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Acestă fișă este destinată  în primul rând, piloţilor 

de programe şi partenerilor tehnici şi financiari care 

sunt în căutarea unor noi modalităţi de pilotaj  

colectiv pentru  programele pe care le susţin.  

Un modul video este disponibil pentru 

completarea acestei fişe şi a da direct cuvîntul 

actorilor-cheie din program. Acest video se  

vizualizează după ce se citeşte  fişa. 

 

 

 

Capitalizarea programului Procopil 

 
Program comun reţelelor : 
 
- Solidarité Laïque, (Franţa) 
- Federaţia ONG-urilor Pentru Copil (FONPC), România 
- Reţeaua Naţională  pentru Copii (RNE), Bulgaria 
- Alianţa pentru Protecţia Socială a Copilului şi Familiei 
(APSCF), Republica Moldova 
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Program comun pentru Franţa,  România, Republica Moldova şi Bulgaria, 

Procopil oferă un teren privilegiat pentru studiul pilotajului unei dinamici 

regionale. Patru ţări, patru contexte, o mare diversitate în ceea ce priveşte  

aşteptările, speranţele  şi cerinţele membrilor :    

Cum să coordonăm împreună un astfel program ? Cum să facem în aşa fel 

încât  el să fie susţinut de toţi şi adaptat fiecăruia ? 

 

O constatare clară s-a detaşat de-a lungul a zece ani de pilotaj comun al 

programului PROCOPIL : creşterea progresivă a forţei de conducere a 

partenerilor; emergenţa unei dinamici parteneriale din ce în ce mai 

echilibrate şi a unei reciprocităţii crescânde între parteneri; programarea 

într-o manieră tot mai colectivă şi mai partajată a activităţilor. 

Cu atât mai mult această distribuire a pilotajului  nu va fi fără dificultăţi.  

 

Această fişă prezintă învăţămintele pe care PROCOPIL le-a putut aduce în 

acest domeniu.  

4 provocări în acest domeniu: 

 

. Construirea 
unei viziuni 
comune  
rămânând în 
acelaşi timp 
flexibilă

. Definirea unei 
noi poziţii 
pentru "lider":  
garanţia că va 
rămâne un 
"partener 
printre ceilalţi"

. Adapatarea  
programului la 
nivel naţional 
pentru a 
alimenta 
iniţiativele  
regionale

. Dezvoltarea 
unei dinamici 
regionale de 
dialog care să
permită
consolidarea 
identităţii 
comune
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PUNCTE DE REPER: 

COORDONAREA REGIONALĂ A PROGRAMULUI PROCOPIL  

 

Una din caracteristicile de bază ale Procopil este coordonarea pe două niveluri : 

- Un nivel regional, care asigură pilotajul comun al programului şi compus în acelaşi timp :  
 

o Dintr-un Comitet Regional, o autoritate politică centrală a programului, alcătuită din 
reprezentanţi asociativi şi autorităţi publice locale (în special MAEE/AFD). Acest 
Comitet decide orientările globale ale programului.        
 

o Din 4 Comitete de Pilotaj regionale tematice, specifice celor 4 proiecte, care 
structurează programul (în perioada Post-Procopil) şi dintr-o coordonare 
transnaţională care animă aceste grupuri de lucru, garantează circulaţia informaţiilor şi 
acompaniază proiectele. 

 
- Un nivel naţional care permite derularea celui mai adaptat program la contextele şi priorităţile 

fiecărei reţele şi ale membrilor acestor reţele. El se compune din :   
 

o Un Comitet de Coordonare Naţională care permite alimentarea Comitetului Regional 
cu aşteptări şi priorităţi specifice fiecărei ţări. Fiecare coordonare naţională are 
rsponsabilitatea punerii  în aplicare a programului în ţara sa, şi în această calitate  
hotărăşte  modul în care orientările regionale pot fi dezvoltate. 
 

o În ultima fază de Procopil (post-Procopil) centrată în jurul a patru „proiecte” 
structurante, fiecare ţară a devenit în egală măsură mai responsabilă în raport cu unul 
din cele patru proiecte.   
 

 

 

Comitetul regional 

 

Coordonare transnaţională (FONPC, APSCF, RNE, SL) 

 

Comitet de pilotaj   Comitet de pilotaj          Comitet de pilotaj      Comitet de pilotaj 

Proiect Consolidare Proiect Pol de    Proiect Comunicare şi     Proiect Consolidarea  
 instituţională şi  Formare Regională  Capitalizare      Dinamicii regionale şi 
Acţiune Socială     Deschidere geografică 

         

Schema de guvernare a programului Procopil pe perioada 2010-2012 
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Dincolo de acest cadru formal de guvernare, pilotajul programului se remarcă prin două caracteristici  

majore :  

� O flexibilitate permanentă a dispozitivului :   

 

Flexibilitatea pilotajului în sine : În plus, faţă de această arhitectură „formală”, pilotajul 

programului a creat o diversitate de grupuri de lucru naţionale şi regionale: pentru pilotajul 

activităţilor specifice, selecţia de proiecte prezentate de către membri, răspunsul comun la 

apelurile de proiecte, etc.   

 

Flexibilitatea  programării : Programul a încercat să-şi  adapteze în permanenţă programarea 

la evoluţia aşteptărilor şi a capacităţilor membrilor. Această flexibilitate a programului este 

unul dintre atuuri dar şi una dintre cauzele majore care apar în pilotajul său. 

 

� O logică complementară şi de co-construire a programelor :  

 

Existenţa unei conduceri naţionale şi regionale a programului permite ca aşteptările şi nevoile 

fiecărei ţări să fie formalizate şi constituie prima etapă în construirea strategiilor comune. 

Aceasta presupune evitarea impunerii coordonărilor naţionale a unor activităţi neadaptate şi 

care nu sunt prioritare.    

 

Elaborarea programului de activităţi « post-PROCOPIL » (2010-2012) este un bun exemplu al 

acestui demers ascendent; el a fost elaborat pornind de la contribuţia fiecărei coordonări 

naţionale, la rândul ei alimentată fiind de contribuţia membrilor săi  (exprimată în special în 

cadrul Comitetelor Naţionale). 

 
Un exemplu al demersului de co-construire a programelor: întâlnirea de la Puy 

en Valey 
 
Multe mărturii revin la unul dintre momentele cheie ale dinamicii de co-
construire a programului: întâlnirea de la Puy en Velay.   
 
Fiecare reţea naţională îşi prezintă activităţile şi aşteptările, apoi sunt organizate   
mici grupuri tematice care au ca temă de lucru  dezvoltarea diferitelor dimensiuni 
ale programului. Aceste grupuri definiesc mai detaliat  sinergiile şi colaborările de 
construire pe fiecare proiect, modul de a le dezvolta, etc.  
 
Pentru mai mulţi dintre membri, această întâlnire a apărut ca un „declic” în 
dinamica deschiderii regionale, pe parcursul căreia fiecare a putut măsura 
diferenţele culturale şi punctele comune existente în fiecare din reţelele 
naţionale.  
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1. CONSTRUIREA UNEI VIZIUNI /CONCEPŢII COMUNE RĂMÂNÂND ÎN 

ACELAŞI TIMP FLEXIBILĂ  

  

 

Flexibilitatea unui program, capacitatea sa de adaptare la strategiile partenerilor, pot fi  „incomode”, în 

măsura în care sunt răsturanate culturile si obiceiurile de cooperare ale finanţatorilor, ale celor  care 

coordonează proiectele dar şi ale partenerilor. Este totuşi provocarea iniţiată de Procopil, şi una din 

forţele acestui program.  

Cum poate fi definit un nivel bun de flexibiltate între impunerea unui cadru sctrict de activitate pe de o 

parte şi o prea mare deschidere a programului, fară o linie strategică, pe de altă parte?  

DESPRE CARE « FLEXIBILITATE » VORBIM ?  

Într-un program, noţiunea de flexibilitate se desfăşoară pe două niveluri :  

- Flexibilitatea în timp : Ţine de capacitatea programului de a-şi dezvolta obiectivele globale, şi 

de a le adapta în acelaşi timp la evoluţia contextelor politice, la maturitatea reţelelor, la 

evoluţia aşteptărilor membrilor săi, la capacitatea reţelelor de a lucra împreună, etc.  

Acest prim nivel de flexibilitate este perceput ca indispensabil de actorii programului Procopil: 

un program, înscris în timp, necesită o adaptare progresivă a obiectivelor sale. De fapt, modul 

de funcţionare şi temele abordate de Procopil au evoluat pe scară largă de-a lungul anilor :  

Capacitatea de evoluţie în timp a  Procopil în cîteva puncte cheie 
Noi activităţi: 
. Începând cu 2008, programul iese din logica „Proiect” (FSID, FARD, FSII, etc) pentru a 
beneficia de logica schimbului de practici ;  
. Începând cu 2008/09, activitatea de Formare se diversifică abordând formatul conferinţe-
dezbateri, şi astfel formatul de formare evoluează (trinom de formatori, etc.).  
. Începând cu 2010, pilotajul activităţilor evoluează, cu o mai mare implicare a 
colectivităţilor  în construirea unui proiect: RIAS 
 
Public ţintă : 
Programul trece de la o concentrare directă asupra copiilor şi familiilor lor la o concentrare 
din ce în ce mai mare pe profesionişti în protecţia copilului apoi pe actori publici specializaţi 
în politici din domeniul protecţiei copilului.   

 

- Flexibilitate în dezvoltarea naţională a strategiilor comune, decise la nivel regional : Este 

flexibilitatea de care dispune fiecare dintre partenerii naţionali ai programului pentru 

integrarea şi adaptarea activităţilor comune în funcţie de priorităţile şi contextele lor 

naţionale.  

 

Această flexibilitate este, de asemenea, percepută ca fiind foarte utilă, pentru a permite 

implicarea într-o activitate în momentul în care aceasta devine chiar o prioritate în mijlocul 

propriilor sale orientări strategice.  
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De fapt, Procopil a dat  dovadă de o mare flexibilitate la acest nivel :  
 

 
Mariana Ianachevici - APSCF, Republica Moldova 

 
« Nu este vorba despre un proiect scris de cineva,  depus la un finanţator şi apoi impus 
nouă. Este un program construit de noi, pas cu pas. Şi asta este foarte important 
pentru că, în general, cînd scrii ceva astăzi, mîine poate deveni  „istorie” ». (…)  
Un exemplu :   
« Noi am intrat ultimii în proiectul de formare, am fost poate cei mai reticenţi, nu eram 
siguri că aveam nevoie de acest proiect. (...). În 2005 am beneficiat de o evaluare 
făcută pe nevoile de formare ale ONG-urilor membre şi cu această ocazie am văzut cât 
de dorite erau cursurile de formare. (...). Pe această bază, am putut pregăti o strategie 
de formare; şi pe baza acestei strategii am decis în cele din urmă să ne alăturăm, mai 
târziu decît alţii, proiectului de formare.»  

Această  dublă flexibilitate face, deci, din Procopil o formă de « program-proces » : un program a cărui  

lungă durată permite reevaluarea progresivă a orientărilor, şi care este apt să se adapteze şi să se 

transforme. Această caracteristică este , de fapt,  deosebit de pretenţiosă.  

 

ACEASTĂ FLEXIBILITATE ESTE O FORŢĂ, DAR ÎN CE CONDIŢII ? 

 

Flexibilitatea este o forţă, dar ea este totodată şi un potenţial punct slab.  Succesul său pare strâns 

legat de anumite condiţii impuse de pilotajul şi programarea activităţilor :   

o Dezvoltarea unei relaţii noi cu finanţatorul  :   

Prima condiţie pentru această dublă flexibilitate este, desigur, poziţia finanţatorului şi 

capacitatea sa de a se detaşa de o logică de programare închisă, mai confortabilă la prima 

vedere, pentru a urmări realizările şi rezultatele. În cadrul precis al programului Procopil, poziţia 

deschisă a Ministerului de Afaceri Externe şi a Agenţiei Franceze de Dezvoltare faţă de această 

flexibilitate, este însoţită de o implicare mult mai mare a cooperării franceze în acest program, în 

orientarea şi supravegherea activităţilor (vezi fişa N° 1). Acest nouă relaţie presupune un dialog 

care să fie rezultatul clasicei relaţii finanţator-beneficiar pentru a evolua spre o relaţie de 

încredere, favorizând în acelaşi timp adaptarea treptată a acţiunii.  

 

o Garantarea vizibilităţii globale a obiectivelor programului :   

Riscul flexibilităţii este cel al înmulţirii obiectivelor şi al dispersării activităţilor. Dată fiind 

importanţa şi diversitatea actorilor care compun un program ca Procopilul, mai mulţi dintre 

parteneri insistă  pe :  

� necesitatea de a concentra obiectivele pe câteva mize concrete, mai uşor de identificat de 

către toţi, şi de a asigura o stabilitate mai mare a acestor obiective,  

� necesitatea de a garanta că orice modificare a orientărilor şi activităţilor este negociabilă 

între parteneri, suficient de devreme, pentru a evita ca aceste modificări colective să  

dăuneze programării. 
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George Bogdanov - RNE, Bulgaria 

« Cred că, încă de la început, trebuie să avem o idee limpede asupra a ceea ce 

urmează să facem, asupra obiectivelor şi activităţilor noastre. Pe urmă, desigur, 

putem modifica, dar numai dacă suntem de acord cu anumite elemente care 

rămân neschimbate, şi dacă negociem  din timp orice modificare de orientare. »  

 

o Formalizarea procesului stării actuale de lucruri/analiza nevoilor. Cu toate că Procopil permite 

o renegociere constantă a orientărilor şi a modurilor de acţiune (« program-proces »),  nu se 

pune problema ca aşteptările fiecărei reţele să fie permanente. Pentru mai mulţi dintre membrii 

programului, pericolul constă, de fapt, în  „diluarea” exercitării stării de lucruri într-o dinamică 

de reprogramare permanentă, fără ca aceasta să constitue o fază de lucru internă, bine definită 

pentru fiecare reţea.  

Fără a ajunge pînă la izolarea şi fixarea exercitării stării de lucruri la începutul programului, 

condiţia unei flexibilităţi, care funcţionează, reprezintă clarificarea şi formalizarea aşteptărilor 

respective.  

În materie de formare, în fiecare ţară, această stare de lucruri a fost o provocare deosebit de 

importantă şi a dat naştere unui evaluări  interesante:   

Evaluarea stării actuale de lucruri : un exemplu în materie de formare 

În 2011, programul s-a angajat, alături de Institutul Méditeranean de Formare 

(IMF), într-o evaluare a stării de lucruri proprie sistemelor de formare 

profesională în domeniul social şi medico-social din cele 4 ţări. Starea de lucruri a 

fost evaluată din perspectiva a două contexte: practicile şi evoluţiile preconizate   

pentru fiecare dintre aceste sisteme de formare. Dezvoltată în ultima fază a 

programului, se prezenta ca o propunere a unei viziuni comune pentru 

dezvoltarea acestor formări din perspectiva implementării unui pol de formare 

regional  Est-European.  

Observăm că această capacitate de a realiza evaluarea nevoilor pare foarte legată de capacitatea 

reţelelor de a cunoaşte şi de a formaliza diversitatea aşteptărilor membrilor săi. 

  

 

 

 

 

  



 7

2. DEFINIREA UNEI NOI POZIŢII PENTRU "LIDER": GARANŢIA CĂ VA 

RĂMÂNE UN "PARTENER PRINTRE CEILALŢI"   

 

În momentul în care se vorbeşte despre construirea unei relaţii de reciprocitate, pentru liderul unui 

program, apare o provocare majoră: cum să iasă dintr-o relaţie clasică de dezvoltare (finanţator-

beneficiar), păstrand în acelaşi timp rolul de garant administrativ faţă de finanţator? De aceea trebuie 

făcute două distincţii  majore:  

o Pe de-o parte, avem un lider care este răspunzător de întregul program pe plan 

administrativ şi financiar. În această calitate, liderul este cel care distribuie  finanţările 

celorlalţi parteneri ai programului, se asigură de buna întrebuinţare a banilor, 

supraveghează raportul periodic al activităţilor, etc. Aceste funcţii îi dau o autoritate  

specifică şi o poziţie de coordonare care este, de fapt, directivă.  
 

o Pe de altă parte, pozitia de „partener printre ceilalţi” în conducerea programului. 

Caracterul  programului  de tip „pluri-actori”, obiectivul său de co-conducere a 

programării şi implementarea acestuia presupune un dialog şi o implicare echilibrată 

din partea fiecărui partener.  

Cristina Iova – FONPC, România 

« Pentru rapoartele financiare şi narative, Solidarité Laïque era „directorul”, adică  

autoritatea centrală, referentul. Iar pentru planificarea Procopil, Comitetul Regional 

era decidentul. Poli de puteri diferiţi, şi o putere gândită şi practicată diferit. Cine 

este mai tare? Cine este mai sus?  

(…) Este vorba despre un pilotaj regional pluri-actori şi democratic, dar cu un lider  

care are o responsabilitate directă în ceea ce priveşte finanaţarea primită: este greu 

să se ajungă la un acord. » 

 

În ce fel se poate garanta distincţia care se face între autoritatea liderului şi autoritatea Comitetului 

Regional ?   

Locul care este dat şi locul care este luat : Mai înainte de toate, este vorba despre soliditatea 
fiecărei reţele, despre capacitatea ei de a-şi asuma rolul de pilotaj care permite asigurarea echilibrului 
partenarial. Pentru Procopil, acest echilibru a evoluat în sensul bun, datorită creşterii progresive a 
importanţei  partenerilor est-europeni, fapt care a permis liderului  să-şi iasă din rol :  

Maria Brestnichka – RNE, Bulgaria 

« Cu siguranţă că la început, Solidarité Laïque era mai mult « lider » (…)   

Apoi am acumulat experienţă şi ne-am dezvoltat capacităţile pentru a putea 

participa mai activ la planificare. Am învăţat cum făcea partenerul francez (…) 

apoi am înţeles că puteam reformula întrebările în raport cu contextul nostru, şi 

descoperi ceea ce nu  funcţiona aşa cum trebuie pe terenul bulgar ». 
 

Capacitatea fiecărei reţele partenere de a ocupa locul potrivit nu reprezintă un element de pornire sau 

un element permanent. Ea implică parteneri capabili să construiască şi să conducă poziţiile proprii, 

evitând în acelaşi timp « confortul » unui program dictat. În mod firesc se naşte întrebarea referitoare 

la modul în care un astfel de program poate fi realmente „condus” în fiecare ţară.  
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3. ADAPTAREA PROGRAMULUI LA NIVEL NAŢIONAL PENTRU A ALIMENTA 

INIŢIATIVELE REGIONALE  

 

Cum putem asigura capacitatea reţelelor naţionale pentru a deveni realmente conducătoare ale 

programului, a părăsi poziţia de « beneficiari » şi  a-şi asuma un loc în cadrul pilotajului ? 

COORDONAREA PROGRAMULUI ŞI A REUNIUNILOR  DE PILOTAJ ALE REŢELELOR : CUM AM 

PUTEA STABILI O LEGĂTURĂ  ÎNTRE ELE?   

 

Pentru o organizaţie, pericolul în care se găseşte un program nou este acela ca, la un moment dat, să 

fie  « pe dinafară », « pe lângă » sau « în plus » faţă de strategiile şi priorităţile derulate de organizaţie. 

Pericolul este, de asemenea, ca acest program să fie condus de o echipă tehnică (şefi de misiune, 

directori) fără să se ajungă  la o  implicare mai « politică » şi la o participare a membrilor reţelei la 

pilotaj. 

Unul din răspunsurile la această provocare se găseşte în înscrierea pilotajului programului, în cadrul  
reuniunilor de  coordonare  ale reţelelor : 

Mariana Ianachevici – APSCF, Republica Moldova 

« La nivel naţional, în afara Consiliului de Administraţie (CA) al Alianţei, nu am 

creat o altă entitate. Ne-am spus că CA va fi entitatea de conducere a Procopil. 

Ne-am spus că nu trebuia să divizăm lucrurile pentru că nu avem timp să  ne 

vedem des. (…)   

Acest lucru ajută, de asemenea, la mobilizarea membrilor noştri, pentru a 

discuta despre un proiect specific şi despre subiecte politice. Este un bun 

exerciţiu.»   

 

Această integrare în cadrul  CA-ului este, prin urmare,  percepută de parteneri ca fiind :  

- un mijloc de a evita construirea unui program în afara strategiei reţelei, de a-i asigura coherenţa, dar 

şi de a-i  asigura o sustenabilitate mai bună, dincolo de program.  

- un mijloc de a comunica în mod constant în cadrul programului, dar şi de a mobiliza membrii pentru 

subiecte precise de coordonare ale acestui program. Prin urmare, este  un vector de mobilizare şi de 

consolidare a programului de pilotaj, al reţelelor însăşi.  
 

CARE SUNT CĂILE POSIBILE PENTRU CONSOLIDAREA IMPLICĂRII COMITETELOR 

NAŢIONALE ? 

Dincolo de poziţia pe care o au aceste Comitete Naţionale în reţele, partenerii pun pe prim plan  trei 

principii creatoare care permit să se meargă mai departe în consolidarea conducerii naţionale a 

programului :  
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- Întoarcerea informaţiilor la Comitetele Naţionale :   

Pentru a asigura implicarea Comitetelor Naţionale, şi pentru a le întări  dorinţa de a fi motorul  

noilor iniţiative şi propuneri la nivelul regional, este necesar ca transparenţa deciziilor 

regionale să fie miza centrală. Este esenţial ca în cadrul Comitetelor Naţionale să se arate în 

detaliu „ceea ce s-a făcut” şi să se evidenţieze  contribuţia fiecăruia.  

 

- Participarea directă a membrilor la nivel regional :   

Procopil nu a implementat o Adunare Generală, comună ţărilor partenere , dat fiind numărul 

prea mare al potenţialilor participanţi. Din cauza acestei lipse, unul din principiile evocate, 

pentru a favoriza mobilizarea actorilor naţionali este participarea (pe rând) la Comitetele 

regionale a unei serii de membri din fiecare reţea naţională, pentru a permite exprimarea 

directă a  aşteptărilor şi pentru a înţelege  mai bine dinamica regională. 

 

- Cadrul precis de activitate al Comitetelor naţionale :   

Referitor la Comitetele Naţionale, membrii programului pun pe prim plan necesitatea 

elaborării unui cadru clar de activităţi (rapoarte ale Comitetului, calendar de activităţi ) pentru 

a încuraja, astfel,  fiecare reţea să menţină în permanenţă dinamica naţională, şi pentru a evita 

ca aceste Comitete Naţionale să se întrunească în sistem de urgenţă, înainte de organizarea 

reuniunilor regionale. 

4. DEZVOLTAREA UNEI DINAMICI REGIONALE DE DIALOG CARE SĂ PERMITĂ 

CONSOLIDAREA IDENTITĂŢII COMUNE 

 

Cum am putea să ne asigurăm că timpul comun de lucru, la nivel regional, reprezintă un real moment 

de construire a strategiei comune? Cum am putea depăşi simpla compilare a priorităţilor fiecăruia, 

cum am putea ajunge la o convergenţă a problemelor respective, pentru a defini axele de lucru 

prioritare şi comune ?   

Cum am putea evita să ne lăsăm „ prinşi” de priorităţile unui partener mai implicat, sau dimpotrivă, să 

ajungem la construirea unui  acord „lipsit de fermitate”, faţă de marea divesitate a aşteptărilor ?    

Cum am putea face ca timpul comun de lucru să permită construirea unor legături durabile de 

colaborare între parteneri, o identitate împărtăşită, care poate constitui nucleul colaborării viitoare ?  

La toate aceste întrebări, experienţa Procopilului ne propune mai multe tipuri de răspuns : 

  

ASUMAREA TIMPILOR DE DIALOG : CARE SUNT NOILE MODALITĂŢI DE COMUNICARE  

DEZVOLTATE DE PROCOPIL ? 

 

Una din caracteristicile şi unul dintre atuurile scoase în evidenţă de membrii Procopil, este  

comunicarea permanentă între parteneri sub mai multe forme. Această comunicare este percepută 

ca fiind o mare investiţie realizată de program : coordonarea comunicării şi organizarea reuniunilor 

fizice costă mult. Ori o astfel de investiţie este în general subestimată în programarea proiectelor de 

cooperare mai clasice.  
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Dată fiind diversitatea activităţilor şi actorilor implicaţi în program, acest nivel de comunicare este 

perceput ca unul dintre principalii factori ai succesului său : ceea ce a permis  asigurarea unei „facturi 

umane” şi construirea unor legături durabile şi fiabile. 

Mai multe condiţii şi mai multe modalităţi de comunicare au fost identificate ca fiind, în principal, 

utile :   

o Recunoaşterea şi asumarea diferenţelor temporale  

Poate exista un „şoc temporal” între, pe de-o parte, şefii reţelelor care avansează împreună,  

rapid în construirea unei dinamici regionale şi pe de altă parte, mobilizarea membrilor acestor 

reţele, mult mai lungă şi iterativă. Prin urmare, este vorba despre asumarea timpilor necesari 

pentru a nu „pierde” baza actorilor pe care este fondat programul.   

 

o Preferinţa pentru formele reduse de lucru, centrate pe teme precise şi concrete. Având în 

vedere amploarea unui program regional şi diversitatea membrilor săi, participanţii subliniază 

importanţa creării unei „insule de proximitate” : obiceiuri comune de lucru în jurul unor 

echipe bine definite, pe teme stabilite dinainte. În afara spaţiilor transversale de pilotaj, aceste 

insule de proximitate sunt cele care crează o complicitate şi o cultură comună.   

 

Grupurile de lucru restrânse din cadrul pilotajului Procopil 

 

La nivel regional, programul a dezvoltat spaţii de coordonare de două tipuri : 

-  Timpi de dialog transversal, mai instituţionali, permiţând pilotajul global al 

programului : reuniuni ale Comitetului de Coordonare regional – frecvenţă 

mică (o dată pe an), echipă extinsă. 

- Timpi de dialog concentraţi în jurul coordonării proiectelor specifice 

programului (Formare, RIAS, etc) – întâlniri frecvente, echipe mai restrînse.  

Interesul manifestat pentru acest „dezechilibru” în favoarea reuniunilor mai 

restrânse de coordonare a proiectelor a fost subliniat de mai mulţi parteneri.  

 

 

De menţionat, de asemenea, importanta unei comunicări informale permanente între şefii de 

reţea (prin telefon, skype) şi importanţa  proximităţii lor geografice : posibiltatea de a se reuni, 

relativ uşor şi a fi un facilitator în construirea unei dinamici de coordonare regională.    

 

o Construirea unui limbaj comun : în primul rând, este important să se investească în 

traducători capabili să susţină programul pe termen lung pentru a-şi însuşi noţiunile, a 

înţelege şi a preveni neconcordanţele, etc. Astfel, unii parteneri, ca de exemplu, APSCF din 

Republica Moldova, au făcut tot posibilul să colaboreze cu aceiaşi traducători încă de la 

începutul programului.  

o Dincolo de miza traducerii, este vorba de echivalarea unei serii de noţiuni, a priori 

asemănătoare, dar înţelese în mod foarte diferit în funcţie de fiecare ţară (câteva exemple de 

neconcordanţe : folosirea noţiunilor de « utilizatori » sau de « beneficiari » ai servicilor : 

tipurile de activităţi percepute în cazul meseriei de « educator specializat » sau « infirmieră », 

etc.).  
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CUM S-AR PUTEA REALIZA ANIMAREA COMITETELOR ŞI A GRUPURILOR DE LUCRU 

REGIONALE ? 

 

Dincolo de timpul şi de formatul lucrului în comun, se pune problema animării schimburilor, puse în  

evidenţă de mai mulţi parteneri. În acest domeniu există  două provocări majore :  

Tehnica animaţiei :   

Cum s-ar putea evita blocarea timpului de pilotaj participativ a unui program într-o activitate de 

„compilare” a problematicilor şi a priorităţilor fiecăruia? Cu cât programul promovează mai mult  

deschiderea, flexibilitatea şi inclusivitatea, cu atât mai mult se pune problema metodelor de animaţie 

capabile să conducă  grupul spre identificarea unei căi comune.  

Comitetele regionale ale Procopilului au căutat  structurarea schimburilor în doi timpi :  

- un timp de prezentare a contextelor, a priorităţilor şi a strategiilor fiecăruia,  

- şi un al doilea timp de punere în comun şi de priotizare  comună.   

Acest demers a permis  Comitetului Regional să definească poziţiile strategice comune, dar ar fi putut 

merge mai departe, în două feluri  şi anume:  

- prin limitarea timpului de schimburi pe contexte, şi prin consacrarea a mai mult timp 

activităţii de planificare comună,  

 

- prin integrarea animatorilor profesionali, din afara programului pentru a evidenţia  mai uşor  

aceste priorităţi colective. 

 

Crisitina Iova – FONPC, România  

 

« Părerea mea este că flexibilitatea este importantă deoarece generază idei şi 

iniţiative. Şi să nu uităm ce este mai important, Procopil este un program 

concertat « pentru iniţiative ».  (...) Dar ceea ce trebuie să fie foarte bine 

structurat, sunt spaţiile de pilotaj regionale şi naţionale.   

 

(…) Munca participativă este extraordinară, dar a şti să conduci este o artă, 

atunci când trebuie să rezulte un program concret. Fără o bună pregătire, în 

prealbil, există riscul răspândirii în toate părţile şi al unui brainstorming pentru 

ca până la urmă să rezulte  doar o schiţă. Această muncă de asociere în jurul 

unui pol regional este o  mare  provocare »   

 

 

Susţinerea animaţiei :   

Rămâne touşi întrebarea:  cine conduce şi cine coordonează acest dialog. În cazul Procopilului, se 

constată importanţa rolului Solidarité Laïque ca intermediar permanent de schimburi, transmiţător de 

informaţii, coordonator de dialog.   

Această constatare este deosebit de importantă, datorită faptului că a permis, efectiv, păstrarea unui 

fir de schimb permanent între membri, şi a menţinut la un nivel ridicat, recunoscut de către toţi 

partenerii, schimbul de informaţii.  
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Totuşi această situaţie a creat o anumită « dependenţă » a partenerilor faţă de Solidarité Laïque în 

ceea ce priveşte coordonarea, comunicarea, şi scrierea proiectelor comune. Una din modalităţile de 

depăşire a acestui risc ar putea fi  împărţirea  rolului  de coordonare a schimburilor între parteneri.  

Tatiana Lungu – APSCF, Republica Moldova  

 

« Cred că este important să se pună accentul pe celula de comunicare, 

însărcinată  cu coordonarea între ţările partenere. Această funcţie era în sarcina 

Solidarité Laïque  care făcea în mod constant  efortul de a uni toţi partenerii.   

Ar fi fost interesant ca această funcţie să fie o sarcină comună, pentru a asigura 

permanenţa. Pentru ca celula de comunicare să fie sprijinită de mai mulţi dintre 

parteneri ». 

 


