
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

  

 

 Capitalizarea programului 

Procopil 

Program comun  reţelelor: 

 -Solidarité Laïque, Franţa 

 -Federaţia ONG-urilor  Pentru Copil  

(FONPC), România 

 -Reţeaua Naţională  pentru Copil (RNE), 

Bulgaria 

 -Alianţa pentru Protecţia Socială a Copilului 

şi Familiei  (APSCF), Republica Moldova 

Fişă pedagogică 

Nr. 3 

DEZVOLTAREA SCHIMBURILOR  

MULTINAŢIONALE 

Martin Vielajus, Consultant 
 

Decembrie 2013 
 
Traducere : Magda Bogdan 
 

Această fişă este destinată în primul rând,  

membrilor asociaţiilor sau reţelelor  de asociaţii 
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această fişă  şi pentru a da direct cuvântul actorilor 
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Construirea programului Procopil a început în anul  2005, într-un 

perimetru regional, prin implicarea a patru ţări, într-un cadru   

unde majoritatea celorlalate programme de cooperare au rămas, 

până în prezent, doar o abordare naţională.  

În contextul extinderii Uniunii Europene, în momentul în care 

schimbul regional devine o pârghie de acţiune, din ce în ce mai 

solicitată, Procopil este un « deschizător de drumuri ».    

Acest program aduce o serie de experienţe  utile pentru acţiune.    
  

Această fişă propune abordarea a 2 provocări :    

  

 

 

 

. Identificarea 
atuurilor 
schimburilor 
multinaţionale

. Construirea unui 
parteneriat evolutiv
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1. IDENTIFICAREA ATUURILOR SCHIMBURILOR MULTINAŢIONALE 

 

 

Între anii 2002 şi 2005, Franţa şi România au construit împreună un program de cooperare  (Programul 

Colectiv Copilărie România) care a constituit nucleul dur al programului Procopil.  

Începând cu anul  2005, acest program s-a extins în Bulgaria şi Republica Moldova.     

De ce  s-a dorit extinderea cooperării la scară regională?   

Ce perspective noi putea să deschidă această dinamică regională?  

Mărtruriile membrilor programului ne dau trei răspunsuri :   

 

MODALITATE DE DESCHIDERE, DE SCHIMBARE A ATITUDINIII  

Contextul în care a intervenit Procopil era cel al unor ţări în plină reconstrucţie, în plină transformare a 

regimului şi culturilor politice, dar şi în plin proces de integrare europeană (România, Bulgaria). Acest 

context a dus la apariţia unei nevoi presante de deschidere : deschidere la nivelul propriei regiuni, dar şi 

deschidere către vest, cu scopul de a recrea legături noi după Căderea Zidului Berlinului.    

Roland Biache – Solidarité Laïque, Franţa  

 „Îmi aduc aminte de o întâlnire importantă la Puy en Velay, care a reprezentat  un 

moment  de declic. (…) Probabil, pentru mine, această întâlnire a fost cea care ne-a 

eliberat de rezervele pe care le aveam unii faţă de ceilalţi. (…)   

Unii dintre parteneri părăseau pentru prima oară ţara de origine. Pentru ei, 

participarea la un program şi venirea în Franţa a fost o deschidere (…)  

Realmente se simţea aspiraţia către libertate. ” 

  

Schiburile multinaţionale păreau atunci o modalitate de a dezvolta noi atitudini, un mod nou de a 

organiza şi de a aprecia practicile, un mod de a pune întrebări în ceea ce priveşte acţiunea, de a incita la 

libertatea de inţiativă şi la creativitate, în nişte ţări care, încă, sunt destul de departe de o cultură 

profesională.   

 Gabriela Sarde - FICF, România 

„Un lucru este sigur, este un mare câştig după revoluţie.    

Organizaţiile franceze ne-au arătat exemple care reprezentau ideea de a lucra în 

echipă.   

Aici totul era ierarhizat, eram îngrădiţi şi ideea de a avea iniţiative, creativitate, 

era pentru noi, cei  abia ieşiţi din anii de lumină ai lui Ceauşescu, o noutate. 

Pentru mine aceasta a însemnat marea libertate. ”  

. O modalitate de 
deschidere , de 
schimbare a atitudiniii

. Un mijloc  reciporc de  
învăţare şi de 
progresare a relaţiilor  
parteneriale

. Un vector de 
vizibilitate  şi de 
legitimitate
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MODALITATEA DE ÎNVĂȚARE RECIPROCĂ ȘI DE EVOLUȚIE A RELAȚIILOR PARTENERIALE  

Dincolo de această deschidere, dezvoltarea schimburilor la nivel regional este un mijloc de a instrui în mod 
diferit, de a învăța de la „colegi". Această învățare reciprocă a permis fiecăruia, în acelaşi timp:  

• să descopere noi tematici sau practici noi, care permit analiza nevoilor şi provocărilor viitoare:  

-  de exemplu, situaţia copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, etc.  
 

• să înţeleagă noile dispozitive inovante din alte ţări,  permiţând în acelaşi timp o  nouă viziune 

asupra propriilor activităţi :   

- de exemplu, dispozitivele familiilor de plasament, integrarea prin muncă a persoanelor cu 

dizabilităţi, etc.  
 

• şi, de asemenea, să se familiarizeze cu noile moduri de organizare în domeniul acţiunii sociale,  

şi cu noile relaţii între actorii publici şi asociativi,    

-  de exemplu, delegarea serviciilor,  planificarea  strategică a asociaţiilor, etc. 

Mărturisirile fiecărei ţări fac lumină asupra acestor nedumeriri şi asupra descoperirilor pe care fiecare le 

păstrează, în prezent, în derularea propriilor activităţi:  

Scurt tur de pistă a  «descoperirilor » partenerlor regionali   

 

În cadrul acestui schimb, nivelul regional a apărut ca o modalitate de a fi în acelaşi timp suficient de 

aproapiaţi şi totdată suficient de diferiţi. Oricât de bogate pot fi experienţele franceze în materie de 

acţiune socială, în aceeaşi măsură  pot fi şi  „frustrante” pentru cei care le observă pornind de la un 

Educaţia parentală
(Franţa)

Servicii pt. pers. cu 
dizabilităţi (Franţa)

Abordarea problemei 
România  (Bulgaria)

Drepturile copilului 
(Moldova)

Servicii prenatale 
(Moldova)

Integrarea  prin 
muncă a  pers. cu 

dizabilităţi (Franţa)

Copii cu părinţi la 
muncă în străinătate 

(Moldova)

Voluntariatul/ 
Formarea voluntarilor 

(Franţa)

Dispozitivele familii 
lor de plasament 

(Franţa / România)

Profesionalizarea  
asistenţei sociale 

(Franţa/ România) 

Practici de 
supervizare (Franţa  / 

Bulgaria)

Dispozitive de 
formare continuă
adaptată (Franţa)

Fonduri de protecţie 
pentru copii (Franţa)

Dispozitivele  
Centrelor  Asoiciaţiilor 

(Franţa)

Mod de organizare   a 
formărilor (Franţa)

Mod de evaluare a 
educaţei inclusive 

(Bulgaria)

Pratica de capitalizare 
(Franţa)

Planificarea strategică
a activităţii asociaţiei 

(Franţa)

Delegarea serviciilor 
către ONG-uri (Franţa 

/ Bulgaria)

Instrumente de veghe 
/ monitorizarea 

politicilor publice 
(Bulgaria)

Noi  

modalităţi de 

organizare 

Noi dispozitive 

inovante 

Tematici  noi / 

practici noi  
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context diferit (un alt mod de a privi asociaţiile, alte mijloace puse la dsipozitia actorilor publici, etc.). 

Similarităţile de context permit însuşirea practicilor care sunt mai adaptate realităţilor locale. În acest sens 

proximitatea regională este un punct forte: permite detaşarea de modelul francez considerat ca singura 
referință, şi duce la crearea unor practici inovante mai aproapiate de realităţile proprii.  

Interesele în contextele descentralizării  

   

Observând politicile de descentralizare, contextele român, bulgar şi moldovean  

sunt bogate în învâţăminte deoarece modul de gestionare, cadrele legislative şi 

culturile politice rămân specifice fiecărui context în parte :  

� Gradul mare de independenţă al colectivităţilor moldovene faţă de 

autorităţile publice naţionale intereseză România şi Bulgaria, ale căror 

colectivităţi rămân dependente de un cadru naţional mai rigid,  

� Progresele Bulgariei în materie de delegare a serviciilor municipalităţilor 

către asociaţii interesează România şi Republica Moldova care luptă pentru 

recunoaşterea pe plan local a rolului serviciilor asigurate de ONG-uri, 

� Importanta putere, atribuită judeţelor (departamente) în România, în 

dinamica descentralizării, interesează Bulgaria şi Republica Moldova a căror 

putere este  în continuare centrată în jurul colectivităţilor.   
 

 

Schimburile multinaţionale nu sunt benefice doar pentru ţările partenere, învăţarea este la fel de 

preţioasă şi pentru partenerii francezi, care insistă în privinţa impactului acestor schimburi de experienţă 

asupra propriilor practici şi anume pe : deschiderea spre noi modele, noi practici şi noi contexte şi 

capacităţi de a face să evolueze propriile activităţi, etc.   

Dominique Leboiteux – PEP, Franţa 

 

 „ Asociaţiile cele mai apte să adapteze şi să procedeze la evoluţia propriilor 

activităţi  sunt adesea cele care au avut posibilitatea de a călători, care au putut 

cunoaşte şi alte  experienţe. 

Faptul că am avut posibilitatea să facem schimbări (…) a fost deosebit de  

 important pentru asociaţiile noastre. ” 

 
 

 
 

���� Deschiderea regională este, prin urmare, o modalitate de a gândi altfel  „consolidarea 

capacităţilor” . Multiplicând exemplele, referinţele, sursele de învăţare, consolidarea capacităţilor 

nu mai este gândită ca un transfer de cunoştinţe  şi de practici din Franţa către un partener, ci 

tocmai dinamica multinaţională este generatoarea acestei consolidări.     
 

În acest sens, deschiderea regională este un „ accelerator”  de transformare a relaţiilor de 

cooperare, o modalitate de a înlocui partenerul francez cu un colectiv mai extins şi de a corecta 

dificultăţile şi limitele parteneriatului bilateral clasic, care poate convinge fiecare partener să 

rămână la locul său şi  „să-şi joace  rolul”  în relaţia de cooperare.  
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VECTOR DE VIZIBILITATE ŞI DE LEGITIMITATE 

Dincolo de deschidere și învăţare reciprocă, schimbul regional și dezvoltarea unei „rețele”, regionale de  

parteneri poate fi un instrument puternic de recunoaștere pentru fiecare reţea:    

• O modalitate de a fi mai vizibil :    

Punerea în legătură a reţelelor naţionale apare pentru fiecare ca o modalitatea de a fi cunoscut şi 

recunoscut, mai mult, ca  forţă regională de către reţelele europene.   

 

Reţeaua Procopil, un nucleu de realaţii  

pentru  construirea reţelei  Child Pact  

 

Child Pact este o coaliţie regională (Marea Neagră şi Balcani ) pentru protecţia 

copilului, coordonată de Fundaţia WorldVision.  

În prezent, membrii bulgari, români si moldoveni ai Procopil au aderat la această 

reţea. De altfel,  „reţeaua” Procopil a apărut ca un nucleu dur de parteneri, 

împartăşind deja obiective şi o cultură comună şi dezvoltând o practică a 

schimburilor de mult timp.    

Acest nucleu dur a fost prima sursă de inspiraţie pentru coaliţie şi, în prezent, este 

deosebit de utilă pentru organizarea dinamicii de punere în reţea a Child Pact (una 

din căile de perenizare ale programului, pe dimensiunea de pledoarie).  

 

• O modalitate de a mobiliza mai mult actorii publici din fiecare ţară:  

Partenerii insistă pe importanţa imaginii pozitive, vizavi de autoritătile publice naţionale  şi locale , 

a integrării reţelelor asociative naţionale într-o reţea inter-naţiuni. Această dinamică regională 

apare ca un gaj de legitimitate suplimentară pentru reţele.    

  

• O modalitate de a conveni supra unei viziuni comune în jurul unei valori în ţelese în mod diferit 

de către fiecare în parte: Drepturile Copilului .   

Fiecare ţara dezvoltă o abordare caracteristică a noţiunii  „Drepturile Copilului ”şi aceste abordări 

pot fi, pe alocuri, contradictorii. Construirea unui program regional permite o mai bună înţelegere 

a acestei diversităţi, de a clarifica noţiunile comune, de a construi o viziune care poate fi 

împărtăşită.   
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2. CONSTRUIREA UNUI PARTENERIAT EVOLUTIV 

 

 

3 «VÂRSTE» PENTRU UN PARTENERIAT ÎN EVOLUŢIE   

 

„Partenariat” este un cuvânt destul de cuprinzător şi adesea performativ : este suficient să-i fie decretată 

existenţa.  

Dar, în spatele acestui termen se ascunde o diversitate de viziuni şi  practici, care nu se pot transforma 

decât cu trecerea timpului. Forţa Procopil-lui a constat în acompanierea, pas cu pas, a unei relaţii de 

parteneriat care s-a modificat progresiv pe parcursul programului.    

Propunem evidenţierea a trei „stadii”  ale acestei relaţii parteneriale, trei „ vârste parteneriale ” (ca un 

ecou la modul în care Solidarité Laïque îşi concepe procesele de parteneriat) : 

�  „Susţinerea” : partenerii sunt încă destul de recenţi sau foarte puţin structurati şi programul este 

centrat pe o logică de consolidare, relativ descendentă.    

 

�  „Schimbul” : partenerii sunt structuraţi, au dobândit vizibilitate şi recunoaştere şi, eventual, au 

obţinut mai multă susţinere din exterior. Această nouă situaţie schimbă atitudinile, permite 

restabilirea unui echilibru partenerial şi fondarea relaţiei, înainte de toate, pe schimbul de 

practici.    

 

� „Alianţa ” : prin schimburi, partenerii au învăţat să se cunoască, să-şi definească valorile comune 

şi să-şi identifice complementarităţile ; pot derula împreună proiecte către alţi actori, pot să-şi 

apere împreună poziţiile, etc. Devin susţinătorii unei acţiuni colective.    

Printre programele derulate prin Solidarité Laïque, Procopil este perceput ca fiind cel mai avansat în 

acestă progresie a parteneriatului , către această „ a treia vârstă”  a alianţei. Mai concret, ce a făcut să 

evolueze această relaţie de parteneriat ? 

George Bogdanov – RNE, Bulgaria 

 „Este important să nu se piardă din vedere ca reţelele   „ trebuie forţate ” să 

lucreze în parteneriat.  Chiar dacă nu am realizat acest lucru, de la început :a 

provoca reţelele să lucreze împreună, reprezintă una din marile valori ale 

programului. ”   
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CALEA CĂTRE O RELAŢIE DE SCHIMB  

 

Cum se face trecerea de la o logică sctrictă de „susţinere”  la o dinamică de schimburi de experienţă, de 

practici şi de cunoştinţe, între parteneri?   

În acest sens Procopil propune mai multe răspunsuri (care sunt în centrul celor mai multe dintre fişele 

pedagogice) :  

- Implementarea unui pilotaj comun programului (Fişa Nr.2) 

- Dezvoltarea formărilor comune  (Fişa Nr. 4) 

- Posibilitatea schimburilor de experienţă pe teren.  

Revenim asupra acestui al treilea volet al schimburilor de experienţă pe teren :     

  

Posibilitatea de a auzi pe ceilalţi vorbind despre practicile lor şi de a organiza vizite în teren, este una 

din particularităţile Procopil, unul din principalele sale atuuri.    

Mărturisirile insistă asupra importanţei de a  „vedea” activităţile şi de a participa direct la munca 

celorlalţi : participarea la votarea bugetului departamental şi la elaborarea schemei departamentale 

pentru copil în Franţa, vizitarea unui centru de primire în Republica Moldova, descoperirea unei 

antreprize sociale care integrează munca persoanelor cu dizabilităţi în Franţa,  etc.   

 

Tatiana Lungu – APSCF, Republica Moldova  

  „Ni s-a vorbit mult despre diverse aspecte, dar totul s-a schimbat în momentul în 

care am mers în Franţa şi am văzut cu proprii ochi cum funcţionează acestea. 

Pentru că nu reuşeam să înţelegem cum se pot schimba lucrurile şi la noi. Eram 

mulţumiţi de ceea ce făceam. Dar după ce am  văzut experienţele altora şi am 

văzut că funcţionează bine de ani de zile, am început să ne punem probleme. Ne-

am  simţit încurajaţi, aveam modele interesante.  Iar, atunci, când am primit 

vizita colegilor din Franţa, a fost mai simplu. Fusesem şi noi la ei şi, acum, îi 

înţelegeam mai bine. ”     

 

 

Trei provocări pentru ca acest schimb de practici să funcţioneze:   
 

• Evitarea  „compilării ” experienţelor  :   

Cu cât contextele sunt mai numeroase, cu atât este mai mare riscul de a te pierde într-o mare de 

marturisiri  „à la Prévert”. Este pur şi simplu vorba de  „a îndrăzni să compari”, să lucrezi pe 

animarea schimburilor, care permite scoaterea în evidenţă a punctelor comune şi a 

caracteristicilor fiecăruia. 

 

• Reperarea în amonte a „zonelor  inovatoare”  ale fiecăruia :   

Este imposibil ca toată lumea să fie inovantă în toate domeniile. Pericolul constă în a sistematiza 

ceea ce spun toţi şi despre toate. Înainte de schimburi, trebuie identificate punctele forte, 

specifice, asupra cărora fiecare poate depune mărturie ; şi, de asemenea, să se limiteze numărul 

de mărturisiri pentru a aprofunda experienţele prezentate.     
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Maria Gineva - Asociaţia Viitor pentru copiii cu dizabilităţi, Bulgaria 

 

„În cele două dăţi când am fost în vizită la Sibiu şi Chişinău şi a trebuit să prezint 

partea noastră din plan (de formare), m-am simtit puţin în plus. Nu aveam ce 

învăţa persoanele care se găseau în acele locuri. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în 

cazul directorilor (serviciilor din colectivitate) prezenţi, care aveau anumite 

noţiuni şi aveau, mai degrabă, nevoie de informaţii suplimentare. De aceea,  

experienţa din Franţa a fost foarte importantă în acest proces.     

Ceea ce a fost, totuşi, foarte interesant, dat fiind contextul economic asemnător 

din cele trei ţări, a fost compararea situaţiei activităţilor sociale în diferitele ţări, 

dezvoltarea lor  , etc. ”   

   
 

 

• Analiza în detaliu a nevoilor de schimb  :  

Este necesar să se evite ca partenerul gazdă  să fie în situaţia de a conduce în totalitate orientarea 

schimburilor în jurul propriilor practici şi preocupări, chiar dacă există riscul ca ceilalţi partenerii să 

nu şi le însuşească decât într-o mai mică măsură.   

 

DRUMUL CĂTRE ALIANŢĂ  
 

 

Partenerii Procopil sunt, în prezent, pe drumul către alianţă. Unul dintre indicii este semnarea unei 

convenţii cadru de parteneriat, între cele patru reţele, (pentru perioada 2012 – 2015), cu ocazia 

evenimentului de închidere a programului Procopil. 

Care sunt instrumentele care permit intrarea progrseivă în dinamica acestei alianţe ?   

Două căi interersante au fost imprumutate de Procopil :  

Pledoaria în paralel sau în comun    
 

Demersul comun referitor la  pledoarie reprezintă  una din cele mai evidente traduceri în fapte în ceea ce 

priveşte construirea  unei logici a alianţei. În acest sens, construirea în paralel în cadrul fiecărei reţele a 

Procopil, a unei noi activităţi de veghe în jurul  „Raportului alternativ pentru Drepturile Copilului ” este o 

primă etapă  : ea implică realizarea unui demers de pledoarie în cadrul reţelelor  şi de schimburi între 

reţele, în ceea ce priveşte metodele de monitorizare şi de redactarea a raportului, etc.  

„Şi,  dumneavoastră, ce aţi făcut? ” 

Implicarea  Solidarité Laïque în Pledoaria   „Drepturile Copilului ”. 

    

Din 2009, în sânul reţelelor române, bulgare şi moldovene s-a dezvoltat o 

activitate nouă, de veghere a politicilor, ocazionată de redactarea Raportului 

Alternativ pentru Drepturile Copilului (vezi Fişa Nr.5). Această activitate a făcut 

ca reţelele să pună întrebări partenerului francez, Solidarité Laïque, asupra 

propriului angajament în acest domeniu, destul de puţin conturat până în acel 

moment.  
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Experienţa PROCOPIL a impulsionat Solidarité Laïque să fie mai activă în acest 

domeniu, prin unirea organizaţiilor membre, interesate de acest subiect şi 

participând activ la redactarea Raportului Alternativ pe Drepturile Copilului în   

Franţa.  

 

După pledoaria paralelă, următoarea fază va fi cea de susţinere a poziţiilor comune de pledoarie, de 

construire a unei  reale voci colective, mai ales în faţa  instituţiilor europene.    

 

Dacă reţelele Procopil au elaborat, efectiv, o strategie comună în materie de Drepturile Copilului, 

pledoaria comună  s-a dezvoltat  destul de puţin, ca atare, în sânul Procopil.  

Cu toate acestea, integrarea reţelelor în cadrul Child Pact, sau aderarea celor patru reţele coordonatoare 

ale Procopil la reţeaua europeană Eurochild permite întrevederea unor perspective viitoare în acest 

domeniu.  

 

Construirea unor noi proiecte după program   

 

O altă trducere în fapte a construirii acestei alianţe este elaborarea  de răspunsuri  legate de proiecte de 

finanţare în afara programului, care să permită perenizarea dinamicii. 

Astfel, în ultimii ani de derulare a programului Procopil, o serie de proiecte europene au fost construite şi 

derulate împreună de parteneri.   

Totuşi, eleborarea acestor noi proiecte în comun a dus la a apariţia unor noi dificultăţi şi a pus la încercare 

logica colectivă construită între parteneri : acest fapt se referă indeosebi la pericolul unei noi concurenţe 

între reţele. Un program precum  Procopil poate acţiona ca  „o bulă”  care protejează finanţările regulate 

şi care permite eliminarea relaţiilor concurenţiale şi favorizarea unei cooperări reale. Totodată, căutarea 

unor noi finanţări, care presupune ca partenerii să răspundă împreună la apeluri de proiecte, face şi mai 

dificil lucrul în comun.  

Datorită acestor dificultăţi, este deosebit de important să se păstreze metodele de dialog şi de plotaj 

colectiv,  dezvoltate în Procopil (Fişa Nr.2) 

 

  

  


