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Cuvânt înainte
Această broșură a fost editată și publicată în cadrul proiectului Citizen Legislative

Advocacy in Minorities Communities, un proiect implementat de către The Great
Lakes Consortium prin WSOS Community Action Commision cu sprijinul financiar
al US Department of State, Bureau of the Educational and Cultural Affairs, Office of
Citizen Exchange, Professional Fellows Division. Prin acest proiect s-au desfășurat schimburi de experiențe între
profesioniști din Statele Unite ale Americii și profesioniști din România, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Scopul general al acestui
schimb de experiențe a fost acela de a oferi posibilitatea dezvoltării profesionale ale unor activiști din sectorul ONG prin
dobândirea de cunoștințe noi despre practicile din Statele Unite în ceea ce privește implicarea cetățenilor și a liderilor din
comunități în decizia publica și comunitate.
Participând în primul schimb de experiență, în martie-mai 2012, am descoperit și experimentat în cadrul unui internship
mai multe tehnici și metode folosite pentru implicarea cetățenilor în decizia publică prin Organizare Comunitară.
Organizarea Comunitară este despre puterea oamenilor de a acționa, despre cum aleșii locali ar trebui învățați să
împartă puterea cu cei care i-au ales—mulți sau puțini ei sunt cei care le-au dat puterea de a hotărî, iar aleșii locali ar trebui să
dea o parte din această putere înapoi cetățenilor.
Am văzut exemple despre cum oamenii simpli când se organizează devin puternici și chiar mișcă munții din loc. Și nu
doar în SUA, ci și la noi în România. Veți găsi câteva exemple chiar în această broșură care se dorește a fi o trecere în revistă
a principalelor metode și tehnici utilizate în Organizarea Comunitară. Din acest motiv, pentru că se poate să primești ceea ce e
nevoie în comunitatea ta de la cei care decid soarta, cred că cetățenii au puterea de determina schimbări în agenda publică, în
comunitate — fie că e mică sau mare —, trebuie doar să-și redescopere această putere. Și cred că este nevoie de Organizare
Comunitară în România și de cât mai mulți organizatori comunitari dedicați.
Mihaela Cârstea
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Capitolul I — Despre Organizare Comunitară
Introducere
Organizarea Comunitară a apărut în Statele Unite ale
Americii, Saul Alinsky fiind prima persoană care a și formulat
conceptual acest model de organizare a cetățenilor și l-a pus în
practică începând cu 1938. Alinsky a lucrat ca și organizator
comunitar în Chicago și în alte orașe din SUA aproape 30 ani
încercând să aducă oamenii împreună să lupte pentru ceea ce
aceștia considerau că este important pentru comunitatea lor.
La acestă oră în SUA, Europa, Australia există mii de
organizații comunitare care s-au născut din nevoia de a acționa
spre binele comunității, cartierului, satului sau orașului în care se
află. Prin intermediul Organizării Comunitare cetățenii simpli au
descoperit că este mai simplu să te adresezi unei probleme dacă
faci parte dintr-un grup de 10-50-100 de persoane decât dacă te
afli în situația de a lupta de unul singur pentru rezolvarea unei
probleme.
Când vorbim despre Organizare Comunitară vorbim în
fapt despre putere — despre puterea oamenilor de a schimba
ceva. Organizarea comunitară poate determina apariția de
organizații de persoane care se nasc pentru a determina
rezolvarea unor probleme din comunitate sau poate determina
apariția de organizații de organizații care se adresează unor
probleme mai complexe de tipul locurilor de muncă într-o
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anumită regiune, asistență oferită grupurilor locale în identificarea nevoilor lor, legislație națională sau locală, etc.
Prima definiție a Organizării Comunitare pe care am
aflat-o în primul training din SUA vorbește despre putere,
oameni și probleme:
“Organizarea comunitară înseamnă să construiești
putere. Temelia (Bazele) organizării comunitare sunt oamenii
care au o problemă care definește comunitatea lor și decid că
doresc să rezolve împreună această problemă , decid soluțiile
de care se vor folosi pentru a realiza obiectivele lor – rezolvarea
problemei/lor. Organizația va identifica oameni și structuri (de
exemplu instituții publice) de care au nevoie pentru a-și pune în
practică aceste soluții și, prin persuasiune sau confruntare, va
negocia cu ei pentru a realiza obiectivele comunității. În acest
proces se va construi o instituție comunitară controlată
democratic – organizația de cetățeni - care poate acționa și pe
alte probleme (decât cea pentru care s-a constituit inițial) și care
întruchipează voința și puterea comunității de-a lungul timpului.”

Ce este și ce nu este Organizarea Comunitară?
Cea mai utilizată definiție a Organizării Comunitare în România și în Europa Centrală și de Est a fost
formulată de către ECON — Rețeaua Europeană de
Organizare Comunitară — și este folosită în procesul de
instruire al organizatorilor comunitari și în România, Ungaria, Slovacia, Germania sau Republica Moldova acolo
unde există procese de organizare comunitară în
desfășurare.
Potrivit acestei definiții, Organizarea comunitară este un proces democratic, de lungă durată, prin
care oamenii sunt aduşi împreună pentru a acţiona în
interesul lor comun. Aceştia identifică probleme şi
soluţii, apoi acţionează prin implicarea structurilor
de putere existente pentru ca acele soluţii să devină
realitate.
Organizarea comunitară funcționează în baza
unor principii și se deosebește de alte tipuri de intervenții
realizate în comunitate de către organizații nonguvernamentale prin faptul că îi ajută pe oameni să
învețe cum să se implice în comunitate, cum să producă
schimbarea pe care o doresc, cum să tragă la răspundere autoritățile.

Ce nu este Organizarea Comunitară?
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NU ESTE ADVOCACY – această abordare
presupune că sunt oameni care vorbesc in numele
altora, pe când în ORGANIZAREA
COMUNITARĂ oamenii sunt încurajați să
vorbească ei pentru ei
ORGANIZAREA COMUNITARĂ NU
FURNIZEAZĂ SERVICII – se lucrează cu oameni,
nu pentru oameni
NU ESTE DEZVOLTARE COMUNITARĂ –
aceasta implică parteneriate între cetățeni și
autorități publice – ORGANIZAREA comunitară își
propune să lucreze cu autoritățile publice dar le si
responsabilizează prin presiune și confruntare
MIȘCĂRILE ȘI INIȚIATIVELE CIVICE – se
axează de regulă pe o singură problemă, prin
ORGANIZAREA COMUNITARĂ se propune
organizarea de organizații durabile, guvernate
democratic, care să abordeze cu succes
numeroase probleme

Principiile Organizării Comunitare

Despre putere
“Puterea, în termeni bine înțeleși, nu este altceva
decât abilitatea de a atinge scopul” - Martin Luther
King Jr
De la primele instruiri la care am participat în internshipul din SUA toți organizatorii comunitari ne-au vorbit
despre putere. Despre puterea oamenilor de a schimba în
bine ceva ce merge prost. Ceva ce nu este just. Puterea
celor 99% dintre cetățenii simpli. Pentru că într-o
democrație puterea se naște din două surse: fie organizezi
banii, fie organizezi oamenii. Iar unul dintre scopurile Organizării Comunitare este acela de a organiza oamenii.
Ce am învățat despre putere în organizare
comunitară?
Puterea de regulă se ia. Nimeni nu ti-o dă. Puterea face
regulile. Puterea respectă puterea. Puterea o folosești sau
ți se va lua. Adevărata putere este de cele mai multe ori
ascunsă. Puterea este capacitatea de a acționa.

Când Rosa Parks a refuzat să cedeze locul ei de autobuz
unui om alb în Montgomery, Alabama, în 1955,
organizatorii comunitari împreună cu organizațiile locale
pentru drepturile civile au ajutat la boicotarea companiei
de transport public și astfel s-a forțat desegregarea
sistemului de transport public. Puterea oamenilor care
au boicotat sistemul de transport a fost mai mare
decât cea a decidenților politici de la acea vreme.
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Principiile Organizării Comunitare
Puterea asupra cuiva
- este finită
- unilaterală
- încearcă să mențină
ceea ce este
- poate conduce spre
exploatare
- fără responsabilitate
față de cei asupra cărora
se exercită

Prinicipiile organizarii comunitare
1. Puterea – într-o democrație puterea se naște din două
surse: fie organizezi oamenii, fie organizezi banii
2. Relațiile – sunt cheia succesului în viața publică, iar
relațiile personale – de la om la om – sunt importante
pentru a crea o organizație care să acționeze în interesul
comunității
3. Propriul interes – oamenii acționează dacă au un
interes personal
4. Înțelege (întelege-te) lumea (cu lumea) așa cum este, nu
cum ai vrea tu să fie
5. Nu fă nimic pentru cineva din ceea ce poate face
singur pentru el
Organizarea comunitară nu înseamnă muncă socială.
Dacă faci tu un lucru pentru oameni le iei puterea, ei devin
beneficiarii acțiunilor tale.
6. Implicare—Rezolvarea problemelor se naște din
implicare
7. Acțiune – a trece de la vorbe la fapte – sa-i înveți pe
oameni cum pot acționa în interesul propriu.

Puterea cu ... Cetățenii
- este infinită
- aduce interacțiune
- determină capacitatea
de schimbare
- este participativă, nu
este fixă, puterea se
transferă de la un actor la
altul
- naște responsabilitate
de ambele părți

În organizarea comunitară cei care descoperă puterea
ascunsă a membrilor unei comunități și le arată
acestora că au într-adevăr putere sunt organizatorii
comunitari. Aceștia sunt cei care mobilizează și adună
la un loc oamenii care au aceleași interese și probleme,
îi ajută să lucreze împreună, să preia inițiativa, să
schimbe balanța de putere în favoarea comunității pe
care o reprezintă.
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Metode și tehnici pentru Organizare Comunitară
Practic procesul începe cu munca
organizatorului comunitar de identificare a problemelor
în cartierul, satul, comunitatea identificată. Acest proces
de ascultare se realizează prin faptul că organizatorul
comunitar merge din ușă în ușă și încearcă să
vorbească cu oamenii despre problemele lor. Ulterior
acestui proces, oamenii care s-au arătat interesați de a
face ceva pentru rezolvarea unei probleme se adună într
-un grup și discută și prioritizează aceste probleme. Unul
dintre cele mai importante obiective în organizarea
comunitară este acela de a forma grupurile de cetățeni
democratice, de sine stătătoare, care nu aparțin unei
organizații non-guvernamentale, dar pot deveni astfel de
organizații. În procesul de organizare comunitară,
organizatorul are la îndemână o serie de metode și
instrumente pe care să le utilizeze atât în prima parte a
procesului cât și în asistarea grupurilor pe care le
formează. Organizatorul comunitar va bate din ușă în
ușă, va identifica probleme și potențiali lideri, va avea
numeroase discuții față în față, va oferi liderilor noi
abilități de planificare, comunicare, dezvoltare, va asista
grupul în încercarea acestuia de a rezolva problemele.

În organizare comunitară cel mai important
proces este cel de ascultare al cetățenilor. Rețeaua
Europeană de Organizare Comunitară—ECON descrie
Organizarea Comunitară ca un proces de lungă durată,
identificând 4 pași ai procesului de organizare
comunitară:
1. Ascultarea sistematică a cetățenilor pentru a selecta
și prioritiza problemele cu care se confruntă și pentru a
identifica potențiali lideri
2. Identificarea potențialelor soluții și a oamenilor și
instituțiilor care le pot pune în practică
3. Acțiune pentru rezolvarea problemelor prin implicarea
acelor oameni și instituții identificate ca responsabile,
prin negociere, confruntare și presiune
4. Construirea unor grupuri numeroase, sustenabile și
democratice capabile să abordeze variate probleme,
nevoi și dorințe ale comunității.
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Metode și tehnici pentru Organizare Comunitară
Din ușă în ușă
Ieșim în comunitate pentru a bate la uși pentru a
afla ce gândesc și simt oamenii din comunitate.
Dacă știți un mod diferit de a afla care sunt problemele
reale ale acelei comunități este bine.
Dar, în cazul în care o organizație vrea să reprezinte cu
adevărat o comunitate este esențial ca organizația să
rămână în contact permanent cu toți locuitorii din acea
comunitate.
Cele mai multe organizații au descoperit că a bate din
ușă în ușă este cea mai bună tehnică pentru a obține
răspunsurile cu privire la problemele unei comunități.
Întrebări ce trebuie adresate în această etapă
de către organizatorul comunitar:

Când bați la ușă ai aproximativ 30 de secunde pentru a
te identifica, a prezenta scopul și a convinge persoana
din spatele ușii că nu strângi taxe, nu vinzi Biblii sau nu
vrei să le spargi casa. Este indicat ca înainte de a
începe să bați la uși pentru a afla care sunt problemele
reale să faci o plimbare prin zona vizată pentru a-ți face
o idee asupra problemelor vizibile ale acesteia.

Cum se simt persoanele față de comunitate sau ce
gândesc despre comunitatea lor?
Ce vor să vadă schimbat în comunitate? Dar
îmbunătățit?
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Metode și tehnici pentru Organizare Comunitară
Ce obții?
Pescuiești – te aștepți să găsești o problemă


dacă ai putea să schimbi un singur lucru în
comunitate, care ar fi acela?



Ce credeți că ar trebui îmbunătățit în această
zonă (cartier, bloc, stradă etc)?



Care este un lucru care vă deranjează cel mai
mult în această comunitate?

Trebuie să obții răspunsuri specifice, nu cu caracter
general . În funcție de persoana cu care discuți și cât de
interesat (furios, dezamăgit, etc) este de problema pe
care a menționat-o poți să-i soliciți o discuție mai
detaliată asupra problemei și să stabiliți o dată
ulterioară - Te pregătești de discuția față în față
(One to one sau 121)

Această tehnică este folosită pentru a determina în ce
măsură oamenii cu care ați vorbit în prima parte a
procesului de ascultare pot deveni lideri. Este o întâlnire
care să contruiască încrederea reciprocă între cetățean
și organizatorul comunitar. În timpul acestei discuții afli
mai multe despre valorile, motivația persoanei de a
acționa, despre schimbările care l-au afectat și cât de
mult este dispus să participe la rezolvarea problemelor.
10

Metode și tehnici pentru Organizare Comunitară
Discuția față în față
Câteva reprere despre această tehnică:
- Este o întâlnire întenționată, programată, cu o singură
persoană, față în față
- Discuția ar trebui să nu dureze mai mult de 30-45 de
minute
- Are rolul de a cunoaște mai bine persoana, de a crea
o legătură, de a înțelege ce o motivează, care este
interesul propriu și care ar putea fi interesele comune
- În această întâlnire afli poveștile care îți explică
motivația, valorile personale și prioritățile persoanei
- O întrebare foarte importantă – Pot să întreb de ce? –
trebuie adresată în orice moment care ți se pare
important în discuție.
Organizatorul comunitar poate lua notițe în acest
tip de întâlnire, dar va trebui să ceară permisiunea
persoanei cu care vorbește. Organizarea comunitară se
bazează pe relații și crearea de angajamente reciproce
pentru a lucra împreună.

Discuția față în față sau unu la unu, fie între
organizatorul comunitar și cetățean, fie între liderii
grupului de cetățeni format pot ajuta ca interesele
noastre individuale să devină interese comune.
Prin construirea de relații și discuții de unu la
unu, dar și prin discuțiile detaliate desfășurate în întâlniri
în grupuri mici se poate crea baza pentru formarea
echipelor care vor lucra pentru rezolvarea unei probleme
sau vor lucra pentru realizarea de campanii locale.
Relațiile între oameni sunt importante, iar prin discuția
unu la unu poți identifica și alți cetățeni care sunt afectați
de aceeași problemă dar pe care nu ai reușit să-i
întâlnești în prima etapă. Practic din aceste discuții poți
obține nume și date de contact ale altor persoane care
pot fi potențiali membri ai grupului de cetățeni. Discuția
aceasta este importantă nu doar pentru a crea o relație
ci și pentru a transmite primele informații despre cultura
organizațională, astfel încât persoana cu care discutăm
să afle principalele repere ale viitoarei organizații ce se
va constitui. Persoana va ințelege ce se întâmplă, care
sunt principalii pași ai procesului, faptul că nu se trece
imediat la acțiune etc.
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Metode și tehnici pentru Organizare Comunitară
În acest tip de întâlniri organizatorul comunitar
poate identifica și alte persoane care sunt afectate de
aceleași probleme, care ar putea fi invitate să participe la
o întâlnire a grupului ce urmează a fi format, să dezbată
și să propună soluții problemelor pe care le identifică.
Atât metoda denumită aici Din ușă în ușă, cât și
Discuția față în față fac parte din procesul de ascultare
necesar pentru a identifica problemele și nevoile reale ale
comunității avute în vedere de procesul de organizare
comunitară. Această primă etapă poate dura de la o lună
la jumatate de an, în funcție de gradul de interes al
cetățenilor, dar procesul de ascultare nu se oprește
niciodată pe perioada de formare , cristalizare, organizare
și acțiune a grupului de cetățeni format. Aceste metode
utilizate sunt importante pentru identificarea corectă a
problemelor, specificitatea lor pentru comunitate,
identificarea gradului de interes al cetățenilor pentru o
anumită problemă sau alta și de asemenea identificarea
cetățenilor care se pot implica într-un astfel de proces. De
aceea, identificarea problemelor și a liderilor din
comunitate este un pas important în procesul de
organizare comunitară.

Punctele cheie ale acestei discuții includ așadar o
prezentare a organizatorului comunitar și a organizației
pe care o reprezintă, schimbul de biografie personală,
explorarea problemelor, explicarea viziunii strategice
de organizare și invitația de a participa la constituirea
grupului de cetățeni care vor lucra pentru comunitatea
lor.
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Metode și tehnici pentru Organizare Comunitară

Identificarea problemelor
Doar pentru că tu crezi că este o problemă, nu
înseamnă că este o problemă

1. Pot fi oamenii mobilizați în jurul acestei probleme
(pentru rezolvarea ei)?
2. Este specifică?

Doar pentru că tu crezi că nu este o problemă, asta
nu înseamnă că nu este o problemă

3. Se poate face ceva pentru a schimba situația?

Identificarea problemelor în urma discuțiilor cu
cetățenii este foarte importantă pentru un organizator.
Pentru a nu cădea în capcana celor două enunțuri de mai
sus, organizatorul comunitar trebuie să asculte cu atenție
oamenii și să determine în ce măsură ceea ce aștia spun
despre problemele lor poate deveni obiectiv pentru
crearea unor grupuri de cetățeni. Dacă cetățenii nu pot fi
mobilizați în jurul unei probleme, atunci înseamnă că nu
avem o problemă.
Când afli că ceva ar putea fi o problemă, pentru a
determina dacă este într-adevăr așa trebuie să
răspundem la 3 întrebări:

Trebuie să aveți în vedere diferența între o
problemă specifică și o preocupare a membrilor unei
comunități: Starea sănătății este o preocupare, faptul că
într-o comunitate nu mai este cabinet medical este o
problemă.
Trebuie avut în vedere ca problema pe care
organizația sau grupul de acțiune format din cetățeni
încearcă să o rezolve să fie pe măsura puterii acestui
grup și să poată fi rezolvată, altfel spus soluțiile pe care
le vor pune în aplicare cetățenii să fie realiste și să
producă schimbarea așteptată sau ceva în legătură cu
acea problemă.
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Metode și tehnici pentru Organizare Comunitară
Această casă, foto
din stânga, privită
de la distanță
părea o casă
normală. Nu avea
aspectu l
unei
“vacant house”, ca
cea din această
imagine.
Privită însă de
aproape se
poate observa
că oamenii au
acoperit ușa și
geamurile cu
placaj și apoi
au pictat acest
placaj dând
impresia că
această locuință nu este părăsită, ci se locuiește în ea.
Un exemplu despre o soluție găsită la o problemă acută.

În Youngstown, Ohio, acolo unde am petrecut 3
săptămâni în cadrul internshipului, una dintre cele mai
mari probleme ale orașului era reprezentată de casele
părăsite și care atrăgeau ca un magnet infracționalitatea
determinând apariția a numeroase alte probleme. Una
dintre soluțiile folosite de o organizație civică a
cetățenilor, pentru a limita efectele acestei probleme, a
fost să cosmetizeze casele astfel încât să pară locuite.
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Metode și tehnici pentru Organizare Comunitară
Identificarea problemelor care afectează o
comunitate, prin metodele prezentate anterior, se
desfășoară în același timp cu identificarea cetățenilor
care sunt dispuși să se implice în formarea unui grup
civic care să acționeze pentru rezolvarea problemelor
comunității. Dacă problemele comunității resimțite cel
mai acut de către cetățeni se face prin metoda numită
Din ușă în ușă, identificarea potențialilor lideri are loc
prin discuțiile Unu la Unu cu cetățenii care doresc să se
implice în acest proces de organizare a cetățenilor.

Identificarea liderilor grupului
Un organizator comunitar trebuie să știe că
nimeni nu va veni la el să spună: “Hei, eu sunt un lider și
mi-ar placea să mă implic în acest grup”. Pentru a identifica liderii potriviți din cmunitate este nevoie de muncă
susținută, de perseverență. Să găsești liderii și să le
dezvolți capacitatea de conducere este un proces lent
care poate să dea rezultate, dar să și eșueze.
Iată câteva repere privind această componentă a
procesului de organizare comunitară în ceea ce privește
identificarea liderilor:
1. Este supărat? - când vorbește despre problemă
vorbește din experiența personală sau doar din ceea ce a
văzut sau auzit la alte persoane?
Este important pentru un lider dintr-un grup de
cetățeni ca acesta să-și poată exprima emoția,
experiența persoanlă este importantă atât în întâlnirile de
grup, cât și în întâlnirile publice. Un lider trebuie să-și
poată exprima supărarea, atât în fața grupului, cat și în
fața țintelor—a persoanelor, instituțiilor care le pot rezolva
problemele. Altfel spus trebuie să nu fie un leu
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la el în casă și să se transforme într-un miel în întâlniri
publice.
2. Îl vor urma alte persoane? - este important ca acest
lider să fie urmat și susținut de ceilalți membri ai
grupuluiș un organizator comunitar trebuie să surprindă
foarte bine care sunt cei mai buni lideri ai grupului lor.
3. Acceptă sugestii și îndrumări de la alte persoane?
Un lider bun nu este rigid, este deschis la sugestii, la
soluții și la adaptarea strategiilor grupului de cetățeni. Un
astfel de lider verifică soluțiile și deciziile cu membri
grupulu înainte de a acționa într-un fel sau altul. Un lider
bun întelege că puterea grupului lor vine de la oameni și
că trebuie să fie în legătură permanentă cu membrii
grupului, să comunice, să fie uniți pentru a-și menține
puterea.
4. Își va asuma responsabilități? - un lider bun își
asumă responsabilitatea pentru deciziile sale și pentru
deciziile și acțiunile grupului, indiferent dacă acestea nu
sunt câștigatoare de la început.
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Liderii nu au vârstă. Organizare comunitară se poate
face la școală, pe strada ta, în cartier sau sat. Liderii
pot avea 12, 15, 25, 67 sau 80 de ani. Depinde de
organizatorul comunitar să-i găsească și să le ofere
oportunitatea de a se transforma dintr-un locuitor al
comunității într-un cetățean responsabil față de ceea
ce se întâmplă în comunitatea lui.
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5. Ce altceva este de urmărit pentru a găsi un lider?
Sunt foarte multe lucruri care fac dintr-o
persoană un bun lider: să fie capabil să țină grupul unit,
să atragă noi membri, să fie concis, sensibil, să poată să
-și exprime supărarea. A fi lider nu este un lucru cu care
te naști și nici nu îl înveți într-o săptămână. Orice
persoană pe care o identificați ca având potențial de
lider în grupul de inițiativă pe care îl creați are nevoie de
sprijinul organizatorului comunitar în dezvoltarea de noi
competențe și abilități și să acumuleze experiențe, să
învețe făcând anumite lucruri.
Rolul organizatorului comunitar este și acela de
a-i transfera liderului cât mai multe cunoștințe legate de
discurs, planificare, acțiuni, tehnici de negociere și de
confruntare. Trebuie să nu uitați că un liderpoate fi foarte
bun în acțiuni ce implică confruntarea, dar mai puțin bun
în cele de negociere, de aceea liderii din grupurile de
cetățeni vor trebui încurajați să acționeze în funcție de
abilitățile personale. Este important să țineți minte că
organizatorul comunitar nu acționează în numele
cetățenilor, cetățenii sunt cei care acționează, ei au
puterea de a schimba ceva rău în bine.

În ceea ce privește un program de instruire pentru
dezvoltarea abilităților și competențelor liderilor
grupurilor de acțiune puteți avea în vedere următoarele
arii de acțiune și perfecționare:
1)
Cum să atrag mai mulți oameni la întâlnirea
grupului?
2)
Cum să crești calitatea întâlnirilor grupului? instruire pentru identificarea și analizarea
problemelor, dezvoltarea organizației, etc
3)
Cum pot să îmbunătățesc activitatea grupului? elemente de planificare strategică, delegarea de
responsabilități, activități adiacente rezolvării
problemelor grupului
4)
Cum să-mi îmbunătățec abilitățile necesare
acțiunilor de confruntare sau negociere? tehnici de confruntare, de negociere
5)
Dezvoltarea de strategii câștigătoare
6)
Povestea personală—traininguri de dezvoltare a
abilităților privind discursul public, motivație,
scrierea poveștii personale
7)
Abilități de strângere de fonduri
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Există 6 domenii în care organizatorul comunitar
lucrează împreună cu liderii cetățenilor: în discuția față
în față, atunci când au loc întâlniri ale liderilor grupurilor
de acțiune (instruiri, întâlniri de stabilire strategii, etc),
întâlnirile legate de organizarea de evenimente,
pregătirea întâlnirilor publice, demonstrațiile sau acțiunile
punctuale, analiza realizată după desfășurarea unui
eveniment și sesiunile de pregătire a acțiunilor de
negociere sau confruntare.
În ceea ce privește organizarea oricărei instruiri
de către organizatorul comunitar pentru liderii grupurilor
de acțiune este important ca după finalizarea acestora
să fie discutate 3 aspecte care pot duce la îmbunătățirea
activității:
1.
A fost acestă întâlnire/instruire de ajutor? De ce?
De ce nu?
2.
Cum ați îmbunătății acest tip de instruire? Ce
altceva e nevoie?
3.
Ce vei face diferit (ca lider) de acum încolo
datorită acestei instruiri?
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Promovarea din ușă în ușă

Este o tehnică folosită de liderii și membrii
grupului de acțiune atât pentru promovarea unei întâlniri
cât și pentru atragerea de noi membri. Tehnica este
folosită și de organizatorul comunitar în procesul de
ascultare în același timp în care merge din ușă în ușă
pentru a identifica probleme și nevoi.
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În acest moment al procesului de organizare
comunitară există o problemă, este fixată o întâlnire.
Se merge din ușă în ușă pentru a anunța subiectul
întâlnirii, data, ora și locul acesteia, persoanele care
vor fi prezente (reprezentanți de instituții, etc). Această
acțiune se desfășoară după ce s-a constituit un grup
de inițiativă format din cetățeni care au decis că se pot
implica pentru a rezolva o anumită problemă.
Vinzi – nu produse ci atragi oamenii care
resimt aceiași problemă într-o discuție de grup cu mai
mulți cetățeni din aceiași comunitate: “Mai mulți vecini
au spus cât de murdar arată cartierul, mai ales în zona
parcului? Ati fi interesat să participați la o întâlnire
unde se discută această problemă? “ – Dacă este
interesat, precizezi data, ora și locul întâlnirii. Dacă nu
se arată interesat, te întorci la pescuit probleme– Ce
vă îngrijorează pe dumneavoastră în legătură cu acest
cartier (stradă, comunitate, sat etc)?
Veti putea să veniți la întâlnire?
Dacă nu vă răspunde nimeni la ușă, lăsați un flyer
care să anunțe întâlnirea.

Formarea grupurilor
Pentru început se formează un grup mic de
oameni care sunt interesați de rezolvarea unor probleme
care le afectează comunitatea. Membrii acestui grup
sunt atrași într-o întâlnire în urma activităților
organizatorului comunitar de identificat probleme din ușă
în ușă și discuții față în față. Aceste persoane sunt
interesate să inițieze un grup de acțiune care să susțină
îmbunătățirea condițiilor de viață în comunitatea din care
fac parte.
În prima întâlnire a grupului vor fi prezentate
problemele care au fost identificate, se vor discuta
aspecte legate de interesul și implicarea acestor
persoane în organizarea unui grup de inițiativă care să
lucreze pentru rezolvarea problemelor. Se va stabili o
întâlnire ulterioară în cadrul căreia vor fi invitați să
participe totți cetățenii interesați de problemele din
comunitate. În această etapă vor colabora la reușita
acțiunii organizatorul comunitar și membrii acestui grup
inițial de persoane care și-au exprimat interesul de a
face ceva pentru comunitatea lor.
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În primele întâlniri ale grupului va trebui să
identificați cu membrii acestuia misiunea și obiectivele
pe care și le propun pe termen scurt, mediu și lung. În
primele întâlniri este de preferat să se clarifice interesul
care este în jurul rezolvării problemei, să se clarifice
ceea ce vor oamenii, să se analizeze și să se
stabiliească care le sunt aliații, cine se opune, cine poate
rezolva problema și dacă sunt și alte entități care ar
putea contribui la rezolvarea problemei. În momentul în
care s-au identificat mai multe probleme sau nevoi ale
comunității care sunt și specifice, nu doar dorințe de tipul
“mi-ar place ca în cartierul meu să fie mai multă
curățenie”, se poate organiza o întâlnire cu un număr
mai mare de participanți din comunitate pentru a alege și
prioritiza problemele, a identifica soluții, a creiona strategii pe termen scurt și planuri de acțiune, a desemna
responsabili care să lucreze pentru implementarea
planului de acțiune. În momentul în care grupul a decis
care sunt problemele cărora li se vor adresa mai întâi se
continuă procesul de organizare în sensul sprijinirii acestuia să acționeze conform deciziilor asumate.
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Dacă după o astfel de întâlnire un grup decide să trimită
o scrisoare este important ca acea scrisoare să fie
trimisă. Este primul pas pentru crearea unei istorii a
acelui grup. Organizatorul comunitar va trebui să se
asigure că acest grup va continua activitatea și după ce
a transmis această scrisoare. De aceea este importantă
activitatea organizatorului comunitar în prima parte a
procesului, cea de ascultare și identificare a
problemelor, liderilor și soluțiilor.
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Întâlnirile publice
Se desfășoară de la începutul procesului de organizare
comunitară și pot îmbrăca mai multe forme: întâlniri ale
grupului de lucru cu alți cetățeni care s-ar putea alătura,
întâlniri publice de prezentare a problemelor și de
confruntare a celor care sunt responsabili de apariția
problemei sau de rezolvarea ei, întâlniri de negociere,
etc.
În întâlnirile publice de prezentare a problemei către cei
care au decizia trebuie să aveți în vedere câteva puncte
ale reușitei întâlnirii astfel încât cetățenii să se simtă
puternici:
- aranjați în sală, la început, mai puține scaune decât
numărul cetățenilor care au confirmat că vor veni —
inamicul dumneavoastră se va simiți intimidat
- aranjați sala în așa fel încât inamicul dumneavoastră
nu poate să iasă foarte ușor din ea
- protejați microfonul și locul de unde vorbiți cetățenilor
— trebuie să țineți minte că această întâlnire este a
dumneavostră și trebuie să vă spuneți problemele, să
cereți să fiți ascultați, nu să ascultați dumneavoastră
discursuri politicianiste.

În exemplele de mai sus, Inamicul—adică persoana responsabilă
de apariția problemei, de nerezolvarea ei sau care are influență
asupra acesteia (reprezentat cu un cerc) este așezat astfel încât
să nu beneficieze de protecția mesei, este înconjurat de cetățeni
și departe de ieșirea din sala de întâlnire.

Întâlnirea publică este cel mai bun moment de a povesti
care sunt efectele problemei asupra dumneavostră,
cum este influențată comunitatea în care trăiți de
această problemă. De aceea din întâlnirile publice nu
lipsesc poveștile personale spuse de cetățeni, în felul
lor—simplu și deschis. Povestea personală este foarte
importantă în procesul de organizare comunitară și veți
găsi mai multe elemente ale acesteia în capitolul
dedicat Internshipului în SUA.
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Întâlnirea publică reprezintă de cele mai multe ori spațiul
în care are loc negocierea pentru rezolvarea
problemelor, în timp ce confruntarea inamicilor îmbracă
de cele mai multe ori forma de acțiune de protest, în
stradă. Negocierea este importantă în acest proces de
organizare comunitară deoarece poate fi cheia în
rezolvarea multor probleme cu care vă confruntați și din
cauza cărora ați decis să acționați. Când negociați
trebuie să aveți în vedere mai multe elemente
importante pentru reușita demersului dumneavoastră:
1. Când negociați trebuie să vă situați pe o poziție de
putere—mai bine organizați întâlnirea în comunitate
decât într-un birou al administrației locale
2. Negociați rezolvarea problemei doar cu persoana
care are puterea de a rezolva problema — degeaba
negociezi cu paznicul de la Casa de Pensii să-ți primești
decizia de pensioare în termenul legal, că el nu are nicio
putere în acest sens
3. Trebuie să ai foarte clar în minte ce anume
negociezi— problemele trebuie prioritizate—care dintre
cerințe trebuie neapărat îndeplinită și care mai poate
aștepta—cerințele trebuie să fie specifice
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4. Pregătește foarte bine întâlnirea de negociere—
folosește informațiile obținute din cerecetarea problemei,
stabilește termene limită pe care să le propui pentru
rezolvare, pregăteșteți strategie alternativă de negociere
în cazul în care ți se face o altă propunere de rezolvare,
anticipează ce va spune
inamicul
și pregătește-ți
răspunsul din timp.

Toate aceste abilități necesare liderilor pentru
negociere sunt însă oferite de către Organizatorul
Comunitar care pregătește astfel de întâlniri împreună
cu cetățenii din grupurile civice organizate. Acesta
acționează ca un consultant pentru aceste grupuri dar
niciodată nu trece la acțiune în numele cetățenilor.
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Organizatorul comunitar este persoana care are rolul
de a mobiliza oamenii și de a-i aduna împreună să
acționeze pentru un interes comun. El este persoana
care îi ajută pe cetățeni să lucreze împreună, să se
cunoască, să aibe încredere unii în alții astfel încât
demersul privind realizarea unui grup de acțiune civică
să fie unul sustenabil, pe termen îndelungat și care să
ajute comunitatea să găsească cele mai bune soluții
pentru rezolvarea problemelor lor și acestea să fie și
rezolvate.
De regulă, la începutul procesului de organizare
comunitară, Organizatorul Comunitar este o persoană
care vine din partea unui ONG, el este plătit de acesta
pentru a începe procesul și a asista grupul în primele
etape—formare, încredere, planificare. Mai apoi, aceste
grupuri de cetățeni sustenabile pot apela la consultanța
oferită de un organizator comunitar pentru a-și rezolva
alte probleme, iar organizatorul comunitar va fi plătit de
ele pentru consultanță. Deocamdată, în România,
organizatorii comunitari sunt remunerați în cadrul unor
proiecte dezvoltate de ONG-uri pentru a determina
cetățenii să ia acțiune în comunitatea lor.

Organizatorul comunitar nu decide în numele grupului,
ajută grupul să prioritizeze problemele. Niciodată nu va
face declarații în numele grupului, îi va ghida pe oameni
cum să-și spună povestea personală. Nu va oferi soluții
pe tavă, îi va lăsa pe oameni să decidă care este soluția.
Nu planifică, ci îi învață pe cetățeni să cerceteze, să
planifice, să gândească strategic și să folosească
resureșle și puterea care le este la îndemână pentru a-și
rezolva aceste probleme.
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Lista de verificare a responsabilităților și aptitudinilor
Motivele pentru care un organizator comunitar ar
trebui să completeze o listă privind nivelul la care se
găsește el personal sau un lider în procesul de organizare
comunitară sunt multiple, dar vom prezenta doar
câteva:pentru a afla ce face organizatorul și ce fac liderii
grupului, pentru a afla ce trebuie îmbunătățit, pentru a afla
de ce tip de abilități și competențe noi au nevoie liderii
organizației și ce nevoi de învățare au.
Instrucțiuni de completare a tabelului:
1.
Identificați liderul cu care lucrați
2.
Completați lista de verificare pentru fiecare
competență sau îndatorire pentru voi (orgnizator
comunitar) și pentru lider și acordați următoarele
punctaje: 1—excelent, 2– bine, 3—slab, X—nu a
avut această indatorire
3.
Marcați cu un X în ultima coloană lucrurile pe care
liderul ar trebui să începeă să le facă
4.
Marcați cu un X în prima coloană lucrurile pe care
voi, ca organizatori comunitari, vreți să le
îmbunătățiți.
Această listă o puteți redesena în funcție de nevoile
specifice.
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Organizator/lider _______________________________
Responsabilitate/
abilitate

Vreau sa
Nivelul
Liderii ar
imbunatatesc competentei trebui sa
faca
Din usa in usa

sa vand o problema
sa gasesc probleme
sa atrag alti oameni in
grup care sa mearga
cu mine
Realizare plan
Plan pentru intalniri
publice
Plan pentru intalnire
grup
Evaluare plan
Scriere scrisori
Scrisoare de invitatie
Cerere de informatii
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Responsabilitate/ abilitate Vreau sa
Nivelul
Liderii ar
imbunatatesc competentei trebui sa
faca

Responsabilitate/ abili- Vreau sa
Nivelul com- Liderii ar
trebui sa
tate
imbunatatesc petentei
faca

Atragere de fonduri

Realizare de flyere
anunt pentru intalniri

cercetare potentiali finantatori

flyere pentru actiuni
importante

formulare propuneri finantare
cum sa obtii o intalnire

flyere pentru demonstratii

intalniri cu finantatori

flyere pentru anuntarea
victoriilor

scrierea raportelor pentru
finantatori

echipament necesar

organizare strangere de
fonduri
Sustinerea cauzei in public

buletine informative
Intalniri publice

prezentarea cercetarii
prezentarea unei cereri

pregatirea salii de intalnire

negocierea unei cereri
lucrul cu publicul

pregatirea liderilor inainte
de intalnire

apararea organizatiei
sustinerea declaratiilor
oficiale

analiza intalnirii
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Concluzii — Reperele Organizării Comunitare
Opoziția - cine vor fi opnenți ai demersului? Va fi
opoziție? Dacă da în ce fel vom rezolva această opoziție?

Se formează grupuri de cetățeni – se identifică
persoane care vor să îmbunătățească condițiile de viață
dintr-o comunitate și sunt interesate de dezvoltarea unui
demers de organizare comunitară
Se identifică problemele – într-o întânire a membrilor
comunității aceștia identifică principalele probleme ale
comuntății lor și ăși exprimă cu toții acordul de a aborda
spre rezolvare acele probleme, le votează, le
prioritizează și acționează
Se identifică misiunea și obiectivele – orice grup de
cetățeni sau o campanie a grupului trebuie să aibă o
misiune și obiective clar descrise pe care membrii
grupului vor să le atingă. Pot fi pe termen scurt, mediu
sau lung dar trebuie să fie SMART
Se identifică aliații – care sunt persoanele care ar fi de
ajutor sau ar sprijini grupul? Se identifică personae,
grupuri, organizații, instituții care au influență asupra
problemei la care se lucrează. Cum vom obține suportul
lor?

Dezvoltarea unei strategii – care este planul pentru
atingerea obiectivului? În strategie se identifică
instrumentele prin care se pot atinge obiectivele. Exemple:
demonstrații, petiții, cercetări, telefoane, utilizarea massmedia, etc
Decide asupra activităților concrete – activitățile trebuie
să fie foarte specific. Câte telefoane de dat, câte scrisori
de trimis, etc
Planificare - în cat timp vrei să obții ceva, cât durează o
campanie de la pregătirea pentru ea până la evaluare, cu
termene concrete
Recrutează oameni – inima unui effort organizațional este
reprezentată de omeni. Atragerea lor este un effort
continuu
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Evaluare – este foarte important să evaluezi activitățile
și campaniile pentru a identifica măsura în care
obiectivele au fost atinse, ce s-a făcut bine și ce nu, ce
trebuie îmbunătățit și în ce fel. Victoriile, oricât de mici
sunt, trebuie anunțate și sărbătorite cu membrii grupului
și cu cetățenii din comunitate

Păstrează și implică oamenii – întâlnirile regulate cu
oamenii grupului sunt importante; prezintă totdeauna noii
veniți în grup; mulți oameni preferă să acționeze nu să
participle la întâlniri – dezvoltă activitățile grupului; este
mai bine ca oamenii să lucreze în perechi, crește nivelul
de comunicare, fiecare membru are activități de realizat;
organizează și evenimente sociale pentru membrii
grupului, nu doar cele legate de obiectivele propuse;
organizează instruiri pentru creșterea abilităților și
competențelor membrilor grupului; generează consens în
procesul de luare a deciziilor din cadrul grupului;

Identifică materialele și echipamentul necesar - este
utilă o listă a acestor material și echipamente necsare în
general pentru funcționarea grupului și specific pe
fiecare campanile
Identifică și atrage fonduri pentru grup – activitatea
de stranger de fonduri pentru a susține campanile
grupului și consultanța unui organizator comunitar este
foarte important.
.
27

Capitolul II— Organizare Comunitară în România
Primul program de organizare comunitară în România
a fost început de către Centrul de Resurse pentru Participare
Publică - CeRe în București. Programul a vizat organizarea
unor grupuri de cetățeni și organizații în patru cartiere din
Municipiul București, grupuri civice puternice în relația cu
aleșii și decidenții locali. Prin acest program de organizare
comunitară, CeRe a oferit și posibilitatea de a urma
internshipuri în Statele Unite pentru cei care doresc să învete
și ulterior să practice organizarea comunitară. Datorită acestui
program am făcut parte din prima echipă de interni care a avut
șansa șă descopere și să învețe mai multe despre acest
concept de organizare a cetățenilor care poate fi răspunsul la
întrebarea “Cum să-i implicăm pe cetățeni în deciziile care se
iau la nivelul comunității lor?”.
În București, în prezent, organizatorii comunitari ai CeRe lucrează în 4 zone din București: Lacul Tei, Favorit si Callatis
din Drumul Taberei si Pantelimon. Acest capitol vă prezintă
câteva repere privind grupurile civice organizate aici și realizările lor de până acum.
Sursa: http://laculteiinfo.wordpress.com
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Grupul de Inițiativă Lacul Tei
Despre grup
Este un grup de cetățeni obișnuiți care locuiesc în zona
Lacul Tei, București și care s-au decis să încerce să schimbe în
bine traiul din aceasta zonă. Misiunea lor este aceea de a convinge
autoritățile locale să ia în seamă problemele pe care cetățenii le-au
identificat ca fiind cele mai importante pentru ei și care trebuie rezolvate.

Obiective
În urma întâlnirilor desfășurate începând cu 2009-2010
cetățenii membri ai acestui grup au identificat numeroase probleme
ale comunității din care fac parte, dar pentru a le putea gestiona
eficient au creat categorii distincte și grupuri de lucru care să lucreze la rezolvarea lor. Acestea sunt Parcări, Curățenie, Siguranța
Cetățeanului și Reabilitarea Termică a Blocurilor.

Realizări
În 2010 au convins autoritățile publice să construiască un
trotuar pe o alee pe care oamenii erau obligați să meargă pe carosabil alături de mașini.

29

O altă realizare: au propus o soluție pentru a
îmbunătăți situația parcărilor în zonă – parcarea permisă între orele 19.30 și 7.30 și pe durata weekendului pe Bulevardul Lacul Tei – soluția a fost acceptată
și implementată de către autorități în noiembrie 2011.
În 2012, grupul a demarat o nouă campanie de advocacy, de data aceasta pentru salvarea unui hectar din
Parcul Circului.
Blogul grupului: http:laculteiinfo.wordpress.com/
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Grupul de Inițiativă
Favorit
Despre grup
Inițiativa Favorit
este un grup de inițiativă
cetățenească, format din
oameni obișnuiți din cartierul Drumul Taberei zona Favorit, care își
dorește îmbunățățirea
traiului din această zonă.
Grupul de inițiativă a luat
naștere în luna mai 2010
cu sprijinul Centrului de
Resurse pentru participare
publică – CeRe.

Sursa: initiativafavorit.blogspot.ro
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Obiective
Format în primăvara anului 2010, Grupul Inițiativa Favorit
și-a propus să lucreze pentru a rezolva probleme ale zonei Favorit
din Drumul Taberei, București care au fost grupate astfel: Punerea
clădirii cinematografului Favorit în folosul comunității, Amenajarea
parcurilor și curățenia spațiilor verzi, Mașinile abandonate și
Siguranța Cetățeanului.
Realizări
Timp de 3 ani au lucrat susținut pentru a determina
autoritățile publice să reabiliteze cladirea fostului cinematograf
Favorit și să-l redea comunității. În 8 aprilie 2013 Consiliul Local al
sectorului 6 București a decis să aloce aproximativ 2.600.000 de
Euro pentru consolidarea, extinderea și modernizarea Cinematorgrafului Favorit. Pentru această victorie Grupul de Inițiativă Favorit
a fost premiat în cadrul Galei Societății Civile.
Povestea reușitei și a premiului o găsiți la următorul link: http://
initiativafavorit.blogspot.ro/
Blogul grupului: http://initiativafavorit.blogspot.ro/
Sursa: initiativafavorit.blogspot.ro
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Grupul de Inițiativă Civică Callatis

Despre grup
Grupul
de
Inițiativă Civică "Callatis
Drumul Taberei" a apărut
în August 2010. Acest
grup a determinat
autoritățile să curețe și să
paveze o alee aflată între
două școli, folosită mulți
ani ca groapă de gunoi.
Tot cetățenii din acest
grup au reușit si să
transforme un loc de
joacă aflat prea aproape
de ferestrele oamenilor
într-o grădina, așa cum
fusese înainte
Sursa foto: callatis-drumultaberii.blogspot.ro
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Grupul de Inițiativă Civică Callatis
Realizări
După o campanie de aproape un an, grupul a convins
Administrația Domeniului Public Sector 6 să renoveze Parcul
Istru conform planului propus de acest grup.
În luna iunie 2013, după 6 luni de insistențe, petiții și interpelări
la ședința Consiliului Local din Sectorul 6, audiente, multe vizite
pe teren, emailuri, telefoane, cetățenii din acest grup au reușit
să convingă autoritățile să îngrădească trotuarul din jurul Școlii
Obiective
Misiunea grupului: Reînvierea spiritului de 279 cu stâlpi de protecție, pentru siguranța copiilor lor. Mai mult,
inițiativă cetățenească, monitorizarea acțiunilor Primăria a amenajat chiar și parcarea de lângă școală, plus
autorităților
părculețul din apropiere.
Cetățenii și-au desemnat și prioritizat prin vot problemele pentru a căror rezolvare vor lucra. Astfel ei au deter- Prima realizare a grupului a constat in mobilizarea autoritatilor
minat că cele mai importante probleme ale zonei sunt
pentru amenajarea "Aleei Dintre Scoli" cunoscuta anterior sub
liniștea și siguranța cetățeanului cuplate cu problema
câinilor fără stăpân, amenajarea spațiilor verzi și de numele de "Aleea Grafitti".
recreere cuplată cu curățenia în jurul blocurilor și
Sursa foto: callatis-drumultaberii.blogspot.ro
reabilitarea termică a acestora și lipsa parcărilor.
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În 2013 proiectul
Reamenajarea Parcului
Istru conform cu nevoile
locuitorilor al Grupului de
Inițiativă Civică Callatis—
Drumul Taberei a câștigat
premiul I în cadrul Galei
Societății Civile în secțiunea
„Comportament civic si
participare publică”.
Proiectul Grupului de
Inițiativă Favorit - „Favorit
Renaște” a primit locul II, în
cadrul aceleiași secțiuni.
În fiecare an, în cadrul Galei Societății Civile, sunt premiate inițiativele civice cu impact
asupra comunității. În 2013 în competiție au fost înscrise 220 de proiecte, festivitatea de
premiere desfășurându-se sub sloganul „Și binele poate fi senzațional”.
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Sursa foto : initiativafvorit.blogspot.ro

Capitolul III— Internship în Organizare Comunitară în Statele Unite ale Americii
Programul de internship derulat
în cadrul proiectului Citizen
L e gi s la t iv e A dv o ca c y i n
Minorities Communities a oferit
oportunitate pentru 7 persoane
ce activează în sectorul ONG să
beneficieze de pregătire
profesională în SUA în tehnici și
metode utilizate în organizare
comunitară.
Fiecare dintre cei 7 participanți sa întors în țară după un
internship de 3 luni în care au
participat la traininguri, au lucrat
timp de 3 săptămâni alături de
organizații și organizatori
comunitari, au învățat noi tehnici,
tactici, metode. Unele dintre
acestea sunt prezentate în
paginile următoare, fiind modele
care pot fi aplicate și în România.
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Ana Maria Suciu
lucrează
cu
Asociația Națională
a Birourilor de
Consiliere pentru
C e t ă ț e n i .
Coordonează
proiecte
de
advocacy la nivel
local și național, în
special cele care
v i z e a z ă
administrația
p u b l i c ă ,
transparență și
democrație

Povestea bugetării participative în
New York City a început de prin 2000, ca
intenție din partea unor organizații nonprofit. La nivel de proces efectiv, bugetarea
participativă s-a desfășurat pentru prima
dată abia în 2011, în 4 districte din oraș (din
59 de districte). Deci nu e atât de simplu să
convingi o instituție să dea un pic de putere
cetățenilor.
Premisa esențială este
angajamentul instituției de a lăsa
comunitatea locală să decidă pe ce merg o
parte din banii publici. Apoi, trebuie să fie
clar că bugetarea participativă nu este un
proces de consultare, nu este un proces
care se întâmplă o singură dată și nu este
vorba de întregul buget al instituției.
Nu știu cum se întâmplă bugetarea
participativă în Porto Alegre sau aiurea în
lume, dar eu nu pot vorbi despre asta fără
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să fac o conexiune directă cu organizarea
comunitară.
Organizarea comunitară este un
model de participare publică prin care cetățeni
care împărtășesc un interes față de o politică
publică anume se reunesc într-o organizație și
acționează în numele acelui interes comun.
Scopul ultim al organizării comunitare
este constituirea unor asociații stabile,
capabile să preia alte probleme ale grupului și
să facă presiuni asupra autorităților pentru ca
acele probleme comune să fie rezolvate.În
New York, organizațiile care fac organizare
comunitară au fost cele care au facilitat
procesul de bugetarea participativă, l-au făcut
transparent și inclusiv și au implicat mai ales
grupurile vulnerabile.

Bugetare participativă — Ana Maria Suciu

Așadar, niște organizații care deja lucrează la
firul ierbii ani buni, pentru diverse cauze, au vorbit cu
rezidenții celor 4 districte, au organizat întâlniri, traininguri, adunări pe cartiere, au încercat să implice cât mai
mulți cetățeni în proces.
Organizația pe care am vizitat-o timp de 3
săptămâni, Community Voices Heard a avut un rol
important în partea de implementare a procesului.Din tot
ce am auzit de la ei pot să spun că procesul de bugetare
participativă nu e doar despre schimbări de politici
publice, despre bugete și despre unde se duc resursele
– e mai ales despre oameni și despre schimbările pe
care le poți vedea în ei dacă, în sfârșit, îi lași să spună
ce nevoi au, e despre puterea maselor, despre
”empowerment”, despre acțiune afirmativă creată la firul
ierbii, de jos în sus.
Tehnicalitățile sunt relevante pentru rezultatele
finale ale bugetării participative, așa că voi descrie pe
pași, mai jos, etapele principale și metodele folosite în
New York.

Cu ce bani?
În New York, consilierii locali dispun de ceea ce
se numește ”discretionaryfunds”, fonduri publice care
sunt la dispoziția consilierilor și al căror scop este de a
suplini serviciile și investițiile care nu sunt acoperite deja
de agenții locale sau de primărie.De precizat că regulile
de execuție a bugetului public nu se schimbă, astfel că
orice proiect propus de cetățeni trebuie să respecte
aceste reguli.
Nu știu exact modul în care primii 4 consilieri
locali din New York City au fost convinși să își ia acest
angajament și să încerce bugetarea participativă în
districtele lor. Mi-e clar că a fost nevoie de mult lobby și
de negocieri, întâlniri, forumuri de candidați, audieri
publice și alte forme de responsabilizare a
reprezentanților aleși. Cert e că 4 consilieri au decis să
pună la bătaie câte 1 milion de dolari din fondurile publice
pe care le au dispoziție și să lase cetățenii să aleagă
destinația acestor bani. La fel de cert e că la anul, 8
consilieri vor implementa bugetarea participativă în New
York.
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Întâlniri în cartiere – partea I
În bugetarea participativă, întâlnirile din cartiere
au avut două obiective: primul este acela de a identifica
nevoile prioritare; al doilea este acela de a identifica
delegați-voluntari care să transforme ulterior problemele
în proiecte ”finanțabile” din fondurile discreționare ale
consilierilor.
Utilizând metode specifice organizării comunitare,
organizațiile care au implementat bugetarea participativă
au reușit să mobilizeze peste 2000 de cetățeni la 27 de
astfel de întâlniri. Dintre aceștia, 250 s-au oferit voluntari
să devină delegați și să fie membri ai comitetelor de
inițiativă la nivel local sau la nivel de oraș. Întâlnirile au
fost deschise oricărei persoane interesate, dar
mobilizarea și partea de bătut pe la ușile oamenilor s-a
desfășurat cu precădere în comunități cu grad ridicat de
vulnerabilitate (locuințe sociale, persoane cu venituri
reduse și asistați social, comunități minoritare, imigranți).
Ideea din spatele acestei strategii a fost, evident,
mobilizarea și implicarea grupurilor care sunt excluse
economic și social și care nu și-ar face altfel vocile
auzite.
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Întâlniri ale delegaților
Rolul delegaților a fost acela de a transforma
problemele identificate în cadrul întâlnirilor de cartier în
proiecte concrete. Aceștia au participat la 10-12 întâlniri pe
parcursul a cinci luni. Au învățat despre regulile de
bugetare, despre ce poate și ce nu poate fi finanțat, s-au
întâlnit periodic cu personal tehnic din staff-ul celor 4
consilieri pentru a se asigura că proiectele propuse de
cetățeni respectă regulile bugetare și sunt fezabile, s-au
documentat, au prioritizat proiectele. Nu în ultimul rând, șiau cunoscut vecinii. Ceea ce nu pare valoros în sine,
poate, dar a făcut mari diferențe la momentul votului.
Rolul ONG-urilor și al organizatorilor comunitari a
fost esențial în această fază. Riscurile ”elitizării” procesului,
al excluziunii grupurilor vulnerabile și al demobilizării
delegaților au fost în permanență ținute sub control de
către organizatorii comunitari. Dacă partea tehnică a
depins de experți voluntari și de staff tehnic al consilierilor
implicați, partea ”soft”, de incluziune, transparență,
echitate, a fost a ONG-urilor. Cred că oricine a lucrat
vreodată cu voluntari își dă seama cât de dificil trebuie să fi
fost sa ții 250 de oameni conectați și motivați.
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Cu ocazia asta, oamenii au înțeles că nu orice poate fi plătit din
fondurile respective.

Întâlniri în cartiere – partea II
După ce delegații au transformat
problemele în proiecte, s-au întors la rezidenții
din cartiere, au prezentat rezultatele, au cerut
feed-back. Unele proiecte au suferit apoi
modificări. Rezultatul acestei runde de
întâlniri a fost definitivarea listei cu proiecte
care vor fi pe lista de vot în fiecare dintre cele 4
districte.

Campania și votul comunității
Ulterior finalizării listelor cu proiecte, urmează votul. În ce privește
campania, organizațiile nu au susținut un proiect sau altul, ci au mobilizat
lumea să meargă la vot. Tot ele au organizat secțiile de votare în biblioteci,
școli, chiar la un McDonalds, urne mobile etc. Desigur, criteriile de participare
la vot au fost mult mai puțin constrângătoare decât cele de la alegeri: trebuia
să ai minim 16 ani, să locuiești sau să mergi la școală în cartier, respectiv să
ai copii care merg la școală în cartier.
Apoi fiecare dintre cetățeni au promovat proiectele care rezolvau o
problemă care îl/o viza. Ce m-a uimit a fost că unii nici nu au votat pentru
proiectele pe care le propuseseră. Între timp au realizat că în jurul lor există
situații mult mai grave, care ar trebui să aibă prioritate. E drept că un bloc are
nevoie de un parc lângă, dar pensionarii din zonă au mult mai multă nevoie
de asistență la domiciliu decât e nevoie de parc.
După vot, fiecare consilier a anunțat proiectele câștigătoare. Câteva
exemple: un serviciu pentru seniorii cu venituri reduse – mese de prânz

livrate acasă; camere de luat vederi în blocurile cu locuințe sociale și cu
probleme mari de infracționalitate, locuri de joacă renovate, aparatură
pentru un spital dintr-un cartier, achiziționarea a diverse dispozitive
pentru pompierii voluntari etc. Probleme obișnuite acolo, aici și oriunde.
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Cum ar funcționa bugetarea participativă în România?
Sigur că greu. Dar m-am plictisit să mă împiedic de ideea de greu și de alte idei din zona asta care ne tot
taie avântul participativ.Simt că e nevoie doar de un primar și un consiliu care să vrea asta. Care să zică, uite,
20% din bugetul de investiții al primăriei va fi cheltuit așa cum vor cetățenii. Sau bugetul pentru servicii sociale.
Sau altă parte din buget. Desigur, pentru că bugetul pe proiecte ar fi deja făcut de cetățeni cu ajutorul
organizațiilor, va fi puțin probabil să includă comisioane și alte taxe care intră în alte buzunare. De aceea cred că
cea mai dificilă parte e chiar asta inițială, în care un primar să vrea să facă asta. Și să lase organizații independente să faciliteze procesul, să se asigure că toate vocile sunt auzite. În perioade de austeritate, mi se pare
cu atât mai important ca primăriile să prioritizeze investițiile în funcție de nevoi reale. Criza nu mai e o scuză de
multă vreme.
Organizații locale se găsesc și oamenii pot fi mobilizați, învățați, conștientizați cu privire la propriile interese. Cu reguli adaptate și cu voință, putem include mai ales grupuri care în general nu merg să își dea cu părerea pe la ședințe de consiliu local. Și oamenii ăștia vor simți, poate, că au și ei ceva de spus cu privire la condițiile
în care trăiesc în fiecare zi. Și astfel vor învăța că participarea în general nu e nici ridicolă, nici inutilă, atâta timp
cât nu ți-e teamă să spui ce vrei. Pentru că primarul ăla și consilierii ăia sunt puși acolo de tine. Ei îți răspund ție,
nu tu lor. Și nu, nu sunt nici mai deștepți și nici mai frumoși decât noi. Nu înțeleg de ce tot uităm lucrurile astea.
Tare mi-ar plăcea să văd un astfel de proces implementat aici. Din peste 3000 de autorități publice locale,
oare nu s-ar găsi un primar și un consiliu local care să vrea să experimenteze așa ceva? Așadar, caut primar
deschis la minte. Restul va fi experiment, apoi istorie.
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Persoane cu dizabilități implicate — Silvia Ursu

Sunt coordonator comunicare în cadrul Federației
ONPHR (Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap
din România) și m-a preocupat de mai multe ori modul în care
am putea implica beneficiarii noștri, persoane cu dizabilități,
mai mult în activități. Să fie mai prezenți, mai implicați și să
găsească ei înșisi răspuns la problemele lor. Pe scurt, voiam
să fie mai implicați și mai organizați.
Nu aveam un nume pentru ce îmi doream să fac, până nu am
ajuns să fac internshipul în Statele Unite. În cadrul
internshipului, pe lângă trainingurile extrem de utile pentru a
înțelege cum funcționează organizarea comunitară, am avut și
oportunitatea de a lucra 3 săptămâni în cadrul organizației
Paraquad, din St. Louis, care lucra cu și împreună cu
persoanele cu dizabilități.

În afară de multitudinea de programe pe care le ofereau,
organizația punea accentul și pe organizare comunitară, derulând
activități în acest sens. Atât în grupurile din cartiere, cât și în
grupul de Community Advocates, principiile erau simple:
facilitatorul doar asistă întâlnirile, iar persoanele cu dizabilități
sunt cei care aleg problemele din comunitate în jurul cărora să
lucreze și, în general, nimeni nu vorbește în locul lor sau le
rezolvă problemele dacă aceștia o pot face ei înșiși, prin
organizare comunitară.
Exact asta îmi doresc să văd în România. Persoane cu
dizabilități implicate, preocupate de comunitatea în care trăiesc,
preocupate să facă din acel loc unul mai bun și dispuse să lupte
pentru cauze care îi privesc în mod special.Sunt conștientă că lai
noi mișcarea dizabilității nu a început în anii 70 cum a fost cazul
în SUA, că parlamentarii noștri nu sunt atât de abordabili- nu poți
să te duci pur și simplu în biroul lor și să discuți problemele
comunității, deși pe tine ar trebui să te reprezintă, că indivizii nu
sunt încă dispuși să sprijine astfel de cauze, iar lista poate

continua.
DAR fără a încerca să ne consolidăm poziția, să ajutăm
persoanele cu dizabilități să capete o voce puternică, să le oferim
instrumentale prin care se pot autoreprezenta și pot lupta pentru
ei, atunci nu avem cum să ne așteptăm la o schimbare.
Și ca să citez o fraza pe care am auzit-o de multe ori în acest
internship: Nothing is impossible until you try it.
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Povestea personală — Mihaela Cârstea
Povestea personală este unul
dintre instrumentele folosite în
SUA de toți cetățenii în lupta lor
de a-și rezolva problemele pe
care le au în comunitate. Noi îi
spunem testimonial și ne aducem
aminte de acest instrument în
campaniile de advocacy.
De la primul training de
organizare comunitară la care
am participat am observat ca nici
unul dintre vorbitori nu-și începea
discursul cu altceva decât cu
Povestea personală. Am învățat
apoi, în cele 3 luni de internship
că povestea persoanlă este cea
care determină oamenii să
acționeze, ea este cea care dă
putere și legitimitate oamenilor,
cetățenilor, de aceea am decis
să prezint această tehnică în
paginile următoare.
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Nu spune fructe, dacă poți să spui mere
Aceasta este esența poveștii personale. Povestea
personală este cea care determină o persoană să treacă la acțiune.
Povestea personală este exprimarea în fapt a interesului personal
pe care o persoană îl are în rezolvarea unei situații, probleme care
îl afectează pe el, care vin din comunitate. Pentru că interesul
personal te determină să treci la acțiune, povestea personală este
cea care poate motiva și alți oameni să acționeze, să ia exemplu de
la tine.
Povestea personală este despre valori, despre schimbări,
despre acțiune și despre rezultate, poate fi scrisă, poate fi descrisă
într-un discurs, poate fi filmată.
Povestea personală se construiește. Impactul emoțional
este cel mai important într-o poveste personală. Povestea
personală nu trebuie să motiveze oamenii să tyreacă la acțiune prin
argumente economice, tehnice. Ea trebuie să fie spusă din inimă,
să producă o emoție puternică, să descrie situația personală și să
reușească prin cuvinte să creeze fotografia poveștii.
Povestea personală este folosită în campanii, în întâlniri cu
alți cetățeni sau cu aleși locali, cu orice prilej care poate să
motiveze și alți oameni să treacă la acțiune.
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Scopul poveștii personale este de a explica celorlalți de ce te
afli tu în lupta pentru rezolvarea unei probleme sau situații.
Obiectivul ei este acela de a spune povestea astfel încât să
ajuți ascultătorul să înțeleagă situația și să se inspire din
povestea ta. Povestea personală este reală, nu încercați să vă
inventați povești pentru că o poveste netrăită nu este spusă din
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suflet, nu transmite emoție, nu poate determina alte
persoane să treacă la acțiune, este ca o poezie
învațată mecanic.
Poveștile sunt cele pot transforma inerția în nevoia
de a acționa imediat, apatia în furie, supărare,
teama în speranța că se poate rezolva, izolarea
(atunci când crezi că numai tu ai problema și nu ai
putere să o rezolvi de unul singur) în solidaritate.
Poveștile personale sunt cele care pot determina
trecerea de la starea de fapt, în care toată lumea
se complace cu starea în care se află comunitatea,
la acțiune.
În SUA se organizează sesiuni de instruire speciale
pentru a-i învața pe liderii grupurilor civice, pe
simpli cetățeni cum să își formuleze povestea, cum
să o construiască și cum să o spună. Nu este ușor
să-ți formulezi povestea astfel încât această să
reușească să o spună în 3 min, 2 min sau chiar 30
de secunde atunci când ești în situația de a spune
povestea la televizor, într-o știre. De aceea, în
următoarele pagini veți regăsi câteva repere
despre conținutul unei povești personale.

Povestea Personală — Mihaela Cârstea
Scopul poveștii personale este de a explica de ce tu ai putea să te afli în conducerea
unei acțiuni, indiferent de mărimea acțiunii. Deci, obiectivul este de a spune o poveste
care să ajute ascultătorul să înțeleagă (și să se inspire din) povestea dumneavoastră.

Ce elemente trebuie să
conțină povestea personală?

1. Valori - care te aduc în
această luptă și te păstrează
motivat chiar și atunci când sunt
v r e m u r i
g r e l e
2. Provocări – cu care te-ai
confruntat în viața ta și care te
conectează la această luptă
3. Alegerile - pe care le-ai făcut
în fața acestor provocări și care
te-au făcut mai puternic
4.Rezultate - care te-a adus la
acest loc și te-a determinat să te
ridici pentru a face o schimbare
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Povestea personală începe întotdeauna la trecut.
Când eram tânăr ... Acum 5, 10, 15 ani aici, în
comunitatea noastră, în zona aceasta ....
În această primă parte a poveștii apar valorile noastre,
spunem cine suntem, cum și unde am crescut, situația
în care am trăit până să apară schimbarea,
provocarea.
Când am îmbătrânit, acum câteva zile, un an,
jumătate de an viața mea s-a schimbat, situația
comunității, zonei s-a înrăutățit ....
Partea a doua a poveștii personale este desfășurată
în prezent—spunem cum e, ce s-a schimbat în rău, cu
cuvinte simple care să trezescă emoții în rândul celor
care ne ascultă. Acum este momentul să spunem de
ce am decis să acționăm și până când o vom face—
până se va rezolva problema.
Poveștile personale răspund la întrebarea De ce? am
ales să mă implic, poveștile personale sunt cele care
aduc valori și credințe personale care pot determina și
alți oameni să acționeze împreună cu dumneavoastră.

Importanța
poveștilor
personale
în procesul
de
organizare
comunitară
Ce te poate face să acționezi, să te implici și tu?
Poate o poveste personală!
Când ai decis să faci parte dintr-un grup civic și să
acționezi pentru a îți rezolva problema?
Poate când ai ascultat o poveste personală!
De ce este important pentru tine această poveste?
Poate că povestea ta este similară!
Povestea personale își arată importanța cel mai bine în
întâlniri publice și acțiuni, iar un tip de acțiune foarte popular
în SUA este Lobby Day.
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Lobby Day — Mihaela Cârstea
Am participat la acțiunea numită Lobby Day în
timpul internshipului meu în SUA. Nu știam ce înseamnă
sau ce rol are până nu am ajuns la Columbus, Ohio,
locul unde se desfășura această acțiune și la care participau și organizatori comunitari ai organizației MVOC și
lideri de grupuri civice din Youngstown. Această acțiune
se afla pe lista de acțiuni a organizației încă de la
începutul anului, deci erau pregătiți să meargă în capitala statului să se întâlnească cu deputații și senatorii
pentru a-și susține solicitările legislative.

rezolvarea unei probleme. De asemenea se poate
institui o tradiție și în activitățile curente ale ONG-urilor
de a stabili o zi pe an în care să-și facă cunoscute
viziunea, misiunea, problemele asupra cărora lucrează,
beneficiarii lor.
Ceea ce este însă important în desfășurarea acestei zile
de acțiune este că persoanele care participă la această
acțiune sunt beneficiarii organizațiilor, cetățeni simpli
care merg și susțin în fața aleșilor rezolvarea
problemelor pe care le au.

Ce este în fapt Lobby Day?
Una dintre modalitățile efective prin care îți faci
cunoscută în fața aleșilor viziunea organizației din care
faci parte asupra problemelor pentru a căror rezolvare
lupți prin intermediul unei întâlniri personale.
În termeni politici acest lucru se numește lobby.
Ce legătură are cu Organizarea Comunitară?
Este o acțiune care poate fi integrată într-o campanie de
advocacy a grupurilor de civice care acționează pentru
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aleșilor locali pentru a-și spune punctul de vedere și a le
cere rezolvarea unor probleme. Ce este special în
această acțiune? În aceași zi, într-un interval de 3-4
ore, echipe formate de cetățeni vizitează aleșii locali,
decidenții, pe toți cei care au o legătură cu problema
lor. Practic, dacă într-o localitate Consiliul Local are 15
membri, toți cei 15 vor fi vizitați în aceași zi, de echipe
formate din beneficiari, voluntari, membri, cetățeni pentru
a susține rezolvarea problemei pentru care s-a decis că
este nevoie de lobby. La finalul întâlnirilor toți cetățeni se
întâlnesc pentru a prezenta rezultatele obținute, în funcție
de ce și-au propus, având loc o analiză și evaluare a
acțiuni. Apoi începe pregătirea pentru Lobby Day din anul
următor.
Ce obții după Lobby Day?
- îți faci cunoscute campaniile pe care le ai
- obții sprijinul unor decidenți sau aleși locali pentru
rezolvarea problemelor lor
- poți afla de la cei pe care îi vizitezi dacă sunt alte
persoane care ar putea să te sprijine
- implici cetățeni și beneficiari care devin mai puternici
- rezolvi probleme

Lobby Day este despre“organizare, planificare și câștig”
O zi de acțiune
O întâlnire personală cu reprezentantul tău în Consiliul
Local, Județean, Parlament, etc.
Exemplu ipotetic de Lobby Day:
ONG-ul la care activez desfășoară o campanie de
prevenire a accidentelor pentru copii și tineri în spațiile
publice—pe stradă, în parcuri, în autobuze, etc. ONG-ul
a identificat care sunt problemele, cum se pot rezolva și
care sunt decidenții politici care au puterea de a face
ceva pentru schimbarea regulilor locale astfel încât să
fie mai multă siguranță în spațiul public. ONG-ul a
demarat această campanie, iar una dintre acțiunile
cuprinse în planul de campanie este și cea numită
Lobby Day. Ei hotărăsc o zi în care împreună cu
oamenii afectați de această problemă vor face o vizită
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Lobby Day este o acțiune de o zi.
Începe de dimineață cu o instruire
a participanților asupra subiectului
asupra căruia se va face lobby.
Este indicat să nu fie mai mult de
două subiecte pentru care se va
face lobby. În întâlnire se vor
stabili și echipele care vor vizita
decidenții. Ce discurs vor folosi participanții în întâlnirea cu
alesul? Povestea personală! După împărțirea pe echipe,
fiecărei echipe îi este repartizat una sau două persoane pe care
le va vizita, în funcție de numărul de participanți și numărul de
aleși care trebuie vizitați. După instruire începe vizita la aleși.
După ce echipe își încheie misiunea se reîntorc în aceași sală
de unde au plecat și prezintă rezultatele activității lor—ce a
mers bine, ce nu, ce nu ar mai trebui făcut—practic se discută
cu bune și rele. După Lobby Day, organizatorul evaluează
acțiunea și promovează rezultatele ei. Iată acum câteva repere
legate de organizare, planificare și agenda Lobby Day.
Decizii importante pentru LOBBY DAY
1.Hotărăște data și anunță potențialii participanți
2.Decide formatul pentru Lobby day (Cea mai tradițională
tehnică este să organizezi membrii organizației tale să meargă

la birourile oficialilor din APL sau ale aleșilor locali, județeni)

3.Decide locul de întâlnire pentru Lobby Day
4. Decide dacă vei oferi masă de prânz sau doar
snack-uri
5. Determină modul în care întâlnirile cu aleșii vor fi
stabilite
6. Determină pentru ce subiect (e) vei face lobby
7. Determină numărul voluntarilor de care ai nevoie
8. Determină conținutul dosarului pentru Lobby Day
10. Determină cine va lua parte la trainingul pentru
Lobby Day
11.Decide dacă vei invita mass-media la Lobby Day
DECIDE CARE ESTE SUBIECTUL PENTRU CARE VEI
FACE LOBBY
- Majoritatea aleșilor locali sau reprezentanților administrației
publice nu vor accepta o întâlnire dacă nu vor cunoaște
subiectul întâlnirii
- Este important să ai în minte faptul că trebuie să-ți maximizezi
beneficiile obținute după organizarea unui astfel de eveniment
- Aleșii sau reprezențanții APL au timp limitat – de aceea
subiectele despre care vor vorbi voluntarii tăi în întâlnire trebuie
să fie unul, maxim 2 – iar pentru acestea trebuie cerută
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susținerea acestora
- Dacă se discută mai multe subiecte nu generează decât
confuzie și probabil lipsa unui sprijin pentru orice demers
- Informații despre orice alte subiecte care nu fac parte din
agenda ta de Lobby Day, chiar dacă organizația lucrează și
pentru rezolvarea lor, pot fi trimise oricând mai târziu

PLANIFICAREA
Cu 4 luni înainte – decide formatul pentru Lobby Day – zi
vizită la birourile aleșilor, o masă rotundă, forum sau eveniment
dedicat aleșilor locali sau membrilor staff-ului acestora
Cu 90 de zile înainte – Creează Agenda (și data pentru LD) și
instrucțiunile; determină care sunt subiectele
Cu 60 de zile înainte – stabilește ce se va regăsi în dosarul
participanților (harta locațiilor, sfaturi pentru lobby, formular de
raport după întâlnire, draft de scrisoare de prezentare a
subiectelor pentru aleșii locali, etc); determină numărul de
voluntari,stabilește nume de posibili invitați care să le
vorbească oamenilor înainte de acțiune și contactează-i
Cu 45 de zile înainte – elaborează punctele principale ale
trainingului și lucrează la ele
Cu 30 de zile înainte – începe să stabilești întâlnirile și
urmărește confirmările; începe recrutările de voluntari și
stabilește necesarul de materiale
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Cu 15 zile înainte – pregătește mapele pentru voluntari – dacă
e necesar poți trimite pe e-mail diverse materiale din secțiunea
de training; pregatește întâlnirea și asigura-te că totul este pus
la punct; revizuiește agenda întâlnirilor cu aleșii sau
reprezentanții; pregătește planul de deplasare și tot ceea ce
este necesar pentru ziua de acțiune
Cu 2 zile înainte – trimite comunicat de presă dacă ai decis să
implici și mass-media; finalizează agenda întâlnirii; pregătește
lista de telefoane utile și asigura-te că este totul pregătit pentru
întâlnire (inclusiv cele necesare pentru pauzele de cafea sau
de prânz)
În ziua evenimentului – trimite mai multe detalii către massmedia; pregătște mai multe materiale în cazul în care într-o
întâlnire sunt mai mulți aleși sau reprezentanți
La 5 de zile după Lobby Day– trimite o scrisoare de
mulțumire către participanți și oficialii care au fost vizitați în
cadrul Lobby Day; Scrie un material pentru mass-media de
prezentare a rezultatelor; Evaluează activitatea pentru a o
pregăti mai bine pe următoarea!
Acestea sunt câteva repere legate de Organizare
Comunitară care sper să fie de folos celor care lucrează în
domeniu sau pot utiliza metodele și tehnicile acesteia.
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