesul de advocacy: să atragă atenţia comunităţii sau autorităţilor
asupra unor aspecte/ probleme sociale, să-i direcţioneze pe cei care iau deciziile spre o
soluţie, spre o schimbare de politică sau legislativă.

Tipuri de advocacy
 Auto-advocacy

Înseamnă a vorbi, a pleda pentru tine însuţi. Este ceea ce facem majoritatea dintre
noi. Mulţi oameni care au o problemă îşi pot susţine singuri cauza. Uneori însă li se pare
dificil să-i facă pe alţii să-i asculte sau să le accepte poziţia.

Grupurile de auto-advocacy reprezintă cel mai bun mod de încurajare. Acestea sunt
grupuri de oameni care au aceleaşi interese sau utilizează aceleaşi servicii. Ei colaborează
pentru a fi siguri că au un cuvânt de spus. Aceste grupuri sunt o modalitate bună pentru
oameni de se susţine unii pe ceilalţi şi de a căpăta încredere în susţinerea propriei cauze.

 Advocacy pentru grupul de referinţă
Are loc atunci când reprezentantul în advocacy şi partenerii săi au experienţe

similare sau provin din medii similare. De exemplu, copiii care locuiesc împreună într-un
cămin de copii sau cei cu dificultăţi de învăţare.

Uneori, aceasta poate însemna şi că oamenii care au trecut prin experienţe similare
înţeleg mai bine problema în discuţie şi pot fi mai implicaţi/interesaţi.

 Advocacy profesional
Acesta apare de obicei într-o situaţie de criză, sau duce la/ încearcă soluţionarea

unei situaţii de criză. Înseamnă, de regulă, că procesul are o ţintă şi rezultate clare şi se
termină atunci când se obţin rezultatele preconizate. Poate fi realizat de voluntari sau
personal plătit, specializat în advocacy.

Aspectele cheie ale acestui tip de advocacy includ:
 caracterul temporar, nu presupune implicare pe termen lung;
 ţintă precisă;
 posibilitatea de realizare doar de către cei cu experienţă şi cunoştinţe de

advocacy pe problema respectivă.

 Advocacy cetăţenesc
Reprezintă un parteneriat între doi oameni: unul din ei este partener în advocacy şi

celălalt este cetăţean în advocacy.
Un partener în advocacy este cel căruia îi sunt ignorate alegerile, dorinţele, deciziile

şi care are nevoie de ajutor în a i se răspunde la problema pe care o are.
Un cetăţean în advocacy este cel care se oferă voluntar să susţină cauza

partenerului în advocacy şi care nu este plătit pentru aceasta.



FII EUROPEAN: IMPLICĂ-TE ÎN PROBLEMELE COMUNITĂŢII!

16

Aspectele cheie ale acestui proces sunt:
 cetăţeanul în advocacy nu este plătit şi este un membru al comunităţii locale;
 cetăţeanul în advocacy identifică alegerile şi deciziile partenerului, dar nu

încearcă să le influenţeze sau să hotărască singur;
 parteneriatul este pe termen lung, nelimitat, durând atât timp cât doresc cei doi

parteneri.

! Oamenii sunt foarte diferiţi unii de alţii. Nevoile lor de suport sunt diferite şi se pot
modifica pe parcursul vieţii. De aceea, s-au dezvoltat mai multe tipuri de advocacy. Ce tip de
advocacy este folosit şi când, depinde de ceea ce este mai potrivit pentru persoana care are
nevoie de el.

Ce face reprezentantul în advocacy:
 ajută oamenii să facă alegeri şi să aibă mai mult control asupra propriei vieţi;
 lucrează pentru ca toţi să aibă drepturi egale;
 ajută oamenii să spună ceea ce vor şi se asigură că ei sunt ascultaţi şi primesc

un răspuns.

Ce nu face reprezentantul în advocacy:
 NU este arbitru într-o dispută;
 NU preia controlul de la persoana pentru care face advocacy, convingând-o să

adopte modul lui de gândire;
 NU preia rolul unui asistent social sau medical şi nu acoperă lipsa de servicii

care ar trebui furnizate.

Paşii procesului de advocacy
1. Identificarea şi definirea problemei
Se referă la aspectul social sau problema care va fi susţinută în vederea promovării

schimbării de politică. Aceasta trebuie să fie focalizată, clară şi să susţină interesele
beneficiarilor procesului de advocacy.

Metodele prin care se poate identifica problema includ:
 analiza mediului politic, social, economic;
 organizarea de întâlniri pentru identificarea problemei;
 colectarea şi analiza datelor obţinute din sondaje de opinie, focus grupuri.

Întrebări utile în identificarea problemei:
 Care sunt efectele problemei? Care sunt cauzele?
 Care sunt factorii care contribuie la problemă?
 Ce dovezi sunt necesare?
 Cine este afectat de această problemă?
 Câte persoane sunt afectate?
 Cum sunt ele afectate?
 Contextul problemei este mai larg sau specific?
 Întâlniţi-vă şi discutaţi cu alte persoane afectate în mod direct.

! Munca de advocacy trebuie fundamentată mereu pe o înţelegere aprofundată a
tuturor aspectelor.

Decizia asupra soluţiei la problemă
Există mai multe soluţii la problemă? Care sunt acestea?
Ar putea fi nevoie să alegi între mai multe soluţii sau să identifici mai multe soluţii.

! Adesea, un proces de advocacy de succes înseamnă doar comunicarea soluţiilor
posibile celor care iau decizii şi care nu s-au gândit la acestea sau nu le-au luat în
considerare.
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2. Stabilirea scopului şi obiectivelor
Scopul este o afirmaţie generală despre ceea ce procesul de advocacy îşi propune

să realizeze pe termen lung (3-5 ani).
Obiectivele descriu realizările pe termen scurt, specifice şi măsurabile, care

contribuie la scopul procesului de advocacy.

! S-ar putea să constataţi că, pe măsură ce trece timpul şi se fac progrese, scopurile
pe termen lung se modifică faţă de cele iniţiale.

Reevaluaţi-le periodic.

3. Identificarea audienţei-ţintă
Audienţa-ţintă primară se referă la persoanele responsabile cu luarea deciziilor, care

au autoritatea de a realiza schimbarea de politică pentru care are loc procesul de advocacy.
Audienţa-ţintă secundară include persoane care au acces la cei de mai sus şi îi pot

influenţa (alte persoane responsabile cu luarea deciziilor, prieteni sau rude, mass-media,
lideri religioşi).

Reprezentanţii procesului de advocacy trebuie să identifice persoanele incluse în
audienţa-ţintă, primară şi secundară, poziţia de putere a acestora şi să determine dacă
aceste persoane susţin, se opun sau sunt neutre faţă de procesul de advocacy în cauză.

! Aveţi grijă să nu pierdeţi timp sau resurse, convingând pe cineva fără autoritate
sau influenţă. Amintiţi-vă că mulţi din cei care iau deciziile deleagă sarcinile şi cer sfatul
colegilor; ar putea fi util să aflaţi pe cine ascultă cei care iau decizii.

4. Construirea unei reţele de suport
Organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de învăţământ, asociaţiile profesionale,

grupurile de femei vă pot ajuta cu oameni, resurse şi informaţiile de care aveţi nevoie pentru
a vă prezenta cazul.

Organizaţiile de afaceri şi cele civice, cum ar fi camera locală de comerţ sau biserica
vă pot împărtăşi interesul pentru obţinerea de fonduri. O propunere susţinută de mai multe
grupuri va atrage mai mult atenţia celor care iau deciziile.

! Cu cât reţeaua de suport este mai mare, cu atât sunt mai mari şansele de succes.

Coaliţia presupune colaborarea cu alţii pentru a crea o “voce unică”, la diferite nivele
de influenţă. Aceasta are adesea un impact mai mare asupra celor care iau decizii, datorită
unităţii şi solidarităţii demonstrate prin coalizare.

Coaliţia este mai puternică decât o singură persoană/grup.

Cum pot fi identificaţi potenţialii colaboratorii:
- prin participare la conferinţe şi/ sau seminarii pe tema respectivă;
- listarea publicaţiilor şi alte resurse media;
- utilizarea Internetului;
- găzduirea de întâlniri publice.

5. Elaborarea mesajului
Mesajele procesului de advocacy trebuie elaborate şi adecvate pentru audienţa-ţintă

specifică, pentru a încadra problema reprezentată prin advocacy şi pentru a convinge
receptorii mesajului să susţină poziţia procesului de advocacy.

La cine vreţi să ajungă mesajul?
Ce vreţi să obţineţi/ să realizaţi cu acest mesaj?
Ce vreţi să facă (acţiunile dorite) receptorul mesajului, ca rezultat al recepţionării

acestuia?

6. Selectarea canalelor de comunicare
Alegerea celor mai potrivite mijloace şi modalităţi de comunicare depinde şi variază

în funcţie de audienţa-ţintă: influenţarea persoanelor responsabile cu luarea deciziilor,
educarea mass-mediei, obţinerea susţinerii din partea altora.
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Cele mai utilizate canale de comunicare pentru procesul de advocacy sunt:
comunicatele şi conferinţele de presă, prezentările, dezbaterile publice, conferinţele.

! Fiţi pregătiţi dacă vă aştepţaţi ca discuţia să fie controversată; întotdeauna
prezentaţi-vă cazul într-o manieră pozitivă, respectuoasă. Asiguraţi-vă că mesajul vostru
este clar şi consistent.

! În unele cazuri, comunicarea voastră va trebui să fie bine cronometrată, scrisă
şi/sau prezentată formal. Cel mai bun mod de a ajunge la persoana care ia deciziile poate fi
stabilirea unei întâlniri faţă în faţă. Când aceasta nu este posibilă, există alte altenative ca:
scrisori, telefon, petiţii, postere, mesaje prin poşta electronică, faxuri.

Lobby-ul se referă la construirea de reţele, relaţii, comunicarea directă cu cei care
iau deciziile pentru a le explica în detaliu problema şi soluţia propusă. Aceasta poate implica
negocieri cu cei care iau deciziile.

Mărturiile presupun oameni care îşi spun povestea, acestea fiind folosite pentru a
vedea ce funcţionează şi ce nu. Împărtăşirea experienţelor personale încurajează şi creşte
speranţa.

7. Colectarea de fonduri
Există suficiente fonduri sau oameni pentru activităţile care vor fi planificate?
Dacă sunt prea puţini oameni, este nevoie de atragerea sau/şi recrutarea acestora.
Dacă fondurile nu sunt suficiente, este nevoie să fie strânşi bani sau să fie găsiţi

colaboratori care deţin resursele necesare.

! Reprezentanţii în advocacy trebuie să elaboreze încă de la începutul campaniei o
strategie de strângere de fonduri pentru a identifica potenţialii contribuabili financiari sau de
alte resurse.

! Pe măsura avansării în proces, timpul şi resursele se modifică şi trebuie reevaluate
periodic.

8. Elaborarea unui plan de implementare
Acesta are rolul de a ghida campania de advocacy şi trebuie să identifice activităţile

şi sarcinile, persoanele responsabile cu acestea, timpul alocat, resursele necesare.

9. Monitorizare şi evaluare
Prin iniţiativa de advocacy trebuie evaluat periodic dacă obiectivele sunt realizate şi

dacă strategia trebuie modificată. Este necesară, de asemenea, monitorizarea activităţilor de
advocacy pentru a stabili dacă ele sunt implementate după plan.

Monitorizarea este procesul de colectare de informaţii în vederea măsurării
progresului în realizarea obiectivelor de advocacy.

Evaluarea este procesul de colectare şi analiză a informaţiilor pentru a determina
dacă obiectivele de advocacy au fost realizate.

10. Informarea publicului
Cei implicaţi, publicul sau chiar

presa pot contribui la campania de advocacy
prin luarea în considerare a propunerilor
voastre. Informarea publicului poate chiar să
vă ajute la formarea unei reţele de grupuri
interesate.

Aceasta poate fi realizată în mai multe
moduri:

 anunţaţi mass-media prin
scrisori către editori sau prin
contact direct cu aceştia;
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 organizaţi evenimente care să atragă atenţia publicului, cum ar fi:
demonstraţii, marşuri, conferinţe de presă;

 realizaţi şi distribuiţi afişe, insigne, fluturaşi;
 organizaţi un eveniment media, cum ar fi un forum deschis;
 adunaţi semnături pe o petiţie.

Un proces eficient de advocacy presupune să aveţi informaţiile necesare pentru
asistenţa celui care ia deciziile, ştiind ceea ce vreţi, colaborând cu toţi cei afectaţi şi
comunicând cu cel care ia deciziile şi cu publicul.
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Exemplu de campanie de advocacy pentru
sănătatea reproducerii

Definirea aspectului/ problemei
Sănătatea reproductivă se referă la starea de bine la nivel fizic, mental, social în

toate aspectele legate de sistemul reproductiv, de funcţiile şi procesele acestuia. Înseamnă
că oamenii sunt capabii să aibă o viaţă sigură şi satisfăcătoare din punct de vedere sexual şi
au capabilitatea şi libertatea de a decide dacă, unde şi cât de des să aibă urmaşi. Bărbaţii şi
femeile au dreptul să fie informaţi asupra acestor aspecte şi au dreptul la acces şi alegerea
de metode sigure, eficiente, acceptabile şi convenabile financiar de control al fertilităţii,
precum şi dreptul la acces la îngrijire medicală pentru graviditate şi naşterea copiilor.
(Definiţie bazată pe paragraful 7.2. din Programul de acţiune prezentat în “Acţiune pentru
secolul 21/ Sănătatea reproductivă şi drepturi pentru toţi”)

Identificarea aspectelor sănătăţii reproductive
 Creşterea riscului de infectare cu HIV
 Lipsa accesului la servicii medicale şi de consiliere adecvate
 Servicii “neprietenoase” pentru tineri
 Creşterea ratei violenţei domestice
 Creşterea numărului de sarcini la adolescente

Aspectul/ aspectele mai importante sunt alese în baza celui mai mare număr de
voturi primite.

Care este scopul?
Aspectul ales pentru advocacy – Utilizarea mijloacelor contraceptive.

Scopul procesului de advocacy: Accesul garantat la servicii adecvate şi calitative de
planing familial pentru toate cuplurile din ţara X.

Obiectivul general al procesului de advocacy: Realizarea unui angajament de
colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei care va aloca fonduri suficiente pentru
achiziţionarea şi furnizarea mijloacelor contraceptive.

Care sunt obiectivele?
Criterii pentru stabilirea obiectivelor:
 să fie specifice;
 să fie măsurabile;
 să fie realizabile;
 să fie realiste.

Întrebări utile pentru selectarea obiectivelor:
 Există date cantitative sau calitative care să arate că realizarea obiectivului

respectiv va îmbunătăţi situaţia?
 Este obiectivul realizabil, chiar şi în condiţii de rezistenţă?
 Va obţine acest obiectiv suportul multor persoane? Sunt oamenii interesaţi

suficient de mult de acest obiectiv ca să acţioneze?
 Vor putea fi strânse fonduri sau alte resurse pentru a susţine realizarea

obiectivului?
 Pot fi identificaţi responsabilii-ţintă cu luarea deciziilor? Cine sunt? Ce poziţie/

funcţie au?
 Este obiectivul uşor de înţeles?
 Poate fi realizat într-o perioadă de timp rezonabilă?
 Va contribui obiectivul la furnizarea de oportunităţi de învăţare şi implicare în

procesul decizional?
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Identificarea audienţei-ţintă: suport şi opoziţie
Harta de putere
- Se notează pe o coală, în partea de sus, unul din obiectivele de advocacy

identificat anterior şi se împarte coala în două coloane, una pentru suport, cealaltă pentru
opoziţie, linia de mijloc reprezentând neutralitatea;

- Se listează toate instituţiile şi persoanele interesate în aspectul respectiv –
susţinători, opozanţi, indecişi sau cu poziţie necunoscută;

- Pentru fiecare instituţie şi persoană se fixează un simbol sau o imagine;
- Se aşează simbolurile pe harta de putere în locul adecvat – suport, opoziţie,

neutru.

Exemplu:
Obiectivul: Convingerea şefului Poliţiei în vederea instituirii unui program de formare

pentru noii ofiţeri de poliţie pe tema violenţei domestice.

Audienţa-ţintă:
Susţinătorii pot include grupuri de femei, organizaţii neguvernamentale militante

pentru drepturile omului, avocaţi.
Opozanţii pot include un reprezentant al sindicatului poliţiştilor, unii ofiţeri preocupaţi

de reducerea efectivelor pe perioada formării, persoane preocupate de finanţarea noului
proiect.

Analiza audienţei-ţintă
Nivelul de
cunoştinţe
despre
aspectul
respectiv
(1/scăzut -
5/crescut)

Nivelul de
susţinere
demonstrat
anterior
(1/scăzut -
5/crescut)

Nivelul de
opoziţie
demonstrat
anterior
(1/scăzut –
5/crescut)

Indecişi sau
poziţie
necunoscută

Beneficii
potenţiale
ale
audienţei
relativ la
aspectul de
advocacy

Audienţa-
ţintă
primară:

persoane
individuale
sau/şi
autorităţi care
iau decizii

Audienţa-
ţintă
secundară:

persoane
individuale
sau/şi grupuri
care pot
influenţa
audienţa-ţintă
primară
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Implementarea unui plan de acţiune

Obiectivul de advocacy: convingerea consiliului de conducere a şcolii X să implementeze un
curriculum pilot pentru educaţia pentru sănătate la clasele IX-XII de la începutul anului şcolar
următor.

Activitatea Resursele necesare Persoana
responsabilă

Cadranul de timp

Cererea permisiunii de a
participa la şedinţa lunară a
conducerii şcolii pentru a
prezenta proiectul.

- stabilirea contactului cu un
membru din conducerea
şcolii

Coordonatorul
reţelei de
advocacy

1 săptămână

Elaborarea fişei de
prezentare pentru
responsabilii cu deciziile, cu
date despre:
- proiecte model din ţări

vecine
- relaţia între proiect şi

reducerea sarcinilor
timpurii, abandonul
şcolar, infectarea cu
HIV.

- date/ conţinuturi
- formatul fişei de

prezentare
- coli de hârtie
- imprimantă

Echipa de
cercetare şi
comunicare

3 săptămâni

Participarea la şedinţa
conducerii şcolii pentru a
prezenta argumentele
proiectului şi a obţine
susţinerea acestuia.

- persoane cu abilităţi de
comunicare persuasivă

- fişa de prezentare
- broşuri, informaţii de

contact pentru reţeaua de
advocacy

Coordonatorii
reţelei de
advocacy şi ai
echipei de
comunicare

1 lună

Care este mesajul cheie?
Se exersează mai întâi tehnicile de persuasiune care au cel mai mare impact chiar

asupra celor implicaţi în campania de advocacy.

Se selectează acele tehnici care au determinat o schimbare de opinie - folosirea
datelor din cercetări, folosirea de exemple din viaţa reală, apelul către indivizi la nivel
personal, ascultarea punctului de vedere al vorbitorului, precum şi mijloace de comunicare
ca: voce tare/agresivă, exagerarea faptelor.

Monitorizare
Se adresează următoarele întrebări legate de planul de implementare a acţiunilor de

advocacy:
 De ce sunt monitorizate activităţile din această campanie de advocacy?
 Ce trebuie monitorizat?
 Cine va fi responsabil cu colectarea şi analiza informaţiilor de monitorizare?
 Când va avea loc monitorizarea?
 Cum vor fi adunate informaţiile necesare (sursele de obţinere a datelor)?

Evaluare
Exemple de evaluări ale elaborării mesajului:
 Cum a răspuns audienţa-ţintă la mesajul prezentat de campania de advocacy?
 Ce acţiune s-a realizat ca rezultat al recepţionării mesajului de advocacy?
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Ancheta socială

Pentru a lua decizii întemeiate privind implicarea în diferite probleme ale
comunităţilor din care facem parte, trebuie să cunoaştem factorii care le determină, formele
de manifestare ale acestora şi impactul asupra unor categorii de populaţie.

Pentru a cunoaşte caracteristicile problemelor în soluţionarea cărora dorim să ne
implicăm este necesar să realizăm anchete sociale.

Ancheta socială este o metodă de informare asupra unor fapte sociale (opinii,
atitudini, motivaţii) la nivelul grupurilor umane, de analiză a datelor în vederea descrierii şi
explicării lor. Ancheta socială are la bază întrebări cu privire la fapte şi fenomene sociale
asupra cărora nu există informaţii statistice sau alte surse de documentare.

Instrumentele care sunt utilizate în cadrul unei anchete sociale sunt chestionarele
şi ghidurile de interviu. Informaţiile obţinute cu ajutorul acestor instrumente sunt apoi
analizate şi prelucrate în vederea conturării diferitelor caracteristici ale problemelor analizate.
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Chestionarul

CE este?
ETAPE în construirea unui chestionar

Chestionarul reprezintă un set de întrebări care solicită răspunsuri foarte scurte în
scopul aflării anumitor informaţii. Se prezintă în general în formă scrisă participantului pentru
ca acesta să-l completeze, dar poate fi completat şi de către operator (cel care aplică
chestionarul) după citirea întrebărilor către participant.

Când chestionarele sunt folosite într-un scop ştiinţific (cercetare), pentru diagnostic
(de exemplu, al unei probleme psihice, sociale etc.) sau pentru categorizare (de exemplu,
împărţirea pe grupe în funcţie de nivelul de cunoştinţe), trebuie să treacă printr-un proces
complex de construire şi validare. Când sunt folosite doar în scop informativ, într-o anumită
comunitate, aceste proceduri pot fi evitate.

Etape în construirea unui chestionar:
1. Stabilirea scopului urmărit - practic, trebuie să se stabilească ce tip de

informaţii se doresc şi de ce (la ce va contribui obţinerea acestor informaţii), precum şi dacă
chestionarul este într-adevăr cea mai bună sau cea mai eficientă metodă.

2. Construirea chestionarului – în formularea întrebărilor se urmăresc cel puţin
trei categorii de informaţii:

a) tipul de comunitate căreia vă adresaţi pentru obţinerea informaţiilor urmărite –
familia, şcoala, comunitatea de vecini, comunitatea naţională (de cetăţeni) etc.;

b) conţinutul întrebărilor – în construirea întrebărilor (mai ales a conţinutului
acestora, nu atât a formei), se recomandă una sau mai multe din următoarele metode:
consultarea unui grup de experţi (pe tema/scopul urmărit) care să genereze întrebări;
consultarea unui grup de persoane din comunitatea-ţintă (stabilită anterior), căreia i se va
adresa chestionarul, care să ofere informaţii despre scopul urmărit şi să ajute la generarea
de întrebări; folosirea altor chestionare pe aceeaşi temă sau teme asemănătoare, ca puncte
de pornire în generarea întrebărilor (astfel de chestionare se pot găsi şi pe Internet); în
ultimă instanţă (dacă nici una din aceste metode nu pot fi folosite), întrebările pot fi generate
direct de grupul interesat de tematica (scopul) respectivă;

c) tipul (forma) de întrebări – deschise (adică răspunsul să fie dat de persoana
intervievată), cu răspunsuri la alegere, cu răspunsuri de tip Da/Nu, de tip scală (de exemplu,
pe o scală de la 1 la 10, unde 1 însemnă deloc, iar 10 complet şi persoana intervievată
trebuie să aleagă cifra care îi exprimă cel mai bine părerea faţă de subiectul din întrebare).

Reţineţi că este în general mai uşor de analizat un chestionar cu puţine tipuri de
întrebări, preferabil unul singur.

3. Aplicarea chestionarului
Reguli în aplicarea chestionarelor

• Abordaţi persoanele cărora doriţi să le aplicaţi chestionarul la întâmplare, adică
încercaţi să nu “alegeţi” persoanele numai pentru că sunt tinere/ în vârstă, femei/
bărbaţi, au o anumită înfăţişare etc. Ar fi util să nu folosiţi acelaşi loc pentru toate
interviurile, pentru că şi acest lucru influenţează tipul de oameni cu care veniţi în
contact (gândiţi-vă ce fel de persoane întâlniţi în apropierea unei facultăţi, a unei
pieţe sau a unui mare magazin). Rezultatele vor fi cu atât mai interesante şi
folositoare cu cât participanţii sunt mai variaţi.

• Prezentaţi-vă şi spuneţi şcoala (instituţia) de la care sunteţi. Întrebaţi persoana
pe care o abordaţi dacă ar putea să vă răspundă la câteva întrebări pentru o
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activitate (şcolară). Explicaţi că răspunsurile sunt anonime şi că nu vor fi făcute
publice, folosind numai la activitatea grupului vostru.

• Puneţi întrebările pe rând. Specificaţi cum trebuie dat răspunsul (dacă este o
singură alegere sau mai multe, dacă răspunsul se dă în procente sau pe o scală
ce înseamnă 0% şi 100% sau 1 şi 10 la capetele scalei etc.). La sfârşit, întrebaţi
persoana dacă este de acord să vă spună vârsta, profesia, nivelul de educaţie
şi/sau zona (cartierul) în care locuieşte (sau orice alte date demografice/
administrative care v-ar fi de folos).

4. Analizarea rezultatelor – pentru a
obţine rezultate cât de cât informative,
chestionarele trebuie aplicate la cât mai multe
persoane (preferabil peste 30); în urma aplicării, se
pot face unele din următoarele analize:

 proporţiile respondenţilor după intervale de
vârstă sau zona în care locuiesc;

 proporţiile variantelor de răspuns, pentru
fiecare întrebare (dacă răspunsurile au fost
libere, fără opţiuni, încercaţi să realizaţi
categorii);

 identificarea unei anumite regularităţi
legate de răspunsuri şi vârsta participanţilor
la intervievare sau zona în care locuiesc (au fost intervievaţi); aceste regularităţi se
pot identifica pe baza proporţiilor calculate înainte, dar separate pe intervale de
vârstă sau alte tipuri de date demografice;

 acordarea unui punctaj final pe chestionar (dacă tema permite – de exemplu, cât de
multe drepturi cetăţeneşti cunosc) şi clasificarea în funcţie de acesta (pe intervale de
vârstă, nivel de educaţie, profesie etc.) şi aşa mai departe.

Bibliografie
• *** (1995), Advocates for Youth. Life Planing Education, Washington, DC.
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Interviul

CE este?
Un bun INTERVIEVATOR
TIPURI de interviuri
ETAPE ale realizării unui interviu

Caracteristicile interviului
Interviul – ca metodă a anchetei sociale – presupune abilităţi de planificare şi punere

în practică (conducere) a acestuia. A pune întrebările potrivite şi a obţine răspunsurile
urmărite este de multe ori mai dificil decât pare. Astfel, metoda interviului presupune: o
relaţie duală de comunicare între intervievator şi cel/cei intervievaţi, relaţie care este în
general asimetrică, deoarece de cele mai multe ori intervievatorul pune întrebările; un
obiectiv clar şi explicit, care să fie adus la cunoştinţa celui intervievat şi asupra căruia
acesta să-şi dea acordul (dacă se poate chiar în scris); un context specific (şcoală, salon
de spital, domiciliul persoanei intervievate etc.) care poate afecta în bine sau mai puţin bine
desfăşurarea interviului; un schimb structurat de informaţii în care se urmăresc anumite
scopuri, nu o simplă conversaţie (Băban, 2002).

Interviul nu trebuie confundat cu: un monolog, un interogatoriu, o dezbatere de idei,
un interviu jurnalistic (care are ca destinaţie finală publicul), o confesiune (care implică o
atitudine evaluativă şi morală), (Dafinoiu, apud. Băban, 2002).

Caracteristicile unui bun intervievator
Chiar dacă diferenţele individuale între intervievatori există întotdeauna, unul bun ar

trebui să aibă următoarele calităţi (după Băban, 2002):
 să asculte activ (adică să arate atenţie pentru cel intervievat, să sumarizeze

sau să repete din când în când cele spuse de către cel intervievat, să aprobe
verbal sau non-verbal comunicarea etc.);

 să fie entuziast (dar cu o atitudine moderată);
 să fie empatic (adică să arate că înţelege ceea ce simte sau prin ceea ce trece

intervievatul);
 să fie interesat în mod autentic de oameni şi experienţele lor şi profund

interesat de subiectul urmărit;
 să fie capabil să suspende judecăţile critice;
 să aibă simţul umorului;
 să facă faţă unor informaţii contradictorii şi complexe;
 să ştie să încurajeze persoanele mai inhibate fără a le crea disconfort;
 să ştie să întrerupă expunerile nerelevante (departe de subiect) fără a jigni;
 să se poată focaliza total în timpul interviurilor;
 să se exprime clar;
 să îşi adapteze ţinuta la context şi pe cât posibil la persoanele intervievate;
 să fie în permanenţă conştient că propriile experienţe şi atitudini îşi pun

amprenta asupra rezultatelor interviului;
 să poată construi o relaţie – indiferent cât de profundă – cu persoanele

intervievate.

Tipuri principale de inteviuri
În funcţie de structura pe care o are, interviul se clasifică în:
Interviu nestructurat – urmează în mare parte forma unei conversaţii obişnuite,

informale, întrebările fiind puse în funcţie de contextul discuţiei, chiar dacă se urmăreşte un
scop clar. În general, astfel de interviuri sunt mai ample şi constituie un punct de pornire în
construirea unui interviu semistructurat sau structurat.

Interviu semistructurat – acesta cuprinde câteva întrebări care vizează scopul
interviului, întrebări care au rolul de a ghida conversaţia spre anumite conţinuturi. Este poate
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cel mai des folosit în practică în culegerea de informaţii, deoarece permite doze potrivite de
acurateţe (urmărită de intervievator) şi libertate în exprimare (din partea intervievatului).

Interviu structurat – cuprinde exact aceleaşi întrebări, în aceeaşi ordine, indiferent
de persoana intervievată. Este util atunci când se urmăreşte compararea între persoane şi
se doreşte o influenţă minimă a atitudinilor, cunoştinţelor sau relaţiei celor implicaţi în
interviu.

Etapele realizării unui interviu:
1. Stabilirea scopului urmărit – practic, trebuie să se stabilească ce tip de

informaţii se doresc şi de ce (la ce va contribui obţinerea acestor informaţii), precum şi dacă
interviul este într-adevăr cea mai bună sau cea mai eficientă metodă;

2. Planificarea interviului – se stabilesc întrebările care urmează să fie puse,
construindu-se astfel un interviu semistructurat sau structurat; interviul nestructurat poate fi
folosit înaintea acestei faze (cu maxim 2-3 persoane), pentru clarificarea structurii interviului
final;

3. Abordarea persoanei care se doreşte a fi intervievată şi obţinerea
consimţământului acesteia – dacă persoana este complet necunoscută, intervievatorul
trebuie să se prezinte, să spună din partea cui vine (instituţie, organizaţie, în nume personal
etc.) şi scopul urmărit de interviu. Aceste lucruri trebuie clarificate şi în cazul în care se
intervievează o persoană cunoscută. Se menţionează că datele vor fi confidenţiale, având
doar un scop didactic (sau ştiinţific) şi se cere consimţământul persoanei în acordarea
interviului, preferabil în scris (o coală cu un text standardizat care să fie semnată de
participant). Consimţământul în scris este necesar mai ales în cazul în care persoana este
cunoscută sau nu se păstrează anonimatul.

4. Stabilirea unui context fizic pentru desfăşurarea interviului – acesta trebuie
să fie un loc liniştit, unde să nu existe întreruperi şi care să fie confortabil atât pentru
persoana intervievată, cît şi pentru intervievator;

5. Desfăşurarea interviului – acesta nu trebuie să dureze mai mult de 60-90 de
minute şi este preferabil să fie înregistrat audio. Dacă persoana intervievată este reticentă, o
puteţi asigura că după transcrierea interviului îi va fi returnată caseta, pentru a exclude
posibilitatea ca o terţă persoană să o recunoască după voce.

6. Transcrierea şi analizarea interviurilor – pentru a putea fi analizate,
interviurile trebuie transcrise şi citite de mai multe ori, pentru ca intervievatorul să se
familiarizeze cu conţinuturile acestora. Pentru a obţine informaţii valide, este în general
nevoie de cel mult 20 de interviuri (altfel informaţia devine prea greu de analizat şi sintetizat)
sau în jur de 10 interviuri de profunzime. Ulterior, informaţiile obţinute pot fi rezumate, se pot
căuta teme comune şi calcula frecvenţe de apariţie a acestora, se pot analiza fragmente
sugestive etc.

Bibliografie
• Băban, A. (2002), Metodologia cercetării calitative. Cluj-Napoca, Editura Presa

Universitară Clujeană
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Campanii pentru atragere de fonduri

CE trebuie să facem?
CUM obţinem resurse?
PUNCTE importante în atragerea de fonduri?

Procesul de atragere de fonduri de către tineri reprezintă o provocare şi presupune
planificare, resurse, obiective şi evaluare. Chiar dacă acest proces este considerat dificil şi
complex, în realitate este foarte necesar multor instituţii pentru derularea unor activităţi
importante.

Succesul unei campanii de strângere de fonduri începe cu dezvoltarea unei strategii
eficiente. Această strategie implică formularea unor obiective concrete, măsurabile şi
realiste.

Donaţiile pot fi în bani sau în produse, de obicei, în funcţie de profilul firmei care face
donaţia.

Metodele utilizate pentru solicitatea sponsorizărilor şi
contribuţiilor vor fi adaptate la specificul programului, metodologia de
bază fiind aproximativ aceeaşi. Totuşi tehnicile vor varia în funcţie de
regiunea în care acţionăm, iar în cazul companiilor străine sau
multinaţionale trebuie să ţinem cont şi de specificul cultural.

Ce trebuie să facă o şcoală/un liceu pentru a atrage fonduri?
 Să înfiinţeze o fundaţie sau asociaţie a şcolii respective. Aceasta va fi o

organizaţie non-profit şi va putea participa la competiţii de proiecte şi poate solicita
finanţare;

 Să organizeze un departament de atragere a fondurilor, cu personal specializat
sau colaboratori cu experienţă. Absolvenţii liceului, părinţii, oamenii de afaceri din
oraş, primarul, parlamentarii care reprezintă oraşul pot fi contactaţi să facă parte din
echipa de atragere a fondurilor;

 Să se familiarizeze cu informaţiile despre procesul de strângere de fonduri, atât
din publicaţii de pe Internet, cât şi din cele tipărite;

 Să organizeze cursuri de formare despre strângerea de fonduri. Să înveţe cum
se fac analizele de nevoi, cum se stabilesc priorităţile, cum se gestionează resursele
(bani, oameni, timp, materiale, informaţii);

 Să atragă atenţia în mass-media locală asupra eforturilor de strângere de fonduri.
Posturile locale de radio, televiziune, ziarele locale pot fi parteneri în cadrul
campaniilor de atragere de fonduri;

 Să adauge pe pagina web a liceului o rubrică specială de donaţii/ sponsorizări.
Este o metodă nouă şi utilizată de cele mai prestigioase universităţi şi institute de
cercetare din lume.

Cum obţinem resursele necesare implementării unei strategii?
 Scrierea unei propuneri pentru finanţare. Este o metodă

frecvent utilizată, organizaţiile finanţatoare publicând în mass
media sau pe Internet (pe pagina web proprie) condiţiile şi
formularele necesare.
Programul Comenius, de exemplu, presupune finanţarea de
proiecte de dezvoltare şcolară prin care sunt facilitate
schimburile de elevi şi schimburile de practici între licee europene: www.socrates.ro.
Prin Programul Tineret al Comisiei Europene, tinerii între 15-25 de ani pot participa
la seminarii şi tabere internaţionale şi pot organiza activităţi: www.ansitromania.ro.
Există pagini web specializate în oferirea de informaţii despre finanţări actuale:
www.finantare.ro sau www.pont.ro.
Despre programele Comisiei Europene putem obţine informaţii fie direct de la
centrele de informare, fie de pe pagina de web www.infoeuropa.ro.

 Organizarea unui eveniment pentru strângere de fonduri: piesă de teatru,
carnaval, expoziţii etc. Trimiteţi invitaţii potenţialilor finanţatori la evenimentele

Dacă planificaţi,
veţi atrage fonduri.
Dacă cereţi, veţi
atrage fonduri.

O posibilă
formulă de succes
este 80%
planificare, 20%
solicitare.
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speciale organizate în liceu. Fie în timpul desfăşurării activităţii respective (o
expoziţie de picturi ale copiilor), fie ulterior puteţi solicita donaţii. Chiar şi când lansaţi
un proiect în şcoală sau inauguraţi sala de sport, trimiteţi invitaţii şi celor care doriţi
să vă sprijine viitoarele iniţiative.

 Solicitarea directă, prin adresarea unei scrisori către un potenţial finanţator.
Uneori se trimit zeci, sute de scrisori de solicitare. Acestea pot fi adresate unor
persoane, firme sau asociaţii.

 Realizarea unor produse care, ulterior, sunt vândute. De exemplu, elevii unui
liceu din Canada au primit seminţe de plante ornamentale, iar după câteva luni, au
organizat o expoziţie cu vânzare. Alte tipuri de produse create de elevi: CD-uri cu
prezentarea liceului lor, fotografii, picturi, felicitări etc. Puteţi organiza licitaţii pentru
produsele respective.

 Dacă liceul are o fundaţie sau o asociaţie, un comitet de onoare din care fac parte
reprezentanţii comunităţii, cotizaţia anuală poate reprezenta o altă sursă de venit.

 Donaţii, sponsorizări din partea firmelor. Beneficiile donatorilor pot fi:
recunoaşterea implicării lor în comunitate, promovarea unui produs sau serviciu.
Cea mai frecventă metodă este donarea de produse specifice firmei respective:
mobilă, echipamente, cărţi, consumabile
etc.

 Parteneriate cu alte instituţii şi ONG-uri.
Relaţia cu un finanţator nu se încheie odată
cu primirea resurselor solicitate, ci trebuie
menţinută. Îl puteţi invita la activităţile
organizate, la prezentările despre proiect, îi
puteţi trimite articole, fotografii despre
beneficiile finanţării respective.  Întreţinerea
acestei relaţii vă va fi utilă în următoarele
acţiuni, cu atât mai mult cu cât va povesti
partenerilor de afaceri despre
dumneavoastră.

Puncte importante care ajută la succesul atragerii fondurilor
 Este mai uşor să convingeţi pe cineva, dacă voi, la rândul vostru, sunteţi foarte

convinşi de ceea ce faceţi şi credeţi în reuşită;
 Fiţi pasionaţi! Chiar dacă uneori nu sunteţi foarte elocvenţi, daţi importanţă mesajului

transmis de voi;
 Stabiliţi o întâlnire. Nu aveţi dreptul să mergeţi neanunţaţi. Când sunaţi, solicitaţi o

dată pentru întâlnire şi mai ales, specificaţi faptul că aveţi nevoie de 15-20 de
minute;

 Lucraţi în echipă. Adesea, cea mai mai bună abordare este în parteneriat cu cineva
din echipa de lucru. Vă poate salva când nu ştiţi să răspundeţi la o întrebare;

 Cereţi o anumită sumă. Când solicitaţi o donaţie trebuie să cunoaşteţi activităţile şi
costurile. Bugetul aproximativ trebuie să-l faceţi cunoscut
donatorului;

 Fiţi atent la tonul şi mesajele folosite de finanţator. „50% din
strângerea de fonduri înseamnă să asculţi” (Farr). Nu luaţi
niciodată un refuz ca pe ceva personal. Este dificil să suportaţi
un „Nu” mai ales dacă aşteptările voastre erau pentru un „Da”. Există multe motive
pentru care cineva nu are disponibilă o sumă pentru donaţia solicitată;

 Trimiteţi scrisori de mulţumire donatorilor;
 Aflaţi ce aţi învăţat din fiecare relaţie cu finanţatorii.

Banii nu sunt
oferiţi...
ei trebuie ceruţi!
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Scrisoare pentru solicitare de fonduri

[Antetul liceului]

[Data]

[Numele persoanei căreia ne adresăm]

[Adresa firmei căreia ne adresăm]

Stimată Doamnă......../ Stimate Domnule ........,

Credem că, fiind unul dintre liderii de pe piaţa afacerilor din comunitatea noastră, firma
dumneavoastră poate oferi asistenţă financiară  pentru activitatea de ......... organizată de
liceul nostru.

Date despre liceu (poziţie în comunitate, câţi elevi are, cadre didactice, prestigiu)
.............................................................................................................................. Încă de la
început, (anul înfiinţării..........), liceul nostru a asigurat pregătirea tinerilor ca lideri ai
comunităţii în care trăim.

Contribuţia firmei dumneavoastră ne-ar ajuta să facem faţă provocărilor..................................
..................................................................................................................

Dorim pe această cale să vă cerem permisiunea de a vă suna pentru a stabili o întâlnire în
care să discutăm în detaliu cele expuse mai sus.

Vă mulţumim pentru timpul acordat!

Cu stimă,
Numele directorului

Poziţia
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Căutarea de informaţii

CUM căutăm informaţii pe Internet?

Această abilitate este extrem de importantă pentru promotori, atât din punct de
vedere general, cât şi ca cetăţeni.

Un cetăţean competent este în primul rând un cetăţean informat!

Încă de la introducerea primelor
concepte (comunitate, reguli ale
comunităţii, drepturi şi responsabilităţi,
cetăţenie, Constituţie, Uniunea sau
Comunitatea Europeană, etc.) trebuie
transmisă elevilor importanţa informării
şi uşurinţa informării în contextul civic!

Practic toate informaţiile de
natură civică, începând de la explicaţii
simple şi generale, până la acte, tratate şi
regulamente (locale, regionale, dar mai
ales naţionale, europene şi internaţionale)
sunt accesibile în biblioteci (valabil mai
ales pentru documente locale şi regionale) şi mai ales pe Internet.

Informaţiile care interesează cel mai mult în cadrul acestui program sunt cele de
nivel european şi naţional. Acestea pot fi obţinute cel mai uşor de pe Internet. Liceenii ştiu în
general acest lucru şi ştiu să folosescă Internetul destul de bine.

Scurt ghid de căutare pe Internet a informaţiilor de natură civică
1. Pentru informaţii generale, puteţi accesa adrese web deja cunoscute ale unor

organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, fundaţii, centre etc.
Resurse:
- http://www.guv.ro – website-ul Guvernului României (conţine documente,

comunicate de presă etc.)
- http://europa.eu.int – website-ul Uniunii Europene (conţine documente, tratate,

proiecte, prezentări ale Uniunii, instituţiilor şi organismelor sale, date istorice, glosare etc. –
în toate limbile statelor Uniunii Europene!)

Folosirea motoarelor de căutare
Motoarele de căutare sunt website-uri în care, cu ajutorul unor cuvinte cheie, se

returnează adrese de website-uri cu documente sau informaţii ce conţin cuvintele cheie.
Astfel de motoare de căutare sunt:
www.google.com
www.yahoo.com
www.altavista.com

De reţinut că de multe ori se găsesc mai multe documente în limba engleză decât în
limba română sau alte limbi, iar majoritatea elevilor ar putea profita de bogăţia acestor
informaţii. Documentele legate de Uniunea Europeană sau alte politici europene se regăsesc
în toate limbile Uniunii.

2. Dacă ştiţi ce document căutaţi (de exemplu, Constituţia României sau Tratatul de
la Amsterdam) introduceţi numele acestuia, preferabil între ghilimele (astfel caută exact
expresia, nu cuvintele separate, care se pot întâlni pe o mulţime de alte web site-uri,
îngreunându-vă apoi căutarea documentelor potrivite). Puteţi să combinaţi atât cuvinte
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singulare, cât şi expresii între ghilimele. Nu introduceţi prepoziţii sau conjuncţii dacă nu
folosiţi ghilimele.
Exemplu: tratat amsterdam (sau treaty Amsterdam) sau „tratatul de la amsterdam” (sau
„Amsterdam Treaty” 1997)

Majusculele nu au importanţă (nici în cuvintele cheie, nici în adresele web, nici în
adresele de e-mail).

3. Dacă doriţi informaţii despre un anumit subiect (de exemplu, aspecte ale echităţii
şi egalităţii de gen în Uniunea Europeană) introduceţi câteva cuvinte cheie de interes (de
exemplu, gen „Uniunea Europeana” sau femei bărbaţi „Uniunea Europeana”), din nou fără
cuvinte de legătură (dacă nu sunt conţinute de expresii în ghilimele - de exemplu, „tratatul de
la Maastricht”) şi preferabil în engleză (de exemplu, „gender equity” EU sau „egalitate de
gen” UE sau „gender equality in the European Union”). Chiar dacă ştiţi exact ce informaţie
sau document căutaţi, o căutare de genul acesta (după mai multe cuvinte cheie) dă ca
rezultat multe documente care rezumă sau explică pe scurt subiectul care vă interesează,
lucru care poate fi mai practic (de exemplu, în loc să obţineţi întreg tratatul de la Amsterdam,
dacă vă interesează specificaţiile legate de gen puteţi căuta după expresii de genul: „gender
equity in the Amsterdam Treaty” sau „Amsterdam Treaty” gender equity equality sau
„Tratatul de la Amsterdam” femei bărbaţi)

4. Căutarea în căutare (search within search) este foarte eficientă şi există ca
opţiune în toate motoarele de căutare. Dacă vă desfăşuraţi căutarea în mai mulţi paşi
succesivi, obţineţi documente mai puţine şi mai acurate decât dacă introduceţi toate
cuvintele din căutare de la început.
Exemplu:

- primul pas „Maastricht treaty” – apoi selectaţi opţiunea search within search (căutare
în căutare);

- al doilea pas „European Community” (pentru a găsi referirile la Comunitatea
Europeană din acest tratat sau a selecta doar documentele care fac referire la tratat,
dar şi la Comunitate);

- dacă aţi căuta după ambele expresii deodată, aţi găsi mult mai multe documente
(unele complet nepotrivite) şi aţi găsi documente care fac referire la cele două
concepte separat şi mai puţin la pasajele despre Comunitatea Europeană din tratatul
de la Maastricht.

Aţi putea exersa aceste abilităţi atunci când aveţi nevoie de un document (de
exemplu, Constituţia României sau descrieri despre tratate cum ar fi cele de la Amsterdam şi
Nisa).

Obţinerea documentelor de pe Internet are şi alte avantaje. Documentele (mai ales
cele oficiale, dar şi cele descriptive) sunt destul de mari pentru a fi tipărite şi copiate de
fiecare dată. De asemenea, multe pagini au link-uri (legături de trimitere) spre alte informaţii
la care aţi dori să aveţi acces.

Dacă folosiţi documente în format electronic, salvate de pe Internet, se pot distribui
mai uşor (pe dischete pentru cei care au calculatoare acasă sau oferindu-le exact adresa la
care să caute documentul vizat). De asemenea, puteţi căuta exact ceea ce vă interesează în
documente care au uneori peste 100 de pagini, căutând cuvinte cheie în text (folosind
opţiunea Find din meniul File al aplicaţiilor de pe calculator). De exemplu, dacă lucraţi cu
textul proiectului Constituţiei pentru Europa (care se regăseşte şi în limba română pe site-ul
http://europa.eu.int) şi doriţi să vedeţi direct referirile la Mediatorul European, puteţi căuta
după cuvântul „mediator” şi veţi vedea toate locurile din text unde acesta se găseşte.

Atunci când aveţi de-a face cu pagini cu link-uri care vă trimit spre alte texte ce v-ar
interesa, o metodă eficientă este copierea textului de pe pagina de web – să spunem de pe
pagina principală - într-un editor de text (de exemplu Word, Wordpad sau Notepad). Apoi
puteţi intra pe rând în link-uri şi copiaţi pe rând informaţia de acolo în documentul Word sau
Wordpad. Astfel, obţineţi un document independent, care poate fi printat sau vizualizat pe
calculator fără a mai avea nevoie de Internet.
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Exemplu: pagina de web ar putea arăta astfel (porţiunile subliniate sunt link-uri spre mai
multe informaţii):

Principalele instituţii europene sunt:
Parlamentul European
Consiliul Uniunii Europene
Comisia Europeană

Pe voi v-ar interesa şi detalii din link-uri. În final, documentul editat ar putea să arate
astfel (informaţia cu litere îngroşate este ceea ce am copiat din link-uri):

Principalele instituţii europene sunt:
Parlamentul European
Acesta este format din...
Are următoarele atribuţii...
Se reuneşte....

Consiliul Uniunii Europene
Acesta este format din...

Comisia Europeană
Aceasta este formată din...

Diversitatea este un avantaj
Cu cât participanţii la activităţi sunt mai diferiţi (zonă de provenienţă, etnie, religie,

preocupări) discuţiile vor fi mai interesante. De aceea ar fi ideal să se profite de această
diversitate. Dacă situaţia se „înfierbântă” pe anumite teme, specificaţi că:

- diversitatea e un avantaj, din care avem multe lucruri interesante de învăţat şi ne
face mai flexibili în gândire;

- nu trebuie criticate ideile înainte ca emitentul să termine expunerea lor;
- dacă adresăm o critică, trebuie să criticăm ideea, în nici un caz persoana, iar

critica trebuie făcută cu argumente logice, nu de genul „Pentru că aşa e!” sau
„De-aia!”;

- când auzim un lucru, nu trebuie să contraargumentăm de la început; ar trebui să
ne detaşăm un minut, să ne gândim exact ce a spus persoana şi în ce context.

Unul din principiile ce stau la baza Uniunii Europene este UNITATEA prin
DIVERSITATE!

Resurse
- www.google.com
- www.yahoo.com
- www.fast.no
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Forme de protest

FORME de protest
CUI ne adresăm şi prin ce mijloace?

Fiecare dintre noi are opţiunea de a se implica sau nu pentru respectarea drepturilor
membrilor comunităţii. Este responsabilitatea fiecărei persoane de a se informa despre
consecinţele implicării sau neimplicării.

Să fii convins de importanţa acţiunii sociale şi politice reprezintă primul pas;
schimbările politice şi sociale cer aplicarea de tehnici şi strategii. Identificarea priorităţilor şi
stabilirea obiectivelor sunt elemente cheie care dau startul unei strategii organizate.

Formele de protest au fost dezvoltate de-a lungul timpului, în funcţie de context, de
la demonstraţii impresionant de mari, până la participarea publică prin: trimitere de scrisori,
campanii cu afişe şi vederi şi campanii de lobby.

Organizaţiile neguvernamentale acţionează pentru respectarea drepturilor femeilor
în spaţiul privat şi în spaţiul public şi luptă împotriva violenţei domestice. Se au în vedere atât
situaţiile de criză, unde reacţiile trebuie să fie foarte prompte, dar se gândesc şi schimbări
structurale, de durată.

Cui ne adresăm şi prin ce mijloace?
 Reprezentanţilor comunităţii

- Trimiterea unei scrisori către oficialităţile comunităţii;
- Întâlnirea cu oficialii locali şi cu candidaţii.

 Mass-mediei
- Trimiterea de scrisori către editor pentru sesizarea unei

probleme;
- Propuneri de interviuri reprezentanţilor comunităţii.

 Comunităţii
- Organizarea unei campanii publice, a unei dezbateri etc.;
- Iniţierea de acţiuni şi evenimente, inclusiv demonstraţii, marşuri

de protest;
- Sondaje de opinie;
- Grupurile de discuţie de pe Internet.

Exemplu:
- romania_eu_list@yahoogroups.com,
- protest-ro@yahoogroups.com,
- ngolist@yahoogroups.com,
- societatea_civila@yahoogroups.com.

 Instituţiilor publice sau private din comunitate: poştă, bănci, magazine -
organizarea unui stand, oferirea de pliante

 Potenţialilor parteneri: alte licee, ONG-uri sau membrii ai comunităţii. Vocile
vor deveni mai puternice, iar amploarea intervenţiei atrage atenţia asupra
problemei şi a rezolvării ei, într-o măsură mai mare. Se trimit, în acest scop,
mesaje prin care se solicită sprijinirea iniţiativei.

În scrisoarea de protest veţi ţine cont de următoarele aspecte:
 oferirea de exemple care dau o imagine a dimensiunii problemei;
 referirea la legislaţie, inclusiv cu menţionarea articolului de lege;
 oferirea de date statistice, pentru creşterea relevanţei argumentelor;
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 evitarea generalizărilor de tipul „niciodată/ întotdeauna”;
 scrisoarea trebuie să fie concisă, nu trebuie să depăşească o pagină.

Bibliografie
 Martin, K. L. (1999), Court case supports victim’s right to file protest letters. In

Vision – A focus on victims’ issues vol.2, nr.1
 McGrady Q.C. L. (2002), Protesters’ guide to the law and civil disobedience in

British Columbia. Canadian Union of Public Employees

Resurse
 Informaţii necesare şi spaţiu pentru depunerea de scrisori online

http://www.petitiononline.com
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Lobby

CE este?
ETAPE ale activităţii de lobby

Lobby-ul cuprinde un set de activităţi care urmăresc să influenţeze factori de decizie
cu scopul de a introduce sau de a modifica anumite reglementări legislative.

Etape ale activităţii de lobby:
Etapa nr. 1
Prima etapă în pregătirea activităţii de lobby este analiza legislaţiei şi a climatului

politic. Acest demers permite o mai bună cunoaştere a persoanelor cheie, a punctelor tari şi
a punctelor slabe care pot fi abordate în cadrul activităţii de lobby.

Etapa nr. 2
Cea de-a doua etapă este reprezentată de alegerea problematicii care va fi

susţinută (de exemplu, reducerea discriminării de gen) şi identificarea unor soluţii posibile
care să fie propuse autorităţilor.

Etapa nr. 3
A treia etapă este reprezentată de alegerea metodelor de lobby. Metodele pot fi

directe sau indirecte.
Metodele directe: întâlniri cu factori de decizie în domeniul legislativ pentru

transmiterea propunerilor legislative.

Metodele indirecte: distribuirea de pliante, broşuri în locuri publice (spitale,
biblioteci, instituţii, baruri etc.), trimiterea de faxuri, publicarea de articole în presă pentru
informarea opiniei publice despre problematica identificată. La rândul ei opinia publică face
presiune asupra factorilor de decizie pentru a realiza schimbarea legislativă.

Etapa nr. 4
A patra etapă este reprezentată de identificarea persoanei cheie în rezolvarea

problematicii legislative analizate. Această persoană poate fi din cadrul Guvernului,
Parlamentului sau din cadrul altor instituţii naţionale publice, guvernamentale sau
neguvernamentale.

Etapa nr. 5
A cincea etapă este reprezentată de pregătirea întâlnirii cu persoana identificată.

Se încep demersurile de stabilire a întâlnirii (telefoane, scrisori, programări).

Redactarea scrisorilor:
 scrisoarea trebuie să fie concisă, concentrată pe problemă, bazată pe

aspecte faptice;
 informaţia din scrisoare trebuie folosită doar în scopul argumentării şi

persuasiunii;
 scrisoarea nu trebuie să depăşească două pagini;
 dacă este nevoie, se pot ataşa alte foi care să susţină argumentele

prezentate de dumneavoastră în scrisoare;
 limbajul folosit în scrisoare nu trebuie să fie ambiguu sau să integreze

termeni definiţi în mod diferit în diverse domenii de activitate (de
exemplu, “prevenţie”, “non-tradiţional/ tradiţional” etc.);

 scrisoarea trebuie să se adreseze persoanei identificate ca având rol de
decizie şi să nu fie petiţie adresată instituţiei în cauză;

 scrisoarea trebuie să cuprindă trei părţi:
- partea de introducere: prezintă justificarea alegerii respectivei

persoane pentru rezolvarea problemei:
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“deoarece dumneavoastră aţi manifestat întotdeauna o poziţie
de susţinere în cadrul ….”
“deoarece respectăm atitudinile şi acţiunile dumneavoastră
manifestate în legătură cu problema…”

- partea de cuprins: prezintă justificarea cererilor care urmează a
fi făcute;

- partea de încheiere: prezintă cerinţa în mod specific:
“vă solicităm modificarea hotărârii nr…, din data de … cu
stabilirea şi reglementarea aspectului … în următorul mod
…(prezentat explicit)”
“vă solicităm crearea unui structuri de verificare care să deţină
următoarele funcţii şi responsabilităţi: ….”

Pentru întâlnirea cu persoana cu autoritate legislativă corespunzătoare trebuie
pregătit un mod cât mai atractiv şi mai relevant de prezentare a problemei şi a solicitării. În
acest sens se pot pregăti mape de prezentare, prezentări în power-point, etc.

Întâlnirea este mai eficientă dacă este susţinută de un grup de persoane care
împărtăşesc aceeaşi opinie (aliaţi), decât de o singură persoană.

În cadrul întâlnirii trebuie solicitat autorităţii realizarea unor lucruri specifice, nu
acceptarea unor promisiuni generale şi trebuie subliniată ideea unui parteneriat între
mediul public şi cel privat pentru soluţionarea problemei identificate.

Etapa nr. 6
Etapa finală este reprezentată de menţinerea legăturii cu autoritatea identificată.

După realizarea întâlnirii, legătura cu autoritatea trebuie menţinută prin oferirea de
feedback, trimiterea de scrisori. Aceste scrisori trebuie să cuprindă:

• mulţumiri pentru colaborare;
• reamintirea punctelor discutate;
• reamintirea promisiunilor făcute etc.
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Voluntariatul

CE este?
BENEFICIILE voluntarului
FORME şi TIPURI de voluntariat

Definirea şi caracteristicile voluntariatului
Voluntariatul poate lua forme şi înţelesuri diferite, fiind puternic influenţat de istoria,

politica, religia sau cultura unei anumite regiuni. Totuşi, indiferent de contextul în care se
desfăşoară, voluntariatul trebuie să prezinte cel puţin trei caracteristici definitorii:

 să nu se desfăşoare în schimbul unei recompense financiare (cu excepţia decontării
anumitor cheltuieli);

 să se desfăşoare voluntar, conform liberei voinţe a celui ce desfăşoară activitatea;
 să se desfăşoare în primul rând în beneficiul unei alte persoane decât voluntarul sau

în beneficiul unei comunităţi sau a societăţii ca întreg, iar beneficiile pentru voluntar
însuşi să fie doar secundare.

Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană
fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială. (Definiţie adoptată de
Consiliul Naţional al Voluntariatului, iunie 2002).

În ţara noastră, activitatea de voluntariat este reglementată prin Legea
Voluntariatului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 206 din 24 aprilie 2001,
completată şi modificată prin Ordonanţa nr. 58 din 22 august 2002, publicată în Monitorul
Oficial  nr. 462 din 30 august 2002.

Beneficiile voluntarului:
 se dezvoltă personal;
 câştigă experienţă şi îşi îmbogăţeşte CV-ul în vederea obţinerii unui serviciu cât mai

bun;
 se distrează;
 îşi creează, dezvoltă şi întăreşte cunoştinţe sau abilităţi pe care poate altfel nu le-ar

folosi;
 poate fi împreună cu prietenii săi care sunt deja voluntari;
 învaţă lucruri noi şi îşi formează deprinderi utile;
 îşi face contacte utile;
 se simte util, având ocazia să perceapă direct rezultatele propriei munci;
 este parte a unei organizaţii prestigioase;
 face tranziţia spre o nouă viaţă;
 îi ajută pe cei dezavantajaţi;
 sprijină comunitatea;
 lucrează cu un anumit grup de persoane (beneficiari);
 îşi asuma (cel puţin) o responsabilitate;
 întâlneşte persoane importante din comunitate;
 înţelege problemele comunităţii în care trăieşte.

Forme şi tipuri de voluntariat
Forme ale voluntariatului:

 ajutor mutual sau auto-ajutorare;
 activitate filantropică sau servicii în folosul altor persoane;
 participare sau angajare civică;
 activism sau participare la diverse campanii.

Tipuri de voluntariat (în funcţie de cadrul în care se desfăşoară şi scopul urmărit):
 lucrul cu copii şi tineri (grupuri de joacă, cluburi pentru efectuarea temelor pentru

acasă, grupuri de tineri, programe pentru vacanţă, “scouts”/cercetaşi, ghizi etc.);
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 lucrul cu persoane în vârstă (vizitarea acestora, oferirea de companie, oferirea
ajutorului la activităţi practice cum ar fi grădinăritul sau cumpărăturile, ajutorul dat
centrelor de zi pentru bătrâni, organizarea de activităţi, transportul de hrană la
domiciliu etc.);

 lucrul cu copii sau adulţi cu nevoi speciale (oferirea de sprijin practic unei
persoane cu handicap, oferirea de companie, însoţirea unui grup la ieşirile în oraş,
oferirea de consiliere celor care au în grijă persoane cu handicap, citirea sau
înregistrarea pe casete audio/ CD-uri a unor cărţi sau ziare pentru persoanele cu
handicap vizual etc.);

 lucrul în centre de informare pentru cetăţeni;
 lucrul cu membrii unor familii care întâmpină dificultăţi de diverse genuri;
 lucrul cu persoanele fără adăpost (acordarea de informaţii şi sfaturi, asistarea în

diverse programe destinate acestei categorii de persoane);
 lucrul pentru protecţia şi conservarea mediului (curăţarea anumitor zone,

plantarea de copaci etc.);
 strângerea de fonduri (organizarea de evenimente în scopul strângerii de fonduri

pentru scopuri caritabile);
 oferirea de servicii de urgenţă (salvamont, salvamar etc.);
 activităţi sportive şi de agrement (antrenarea altor persoane în diferite sporturi,

organizarea de activităţi sportive);
 ajutor acordat persoanelor care solicită azil şi refugiaţilor (sprijin în învăţarea limbii

ţării-gazdă, ajutor în rezolvarea problemelor administrative sau personale etc.);
 acţiuni în domeniul artistic şi cultural (ajutor dat în muzee, la diferite spectacole etc.);
 dezvoltarea comunităţii (implicarea în problemele comunităţii locale: sprijin acordat

diferitelor centre ale comunităţii locale, participarea la campanii sau activităţi de
lobby pentru probleme locale etc.);

 lucrul cu animale (sprijin acordat unui adăpost pentru animalele fără stăpân,
plimbarea câinilor pentru persoanele care lipsesc mult timp de acasă, “terapie cu
animale” prin aducerea de animale blânde în locuri cum ar fi spitalele de copii,
şcolile speciale sau casele de bătrâni);

 organizarea unor campanii (participarea la o campanie pentru o cauză în care
credeţi, sau organizarea unor campanii proprii).

Bibliografie
 materiale de pe site-uri Internet: www.voluntariat.ro, www.ivr.org.uk/facts.htm,

eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/eng/compassindex.asp
 materiale furnizate de Centrul Naţional de Voluntariat ProVobis Cluj - Napoca
 „Legea Voluntariatului” din „Monitorul Oficial al României”, nr. 206 din 24 aprilie

2001, completată şi modificată prin Ordonanţa nr. 58 din 22 august 2002, publicată
în Monitorul Oficial nr. 462 din 30 august 2002
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Capitolul II             
Legislaţie şi instituţii în domeniul
protecţiei drepturilor femeii ca drepturi
ale omului
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Reglementarea juridică a egalităţii de
şanse pentru femei şi bărbaţi

Pe plan internaţional, o serie întreagă de instrumente juridice reglementează, sub numele de
Drept Internaţional al Drepturilor Omului, drepturile fundamentale ale fiinţelor umane.
Drepturile omului sunt universale şi trebuie recunoscute femeilor şi bărbaţilor deopotrivă.
Categoria de drepturi ale femeilor ca drepturi ale omului s-a format din punct de vedere
juridic în momentul în care s-a constatat că, deşi exista principiul de universalitate a aplicării
drepturilor omului, se manifestau şi trebuiau soluţionate realităţi sociale ca: violenţa în familie
împotriva femeilor, traficul cu femei, hărţuirea sexuală care care vizează cu preponderenţă
femeile, procentul foarte mic de femei care ocupă poziţii cu  putere de decizie în viaţa
publică, somajul ridicat în rândul femeilor, “feminizarea” săraciei, etc. Toate aceste realităţi
au generat instrumente juridice internaţionale destinate să restabilească echilibrul de statut
între femei şi bărbaţi, în viaţa publică şi în viaţa privată.

Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi reprezintă un concept juridic creionat în cadrul
mai larg al protecţiei drepturilor omului, respectiv al protecţiei drepturilor femeilor. Esenţa
acestui concept întăreşte caracterul de universalitate al drepturilor fundamentale ale femeilor
ca drepturi ale omuluii, în sensul în care pune accentul pe principiul egalităţii de şanse şi de
tratament pentru femei şi bărbaţi, în viaţa publică şi în viaţa privată.

În ceea ce priveşte protecţia juridică a drepturilor femeilor ca drepturi ale omului sunt
prezentate mai jos principalele instrumente internaţionale de drept, adoptate în cadrul celor
două mari sisteme de protecţie a drepturilor omului de interes pentru România: sistemul
Naţiunilor Unite şi sistemul european. România a ratificat aceste instrumente de drept şi,
potrivit dispoziţiilor constituţionale, aceste instrumente fac parte din sistemul de drept
românesc:

Documente privind drepturile omului
1.  Sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite de protecţie a drepturilor omului
(http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm):

- Declaraţie Universală a Drepturilor Omului;
- Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice;
- Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale, Culturale.

2.   Sistemul european de protecţie a drepturilor omului:
- Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (http://conventions.coe.int

/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG)

Documente privind drepturile femeilor
1. Sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite
 (http://www.unhchr.ch/women/ instruments.html):

- Convenţia cu privire la reprimarea traficului de persoane şi exploatarea prostituţiei;
(intrată în vigoare în 1951, România a aderat la ea în 1954);

- Convenţia asupra drepturilor politice ale femeilor (intrată în vigoare în 1954, ratificată
de România în 1954);

- Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW)
(intrată în vigoare în 1981, ratificată de România în 1981);

- Convenţia privind consimţământul la căsătorie (1962);
- Declaraţia privind eliminarea violenţei împotriva femeilor (1993);
- Programul de acţiune şi Declaraţia de la Beijing (1995);
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- Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind egalitatea de şanse şi
egalitatea în drepturi ale lucrătoarelor (http://webfusion.ilo.org/public/db/standards
/normes/index.cfm?lang=EN).

2. Drept comunitar (Uniunea Europeană):
- Directivele privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi

(http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html#dir):
• Directiva 75/117/EEC din 10 februarie 1975, privind armonizarea legislaţiilor

statelor membre cu privire la aplicarea principiului plăţii egale pentru bărbaţi şi
femei;

• Directiva 76/207/EEC din 9 februarie 1976, privind aplicarea principiului
egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi referitor la accesul la angajare,
pregatirea profesională şi promovarea, precum şi la condiţiile de muncă;

• Directiva 2002/73/EC care amendează Directiva 76/207/EEC privind
implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind
accesul la angajare, pregătirea profesională şi promovarea, precum şi la
condiţiile de muncă;

• Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 pentru implementarea progresivă a
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de securitate
socială;

• Directiva 86/378/EEC din 24 iulie 1986 privind implementarea principiului
egalităţii de tratament pentru femei şi bărbaţi în schemele ocupaţionale de
securitate socială;

• Directiva 86/613/EEC din 11 decembrie 1986 referitoare la principiul
tratamentului egal al bărbaţilor şi femeilor angajate în activităţi independente,
inclusiv în agricultură, şi protecţia femeilor care desfăşoară activităţi
independente în perioada de sarcină şi maternitate;

• Directiva 92/85/EEC din 19 octombrie 1992 prevede introducerea de măsuri
pentru încurajarea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii în muncă a lucrătoarelor
gravide precum, a lucrătoarelor care au născut recent şi a celor care
alăptează;

• Directiva 96/34/EC privind contractul cadru referitor la concediul parental
susţinută de UNICE, CEEP şi ETUC;

• Directiva 97/80/EEC din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile
de discriminare bazate pe sex;

• Directiva 97/81/EEC din 15 decembrie 1997, privind principiul nediscriminării
lucrătorilor cu timp parţial.

- Strategia-cadru comunitară asupra egalităţii de gen (2001 – 2005);

- Alte acte referitoare la egalitatea de şanse
 (http://www.europa.eu.int /comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html#other):

- Decizia cadru a Consiliului din 19 iulie 2002 privind “Combaterea traficului cu
fiinţe umane” (2002/629/JHA);

- Recomandarea Comisiei 92/131/EEC din 27 Noiembrie 1991 privind protejarea
demnităţii femeilor şi bărbaţilor la locul de muncă;

- Recomandarea Consiliului 84/635/EEC din 13 Decembrie 1984 privind
promovarea acţiunilor de discriminare pozitive pentru femei;

- Rezoluţia Consiliului din 12 iulie 1982 privind promovarea şanselor egale pentru
femei şi bărbaţi;

- Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre care s-au
întâlnit la şedinţa Consiliului din 5 octombrie 1995 privind imaginea femeilor şi
bărbaţilor în publicitate şi media.

3. Sistemul de drept românesc cuprinde, în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi
bărbaţi, şi acte normative elaborate de Parlament şi de toate celelalte instituţii cu drept de
iniţiativă legislativă în România:

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
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- Hotărârea Guvernului nr. 1273/2000 privind adoptarea Planului Naţional de
Acţiune în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2002 privind Planul Naţional de Ocupare a Forţei de
Muncă (PNAO);

- Legea nr. 210/1999 pentru acordarea Concediului Paternal;

- Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare;

- Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă;

- Ordonanţa Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

(http://www.mmss.ro/legi, http://www.corpvs.org)
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Instituţii cu atribuţii în domeniul
protecţiei drepturilor femeii ca drepturi
ale omului şi în domeniul
implementării principiului egalităţii de
şanse pentru femei şi bărbaţi

1. Instituţii specializate ale ONU
Programele şi agenţiile din cadrul sistemului ONU sunt implicate în promovarea drepturilor
femeilor pe plan internaţional. În continuare sunt prezentate departamente şi programe care
au în centrul atenţiei lor femeile şi politicile de gen.

• Divizia ONU pentru promovarea femeilor (DAW)
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
DAW efectuează analize de gen în cele douăsprezece domenii critice ale Platformei de
Acţiune şi în privinţa problemelor controversate care apar în acest domeniu.

• Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender
ILO consideră egalitatea de gen ca fiind un element cheie al viziunii sale asupra unor slujbe
decente pentru toţi.

• Institutul Internaţional de Cercetare şi Instruire pentru Promovarea Femeilor (INSTRAW)
http://www.un-instraw.org
INSTRAW stimulează şi sprijină promovarea femeilor prin intermediul cercetării şi instruirii.

• Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(UNDP): Programul Gen în Dezvoltare (GIDP)
http://www.undp.org/gender
GIDP sprijină şi facilitează politica, dialogul şi practica egalităţii de gen şi promovează
creşterea autorităţii femeilor.

• Organizaţia pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură a ONU (UNESCO)
http: /www.unesco.org/women
În promovarea egalităţii de gen UNESCO urmăreşte dezvoltarea de programe, proiecte şi
activităţi specifice în beneficiul fetelor şi femeilor.

• Fondul pentru Populaţie al ONU (UNFPA)
http://www.unfpa.org
UNFPA sprijină egalitatea de gen, autonomia şi creşterea autorităţii femeilor de pretutindeni.
Pagina de web a UNFPA include o colecţie a "Celor mai bune practici şi lecţii însuşite" -
proiecte ale ţărilor care ilustreaza o serie de strategii ce pot fi utilizate în promovarea
egalităţii de gen.

• Fondul ONU pentru Copii (UNICEF)
http://www.unicef.org/programme/gpp/index.htm
UNICEF are drept scop promovarea drepturilor egale ale fetelor şi femeilor şi sprijinirea
participării lor la dezvoltarea politică, socială şi economică a comunităţilor în care trăiesc. De
asemenea, UNICEF sprijină egalitatea şi promovarea fetelor din fragedă copilărie, pe
parcursul acesteia şi al adolescenţei.
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• Fondul de Dezvoltare ONU pentru Femei (UNIFEM)
http://www.unifem.undp.org
UNIFEM se ocupă cu promovarea femeilor, precum şi cu egalitatea de gen, acţionând în
primul rând la nivel de ţară. Acest fond acţionează în direcţia participării femeilor la toate
nivelurile de planificare şi punere în practică a dezvoltării.

• Organizaţia Mondială a Sănătaţii (WHO)
http://www.who.int
Pe această adresă de web se găsesc informaţii utile despre problematica femeilor:
- Buletine informative despre sănătatea femeilor

http://www.who.int/frh-whd/FactSheets/English/index.htm
- Sănătatea femeilor

http://www.who.int/frh-whd/publications.htm
- Iniţiativa “Mame în siguranţă”

http://www.who.int/rht/msm/index.html
- Sănătatea reproducerii

http://www.who.int/aboutwho/en/promoting/reproductive.htm
- Femeile şi fumatul

http://tobacco.who.int/en/women/index.html
- Violenţa împotriva femeilor

http://www.who.int/violence_injury_prevention/vaw/infopack.htm

• Banca Mondială
http://www.worldbank.org/gender/
Pagina de web GenderNet a Băncii Mondiale descrie modul în care aceasta promovează
egalitatea de gen, rezumă cunoştinţele şi experienţa avută, oferă profile de gen pe ţări şi
conţine o secţiune destinată facilitării discuţiilor asupra genului.

2. Instituţii specializate la nivel european:
• Consiliul Europei:

a. Comitetul de miniştri are în componenţă Comitetul Director pentru Egalitate între
Femei şi Bărbaţi (CDEG);

b. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei are în componenţă Comisia pentru
Şanse Egale pentru Femei şi Bărbaţi (din cadrul acesteia fac parte două subcomisii:
Subcomisia “Femeile şi Noile Tehnologii” şi Subcomisia pentru Problematica
Violenţei Împotriva Femeilor).

• Uniunea Europeană:
a. Parlamentul European: Comisia pentru drepturile femeilor şi şanse egale

(http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm);
b. Comisia Europeană: în cadrul Directoratului General pentru Muncă şi Probleme

Sociale se află Unitatea pentru egalitate
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm).

3. Instituţii la nivel naţional:
• Parlamentul României/Comisia Parlamentară pentru Integrare Europeană/Subcomisia

pentru Oportunităţi Egale
• Parlamentul României/Camera Deputaţilor/Comisia pentru Egalitate de Şanse
www.cdep.ro
• Parlamentul României/Senat/Comisia pentru Egalitate de Şanse
www. senat.ro
• Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
• Comisia consultativă interministerială în domeniul egalităţii de şanse între femei şi

bărbaţi (CODES)
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Glosar

- gen social (engl. gender): concept care se referă la diferenţele sociale între femei
şi bărbaţi care au fost învăţate, sunt modificabile în timp şi sunt diferite în interiorul
culturilor şi între culturi (feminitate/masculinitate).

- sex: caracteristicile biologice prin care fiinţele umane se disting ca femei şi ca
bărbaţi (femeiesc/bărbătesc).

- egalitate între femei şi bărbaţi: principiul drepturilor egale şi al tratamentului egal
pentru femei şi bărbaţi.

- egalitate de gen: toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte abilităţile
personale şi să facă alegeri fără limitări determinate strict de rolurile de gen;
comportamentele, aspiraţiile şi nevoile diferite ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate
în considerate, valorizate şi favorizate în mod egal.

- echitate de gen: corectitudinea tratamentului de gen, care poate fi tratament egal
sau diferit dar care este considerat echivalent în termeni de drepturi, beneficii,
obligaţii şi oportunităţi.

- şanse egale pentru femei şi bărbaţi: absenţa barierelor la participarea
economică, politică şi socială.

- tratament egal pentru femei şi bărbaţi: asigurarea absenţei discriminării de gen,
directă sau indirectă.

- analiza de gen: studiul diferenţelor între femei şi bărbaţi în asumarea rolurilor de
gen referitor la: condiţii, nevoi, rata participării, acces la resurse şi dezvoltare,
luarea deciziilor etc.

- perspectiva de gen: luarea în considerare a diferenţelor de gen în orice domeniu
şi activitate.

- roluri de gen: un set de prescripţii pentru acţiunile şi comportamentele destinate
femeilor şi bărbaţilor.

- acţiune pozitivă: măsuri ţintite pentru un grup prin care se intenţionează
eliminarea şi prevenirea discriminărilor sau compensarea dezavantajelor apărute
din atitudinile, comportamentele şi structurile existente.

- tratament preferenţial: tratarea unei persoane sau grup de persoane într-o
manieră care este posibil să ducă la beneficii, acces, drepturi, oportunităţi sau
status mai bune decât ale altor persoane sau grup de persoane. Poate fi folosit
într-un mod pozitiv când implică o acţiune pozitivă care intenţionează să elimine
practici discriminatorii anterioare sau într-un mod negativ când intenţionează să
menţină diferenţele sau avantajele unuei persoane sau grup de persoane.

- discriminare de sex: directă – când o persoană este tratată mai puţin favorabil
din cauza sexului său; indirectă -  cînd o lege, regulă, politică sau practică,
aparent neutră are un impact disproporţionat asupra persoanelor de un anume
sex, cu excepţia diferenţei de tratament care poate fi justificată de factori obiectivi.

- gender blind (engl).: ignorarea dimensiunii de gen; în opoziţie cu gender
sensitive (engl.): luarea în considerare a dimensiunii de gen.
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- trafic cu fiinţe umane: comerţ cu persoane, în mod special femei şi copii, cu
scopul sclaviei pentru forţă de muncă ieftină sau exploatare sexuală.

- violenţă domestică: orice formă de violenţă fizică, sexuală sau psihică care
supune unui risc siguranţa întregii familii sau a unui membru şi/sau folosirea forţei
fizice sau emoţionale, inclusiv violenţă sexuală în familie. Inclusiv abuzul copilului,
incest, abuzul sexual al soţiei sau orice abuz asupra unui membru al familiei.

- hărţuire sexuală: comportament nedorit de natură sexuală, bazat pe afectarea
demnităţii femeii/bărbatului al locul de muncă, din partea colegilor şi superiorilor.

- studii de gen: o abordare academică, de obicei, interdisciplinară a analizei
situaţiei femeilor, a relaţiilor de gen, a dimensiunii de gen a altor discipline.
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