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Metode de încurajare a participării active a
cetățenilor în procesul decizional local

PACPD

Descriere:

Obiective:

Această metode poată fi folosită în sesiunile  Identificarea cunoștiințelor participanților
introductive pentru a plasa în context
cu privire la subiectele abordate.
informațiile din cadrul trainingului. Permite
crearea unei imagini de ansamblu a
 Generarea unei imagini de ansamblu și
cunoștiințelor generale ale participanților
detaliate a tematicilor introduse.
privind conceptele legate de cetățenia
activă, la momentul începerii seminariilor.

Desfășurare:
Grupul de participanți se împarte în echipe egale și echilibrate și fiecare echipă primește o coală de
flipchart pe care va avea de răspuns la o întrebare. La seminariile de orientare din cadrul proiectului PACTPPL, participanții au avut de răspuns la următoarele întrebări privind politicile publice:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce este o politică publică locală?
Ce este și ce cuprinde o agendă publică locală?
Care sunt etapele unei politici publice?
Care sunt decidenții de la nivel local implicați într-o politică publică locală?
Cum se pot implica cetățenii în elaborarea și implementarea unei politici publice locale?
Care sunt factorii care influențează o politică publică locală?
Cum putem monitoriza și evalua o politică publică locală?
Ce arii de interes local poate să abordeze o politică publică?

Răspunsurile au fost apoi puse cap la cap și s-au purtat discuții pe baza acestora. Pornind de la puzzle-ul
creat, facilitatorul întroduce în discuție subiectul trainingului și aspectele principale legate de acesta.

Descriere:

Posterele reprezintă o metodă
adecvată
prin
care
participanții la seminar pot
să-și expună propria viziune
asupra subiectelor abordate.

Obiective:
 Încurajarea cetățenilor de
a-și exprima punctele de
vedere cu privire la
subiectele abordate.
 Capacitarea participanților
de a deveni multiplicatori
ai mesajelor și bunelor
practici.
 Asumarea unui rol activ al
participanților
privind
aspectele dezbătute în
cadrul seminarului.

Desfășurare:
În cadrul proiectului PACT-PPL cetățenilor le-a fost prezentat Ghidul cetățeanului privind elaborarea și
implementarea politicilor publice locale și Grila de monitorizare și evaluare a activității administrației
publice locale.

Ulterior, grupul a fost împărțit în echipe și fiecare echipă a avut de realizat un poster de promovare a
Ghidului și a Grilei către alți cetățeni din comunitate.
Aspectele abordate au fost: conceptul de politică publică locală, etapele politicilor publice locale,
reglementările legale din România cu privire la politicile publice locale, decidenții de la nivel local și grila
de monitorizare și evaluare.

Descriere:

Obiective:

• Identificarea
profilului
Profilul cetățeanului activ
cetățeanului
activ
care
permite captarea percepției
demarează inițiative la nivel
participanților
asupra
de comunitate.
drepturilor
și
obligațiilor
cetățeanului activ, acțiunilor • Încurajarea cetățenilor să
sale, cunoștiințelor pe care
devină actori activi în
trebuie să le posede etc.
procesul decizional local.

Desfășurare:
Pe 2 coli de flipchart lipite
între ele se desenează
conturul
unuia
dintre
participanți. Participanții sunt
rugați să lipească pe acest
contur post-it-uri cu ce
consideră ei că trebuie să
posede un cetățean activ la
nivel de abilități, cunoștiințe,
atribute etc.

Descriere:

Obiective:

Tapiseria Bayeaux este folosită • Setarea obiectivelor privind
pentru a arăta interdependența
implicarea
viitoare
a
între elementele unui sistem. În
participanților
la
nivelul
cadrul proiectului PACT-PPL,
comunității.
tapiseria Bayeaux a fost realizată
pentru
a
ilustra
cele
3 • Evaluarea
înțelegerii
perspective asupra politicilor
conceptelor prezentate și a
publice locale prin prisma
rolului cetățeanului în procesul
implicării cetățenilor: înainte de
decizional local.
seminar, în timpul seminarului și
abordarea de către ei a politicilor • Generarea unor perspective
publice locale după finalizarea
concrete de acțiune din partea
seminarului.
participanților.

Desfășurare:
Participanților li se prezintă
tapiseria Bayeaux, istoricul și
semnificația acesteia. Ulterior,
participanții sunt invitați să
realizeze la rândul lor o tapiserie
în care părțile componente să fie
cele 3 perspective ale lor asupra
politicilor publice locale: înainte,
în timpul și după seminar.

Descriere:

Obiective:

Participanții vor crea o rețea între •
ei folosind o sfoară și își vor
declara angajamentele privind
implicarea lor viitoare în procesul
de elaborare și implementare al
politicilor publice locale. De •
asemenea, pe baza relațiilor
create în timpul seminariilor,
participanții vor gândi căi de
colaborare privind implicarea lor
comună în procesul decizional
local.

Asumarea
de
către
participanți
a
unor
angajamente de implicare în
procesul decizional local.

Desfășurare:

Participanții se așează în cerc și
unul dintre ei primește un ghem
de sfoară pe care trebuie să-l
arunce către un alt participant
(păstrând însă un capăt) în timp
Stabilirea primilor pași de ce își declară angajamentul
făcut în ceea ce privește privind implicarea lui viitoare în
implicarea activă a cetățenilor soluționarea
problemelor
în viața comunității locale.
comunității.

Este un spațiu de dezbatere și interacțiune interactiv care presupune aducerea în discuție a
unor teme de interes local așa cum sunt ele percepute de către cetățeni. Ca și metodologie de
lucru recomandăm Pro Action Cafe, un proces care implică cetățenii în găsirea unor soluții
creative pentru dezvoltarea unor proiecte locale.
Metodologia presupune crearea unei agende de discuții pornind de la propunerile
cetățenilor cu scopul de a valorifica contribuția acestora la rezolvarea unor problematici de
la nivelul comunității.

Obiective:
• Setarea unui context propice de dezbatere între cetățeni, reprezentanții autorităților
publice și reprezentanții ONG-urilor;

• Generarea unei atmosfere relaxante care încurajează implicarea activă a participanților;
• Stabilirea unor întrebări relevante care să stea la baza discuției;
• Încurajarea contribuției individuale și exprimarea tuturor punctelor de vedere cu scopul
conectării acestora;
• Împărtășirea punctelor relevante din cadrul discuției;
• Stabilirea unui plan de acțiune pornind de la punctele discutate.

În cadrul dialogurilor tripartite am exersat acest model de participare astfel încât participanții s-au
familiarizat cu etapele și principiile de organizare ale acestuia. Am creat astfel un model de bună
practică care poate fi preluat ca instrument de colaborare pentru ariile de interes identificate la
nivel local.
Acest tip de participare este orientat pe 2 direcții:

1. Participarea proactivă care
presupune punerea față-în-față
a cetățenilor, reprezentanților
administrației publice,
reprezentanții serviciilor locale și
organizații nonguvernamentale

2. Participarea reactivă (sau de
remediere) cu scopul aplanării
conflictelor, restabilirii
comunicării dintre cetățeni și
reprezentanții administrației
publice locale.

Fluxul întâlnirii:

1. Prezentarea scopului întâlnirii de către facilitator și stabilirea tematicii care va sta la baza
construirii agendei
2. Emiterea de propuneri de către cetățeni privind subiectele de interes local legate de
tematica propusă
3. Crearea de grupuri de discuție pe subiectele propuse:
a) Stabilirea scopului și a contextului discuției
b) Exprimarea punctelor de vedere individuale cu privire la subiectul propus și notarea
acestora
c) Stabilirea pașilor concreți de acțiune.
4. Mutarea participanților la altă masă de discuție cu excepția celui care a propus subiectul
de dezbatere, care rămâne ca să povestească noilor veniți ideile discutate anterior.
5. Rundele continuă până când toți participanții au trecut pe la toate mesele de discuție.
6. Sesiune plenară în care sunt prezentate concluziile discuțiilor și pașii de acțiune stabiliți.

Metoda
Charette
permite
organizarea ideilor și furnizarea de
soluții la probleme multiple. Spre
deosebire
de
brainstorming,
presupune un număr mare de
participanți și dezbaterea unor
subiecte multiple în interval scurt
de timp. Metoda permite acordarea
unei atenții și interes egal
subiectelor dezbătute în cadrul unei
întâlniri.

* Sursă: http://www.designorate.com/

Metoda Charette poate fi aplicată cu succes în
următoarele cazuri:

Desfășurare:

• Când se discută mai mult de un subiect pe • Participanții sunt împărțiți în grupuri mici, astfel
timpul unei sesiuni;
încât să fie aproximativ 5 grupuri mici într-o
sesiune;
• Când sunt implicați în discuție mai mult de 1525 persoane;
• În fiecare grup trebuie să existe o persoană
care să noteze ideile discutate – narator.
• Timpul de discuție este limitat;
• Fiecare grup trebuie să-și aleagă un subiect de
• Când se pornește discuția de la idei deja
dezbatere, iar în cazul în care sunt mai multe
existente;
grupuri formate decât subiecte, două grupuri pot
avea același subiect pe care să-l dezbată
• Pentru a garanta implicarea activă a tuturor
separat;
participanților în discuție.
• Stabilirea unui timp pentru generarea ideilor de
grup de aproximativ 10 minute.

Desfășurare în cadrul grupului:
1. Fiecare grup discută pe marginea subiectului ales, iar naratorul colectează toate ideile.
2. Spre finalul sesiunii, toate grupurile sunt rugate să revizuiască ideile discutate, cu prioritizarea
celor mai relevante pentru subiect.
3. Toți participanții se reunesc și discută rezultatele fiecărui subiect. Această etapă reunește
eforturile tuturor grupurilor și ajută la compararea ideilor colectate pentru o înțelegere mai
cuprinzătoare asupra subiectelor dezbătute. Deciziile rezultate pot lua forma unui Plan de
Acțiune care să ușureze următoarele etape ale proiectului.

Descriere:
Utile pentru dezbateri
publice pe diferite teme, cu
scopul de a încuraja
participanții să discute ceea
ce este cu adevărat
important pentru ei, prin
lansarea de întrebări
provocatoare.

Desfășurare:
1. Împărțirea participanților în grupuri, ținând cont
de problemele care îi aseamănă.
2. Găsirea de răspunsuri la întrebări precum:
Ce te deranjează/ nemulțumește în comportamentul
celuilalt grup?
1. Reîntâlnirea participanților pentru a prezenta
răspunsurile, dar fără dezbaterea lor.
2. Acordarea de punctaje problemelor listate.
3. Confruntarea finală pentru alegerea listei comune
de priorități.

Descriere:
Metoda poate fi utilizată în situațiile în care
se decide construirea unui nou drum, a
unei școli sau piețe publice, plasarea unei
noi stații de autobuz etc. Este o modalitate
la îndemână pentru angrenarea cetățenilor
în amenajarea unor zone neglijate sau
pentru îmbunătățirea calității vieții în
comunitățile slab dezvoltate.

Desfășurare:

• În primă fază au loc discuții ale experților cu privire la subiect, mai apoi se cere părerea
cetățenilor care doresc a fi implicați în procesul de luare a deciziilor.
• Astfel că, un grup de participanți este selectat pentru a realiza o hartă a comunității lor pe
foi de flipchart, cerânduli-se să folosească memoria vizuală.

• Acestora li se oferă informații cu privire la modificările sau investițiile care urmează să
aibă loc în respectiva comunitate și, astfel, se introduce următorul pas- plasarea pe harta
deja realizată a elementului nou, cu posibilitatea de a face modificări, a alege designul, a
aduce note personale etc.

Centrul de Excelenţă Academică este o organizaţie non-guvernamentală, cu interes pentru domeniul ştiinţelor juridice
şi administrative și implicată activ în susţinerea dezvoltării învățământului și a sectorului public din România.
Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale, Masura b. Retele
si schimb de experienta. Intervalul de desfășurare al proiectului a fost Martie – Aprilie 2016, iar vizita de studiu a avut
loc în perioada 3-7 Aprilie 2016.
Valoarea totală a proiectului este de 6436 Euro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

