
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Fişa 

pedagogică Nr. 5 

4 PROVOCĂRI PENTRU O 
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societatea  civilă şi  stat.  

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. 
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În ultimul deceniu, un număr tot mai mare de programe asociative au 
integrat în obiectivele lor o dimensiune, mai degrabă, „politică“: aceea de a 
contribui la aplicarea politicilor publice în zona lor de activitate. 

În spatele acestei evoluții, se afirmă o schimbare colosală de cultură, 
scoţând asociațiile din rolul lor de simplu prestator, pentru a le face actori 
cu responsabilităţi depline în ceea ce priveşte politicile, dotaţi cu expertiza 
complementară a actorilor publici.  

Pe această dorință de a schimba cultura și practicile de acțiune publică s-a 
construit PROCOPIL. În centrul obiectivelor programului, vom găsi astfel 
provocările în a recunoaște rolul asociațiilor, delegarea serviciilor, 
consultarea privind planificarea politicilor etc.  

Cum se poate opera această apropiere progresivă în România, Bulgaria și 
Republica Moldova, la câțiva ani după căderea regimurilor autoritare, în 
contexte și culturi politice care, încă, fac eforturi să recunoască rolul 
societății civile?  

Experienţa proiectului Procopil este bogată în acest domeniu.  

Această fişă revine cu patru provocări, patru pârghii de „armonizare“ a 
asociațiilor și autorităților publice: 

 

� Ultimele pagini ale acestei fişe prezintă trei „cartografieri ale provocărilor 
și experiențelor“. Aceste hărți au fost realizate  în România, Bulgaria și 
Republica Moldova în timpul unor ateliere de lucru care au reunit mai 
mulţi parteneri ai programului. Ele ilustrează și îmbogățesc elementele 
prezentate în această fişă. 
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CONTEXT 

 

CONTEXTUL POLITIC AL ȚĂRILOR PARTENERE:  
UN TEREN PROPICE DEZVOLTĂRII PROGRAMULUI  
Problematici comune :  

România, Bulgaria și Republica Moldova împărtășesc cu alte câteva țări din Europa de Est, în acelaşi 

timp, o moştenire politică (cea a regimurilor comuniste) și o nouă perspectivă politică (cea a integrării 

europene). Această situație a drumurilor intersectate dă naştere, între țări, la problematici comune și 

ridică întrebări asupra relației dintre autoritătile publice și societatea civilă, îndeosebi asupra acțiunii 

sociale. 

� În perioada comunistă, acțiunea socială (şi îndeosebi problematica protecţiei copilului) a fost 

larg susținută de către stat, într-o abordare foarte centralizată.  

Căderea regimurilor comuniste a fost însoțită de o dezorganizare a statului și în paralel de o 

explozie a ONG-urilor, în special în domeniul protecţiei copilului.  

 

� Creșterea rapidă a fondurilor internaționale și proliferarea  ONG-urilor internaționale au dus 

la crearea de asociații locale care se situează în centrul serviciilor de îngrijire, care devin 

inovatoare în crearea de noi servicii, și încurajează autorităţile publice să se deresponsabilizeze 

de o parte din acest domeniu de actiune publică.    

 

� Începând cu mijlocul anilor 2000, prezența ONG-urilor internaționale și a fondurilor 

internaționale tind să scadă rapid, în faţa unei noi perspective: integrarea României și Bulgariei 

în Uniunea Europeană (diminuarea fondurilor față de Republica Moldova fiind mai puțin clară).  

 

� Această schimbare este însoțită de conștientizarea necesității de a înlocui  statul în rolul său 

de „pilot” de acţiune socială,  și de a asigura o mai bună recunoaștere și coordonare reciprocă. 

Este vorba despre consolidarea coerenței politicilor sociale și de asigurarea sustenabilităţii 

serviciilor sociale (în special în fața declinului finanțării externe). 

 

� Această evoluţie este, de asemenea, însoțită de o repunere în drepturi a modelului de stat 

centralizat, cu o descentralizare a pilotajului serviciilor din domeniul protecţiei copilului la 

nivelul comunităţilor (regiuni, judeţe, municipalități), făcând din aceste comunități un 

interlocutor prioritar pentru asociații. 

 

� Această tendință este, în cele din urmă, însoțită de o nevoie tot mai mare de profesionalizare 

a asistenței sociale. Cea mai mare parte a formărilor disponibile rămâne strict teoretică, și 

foarte puțin adaptată nevoilor din teren. Formările tradiționale nu prea ţin cont de noile practici 

și noile meserii care sunt din ce în ce mai mult în centrul acțiunii sociale (de exemplu, profesia 

de animator socio-educativ).  
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Caracterul specific al contextelor  

Dincolo de aceste de context comun, să notăm câteva caracteristici ale celor trei țări din Europa de Est, 

atât în ceea ce privește delegarea de servicii către ONG-uri cât și nivelul de descentralizare a acțiunii 

publice. 

 

- În România, delegarea serviciilor pare destul de puţin avansată, aceasta fiind încă percepută la 

scară largă de către autoritățile locale ca o pierdere potențială a influenței și a bugetului pentru 

comunități; dar şi de către anumite asociații din teren ca o sursă de noi probleme. Nivelul 

județean este important în procesul de descentralizare.   
 

- În Republica Moldova, delegarea de servicii pare încă destul de îndepărtată (nu la nivel 

legislativ), într-un context în care mijloacele financiare ale comunităților sunt slabe, şi în care 

fondurile internaționale rămân prezente. Accentul se pune mai mult pe recunoașterea acțiunii 

locale a ONG-urilor decât pe finanțarea lor. Colectivităţile beneficiază de un anumit grad de 

autonomie în construcția politicilor lor.  
 

- În Bulgaria, delegarea de servicii este mai mult o realitate, dar este încă dificil de pus în aplicare 

la nivel local. Această practică a delegării se dezvoltă treptat. Procesul de descentralizare a fost 

dezvoltat în primul rând pentru municipalități.  
 

NATURA PARTENERULUI FRANCEZ :  
UN ELEMENT CENTRAL ÎN ORIENTAREA PROGRAMULUI 

Particularitatea asociaţiei Solidaritatea Laică, liderul programului, a determinat în mare măsură 

orientarea programului spre un obiectiv de apropiere între societatea civilă/autoritătile publice. Această 

apropiere este într-adevăr în centrul culturii și practicilor membrilor Solidarităţii Laice.  

Philippe Jahshan – Solidaritatea Laică, Franţa 

« Membrii noştri sunt structuri care, în Franța, sunt parteneri ai statului, complementari 
politicilor publice suplimentare sau în legătură, în orice caz, cu statul.  
Acest lucru nu înseamnă că suntem mereu de acord cu statul, că nu ne susținem cauza, 
că nu putem, uneori, să fim în dezacord sau să întrerupem relaţiile, dar ne poziționăm 
vizavi de o politică publică. Pe plan internațional, acest lucru este și mai real: în fiecare 
țară, există politici actuale, oricare ar fi acestea, şi lucrul cel mai mic pe care-l putem 
face este să ne poziționăm în conformitate cu acesta. 
 
Apoi, există trei posibilități, în funcție de analiza partenerilor noștri:  
- fie este vorba despre o țară în care nu există nici o dorință de dialog, și politica publică 
se deplasează într-o direcția greșită; în acel moment ne poziţionăm într-o logică a 
pledoariei şi a revendicării, 
  
- (…) fie suntem (ca în Sri Lanka) într-o situație în care există o orientare generală pe 
copilăria timpurie, dar care nu este pusă în aplicare (...), astfel încât ne vom poziționa 
într-o logică a inovării, și ne vom asigura ca acest lucru să fie auzit.  

- fie există o politică publică în derulare şi oportunități de dialog pentru a completa 

această politică: în acest caz ne poziționăm într-o logică de complementaritate.   
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1. PROMOVAREA ROLULUI DE INTERLOCUTOR ÎN ASOCIAŢII  
ÎN CEEA CE PRIVEŞTE POLITICILE PUBLICE 

 

Primul pas pentru apropiere și dialog este recunoașterea unui « interlocutor ».  

Acest prim pas este, în sine, o dublă provocare pentru asociații: 

- În primul rând, este vorba de a face cunoscută o voce comună a asociațiilor și de a stabili 

legitimitatea lor faţă de autoritătile publice.  

 

- În al doilea rând, este vorba de a schimba percepţia asociaţiilor despre ele înseși, astfel încât să 

ajungă să se considere parteneri şi interlocutori  în construirea  politicilor publice. 

 

De fapt, PROCOPIL a avut un rol important în răspunsul dat la fiecare dintre aceste două provocări: 

CUM SĂ AJUŢI  ASOCIAȚIILE SĂ-ŞI CONSOLIDEZE  ROLUL DE INTERLOCUTOR AL 
AUTORITĂȚILOR PUBLICE? 

PROCOPIL a contribuit la crearea sau consolidarea rețelelor asociative coordonatoare ale programului:  

La debutul programului, FONPC era o rețea încă tânără, iar RNE o rețea informală, în continuă evoluție. 

Programul a oferit atât finanțare, cât şi un obiectiv concret în jurul căruia rețelele au fost structurate. 

Astfel, în Bulgaria, de exemplu, constituirea RNE este percepută ca una dintre contribuțiile majore ale 

PROCOPIL:  

Maria Brestnichka – RNE, Bulgaria 

„ În primul rând, programul ne-a dat posibilitatea de a avea propriul nostru 
secretariat, ceea ce este foarte important pentru o rețea. Apoi, acest lucru ne-a 
ajutat să ne „prezentăm“ în fața instituțiilor statului, în special prin intermediul 
Comitetelor de conducere. În cele din urmă, ne-a dat posibilitatea de a învăța de 
la celelalte rețele. Prin activitățile PROCOPIL, am reușit să facem primii noştri pași 
ca rețea. Chiar dacă nu au fost în program activități și formări specifice pentru a 
consolida capacitatea rețelei.  

(De exemplu, planificare strategică, crearea de rețele etc.).  

PROCOPIL a fost primul nostru suport, pentru ca noi să putem demara”  

RNE pune astfel în evidenţă trei factori pentru crearea rețelei sale sociative, care se regăsesc, în cea mai 

mare parte, în celelalte rețele:  formalizarea existenței / vizibilitatea / învățarea de la alte rețele.   
 

În afară de aceste trei pârghii, partenerii insistă pe un alt element major în consolidarea rețelelor: 

clarificarea, încă de la început, a rolurilor respectivelor rețele și a membrilor acestora, în scopul evitării  

concurenței. Astfel:  

- Unele rețele, cum ar fi APSCF, evită să se constituie într-o asociere formală de teama de a nu 

intra în competiţie, pe anumite proiecte, cu ONG-urile cărora le sunt porta-voce. 

- Alte rețele, cum ar fi RNE evită să fie în prima linie a unor proiecte (cum ar fi proiectul „Formare“ 

al PROCOPIL) pentru a nu concura cu unii dintre membrii lor mai centraţi pe aceste mize.  



 6

CUM SĂ ÎNCURAJEZI ONG-URILE LOCALE SĂ-ŞI DEZVOLTE ATITUDINEA:  
PENTRU A FI ÎN POZIȚIA DE INTERLOCUTOR?  
 

Partenerii PROCOPIL au integrat, într-o diversitate de programe de formare destinate ONG-urilor 

locale, o reflecție referitoare la modul de a schimba atitudinile vizavi de rolul lor, de a dezvolta o 

pledoarie către autorităţile publice locale etc. Programul a încercat astfel să consolideze capacitatea 

membrilor asociativi în a se considera interlocutori legitimi, pentru a le schimba propria percepție: de la 

rolul de simplu  furnizor de servicii la rolul de co-constructor al acțiunii publice.  

Dincolo de formare, schimbul de experiență și vizitele din teren au avut un rol central pentru a reînnoi 

viziunile și a deschide noi perspective asociațiilor.  

Viorica Dumbrăveanu – Centrul de primire « Speranţa » din Chişinău, Moldova 

„ În timpul acestor misiuni în străinătate, am găsit răspunsuri la multe dintre 

întrebările noastre. Am încercat să înțelegem relația dintre serviciile oferite de stat și 

cele oferite de ONG-uri, să înțelegem cum s-a făcut delegarea. Am înțeles că aici, este 

necesar să insistăm  ca serviciile noastre să fie susținute sau preluate de stat, pentru a 

putea participa la apeluri de proiecte pentru finanțarea acestor servicii.  

Ceea ce înseamnă că societatea civilă are dreptul să aibă acces la banii publici. Am 

fost în curajaţi să obţinem acest lucru. Am văzut că a fost posibil. „   
 

 

 

2. APROPIEREA, PRIN FORMARE, A PRACTICILOR ASOCIAŢIILOR DE CELE  ALE 
AUTORITĂŢILOR PUBLICE  

 

Două constatări, care sunt acceptate în unanimitate de parteneri, explică interesul angăjării  în procesul 

de formare a asociațiilor și a autorităţilor publice :  

- Pentru ca viziunile să evolueze, trebuie să intervină o schimbare în practicile profesioniştilor. 

Dar există o nevoie puternică din partea profesioniștilor din sectorul public pentru a beneficia de 

expertiza unor asociații: serviciile tehnice din ministere, agențiile publice naționale, regionale, 

judeţene, municipale, revin toate la o constatare comună: cea a nivelului adesea destul de 

teoretic  al cunoștințelor în practicile de teren. 
  

Lilia Tsonkova, Mairie de Kalanzak, Bulgaria. 

 

« Procesul de dezinstituționalizare este în curs de desfășurare și municipalitatea 

trebuie să deschidă un nou tip de servicii. În orașul nostru de 70.000 de locuitori, nu 

avem decât doi experți care lucrează în mod direct cu privire la problema serviciilor 

sociale. Avem capacităţi limitate și serviciile sunt noi. Căutăm să delegăm o parte 

din aceste servicii asociațiilor. (...) Același lucru pentru calificarea lucrătorilor 

sociali. Am recurs la asociații pentru formarea profesioniștilor pe servicii destul de 

noi pentru Bulgaria (de exemplu, încadrarea familiilor de plasament). »  
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- - ONG-urile joacă adesea un rol inovator, experimentând practici noi. Formările sunt o 

modalitate de a împărtăşi aceste experiențe între ONG-uri, dar, de asemenea, cu actorii publici, 

în vederea transformării practicilor lor.   

Aceste cursuri pot, de asemenea, permite recunoașterea rolului și expertizei ONG-urilor de 

către autorităţile publice. 

 

Daniela Gheorghe - FONPC, România 

 

« Când am oferit cursuri de formare în parteneriat public/privat, am putut spune: 

„Iată, Ministerul Muncii, noi, Federația, prin intermediul unui proiect am 

profesionalizat personalul vostru ». (…)   

Am fost capabili să negociem cu autorităţile publice de pe poziții de egalitate. (...) 

Am putut să le arătăm că, uneori, asociațiile sunt mai bune în practicile lor. (...) 

Am trimis o scrisoare la Ministerul Muncii pentru a le aminti obligația pe care o 

au în domeniul formării continue, și a le arăta că noi, ONG-urile, am putea să-i 

ajutăm. Dar, în schimb,  Ministerul trebuie să recunoască că ONG-urile sunt 

profesioniste, și să recunoască valoarea  parteneriatului cu ele. »    
 

 

Partenerii PROCOPIL trag mai multe învățăminte din dezvoltarea acestor formări derulate împreună cu  

autorităţile publice:  

- Specificitatea formatelor acestor cursuri de formare este un atu major pentru succesul lor 

vizavi de actorii publici: cu cât sunt mai participative, cu atât sunt mai puțin formale, cu cât sunt 

mai interactive, cu atât mai mult sunt bazate pe experiență și implică participanți mai diverşi 

decât în formarea convențională. Actorii publici implicați în formarea din PROCOPIL au fost 

foarte sensibili la aceste caracteristici, precum și la faptul că aceste formări au permis 

intersectarea practicilor din diferite țări.  

 

- Este util să se dezvolte o strategie de formare „în cascadă“: mărturiile din comunităţi au 

confirmat faptul că a forma directori de servicii (la nivel de județean sau mai ales regional) poate 

să încurajeze profesioniştii să se formeze pe lângă ONG-uri. Prin urmare, este un factor de 

perenizare  a acestei legături de formare.  
 

- Dincolo de serviciile tehnice, este util să se ia în considerare posibilitatea de a dezvolta o 

formare specifică pentru aleși. De fapt, cererea pentru realizarea de formări dedicate a fost 

formulată chiar de unii aleși, în ultimii ani ai PROCOPIL. Implicarea  aleșilor în procesul de 

formare poate fi o cheie de activare, pentru a permite apropierea  de acest tip de actori.  
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3. INIŢIEREA UNOR  SPAŢII DE DIALOG PENTRU A ÎNLESNI EVOLUŢIA CADRULUI 
POLITICILOR  

Constatăm, în toate țările implicate în program, o dezvoltare a spaţiilor de „consultare“, prin 

autorităţile publice naționale, cu privire la construirea de legi și politici (Consiliul Național pentru 

Protecția Copilului, comitete interministeriale, comisii, în domeniile sănătăţii, educației, asistenței 

sociale,formării, etc.).   

CUM PUTEM CONTRIBUI LA SPAŢIILE DE CONSULTARE NAȚIONALĂ ?  

Prezente în aceste locuri de dialog, rețelele naționale îşi construiesc poziția, prezintă propuneri, învață, 

treptat, să folosească același limbaj, etc.  

Dar, indiferent de context, aceste spații de consultare națională riscă să rămână vitrine de dialog și de 

instrumentalizare a participării societății civile.  

Confruntați cu această potențială abatere, una dintre cheile participării eficiente rezidă în modul de a 

pregăti colectiv pozițiile avute de actorii societăţii civile în aceste reuniuni. 

� În Moldova, APSCF a implementat, în cadrul rețelei, „grupuri de lucru permanente“ pentru a 

pregăti şi monitoriza cu regularitate evoluţia cadrului legislativ pentru o serie de mize-cheie 

asupra cărora se mobilizează asociațiile. Membrii rețelei au fost astfel în măsură să contribuie în 

mod direct la o varietate de proiecte de lege (adopţie, educație incluzivă etc.).  

 

� În Bulgaria, RNE a făcut un pas important în modul de a construi poziții comune cu privire la 

proiectele de lege în curs, asociind reflecţiei sale Asociația Municipalităților din Republica 

Bulgaria (ANMRB) : 

 

Daniela Ushatova, Asociaţia Naţională a Municipalităţilor Bulgare 

« Atunci când participăm la grupuri de lucru la nivel de stat,  pe teme legate de  

schimbare a legii care afectează anumite populații, am avut de multe ori poziții 

comune (între ANMRB și RNE) și ne-am sprijinit. De exemplu, asupra proiectului 

serviciilor sociale, ne-am împărtășit pozițiile comune înainte de a participa la 

aceste grupuri de lucru.  

Apărăm aproape aceleași interese, noi cele ale cetățenilor și ei (RNE) cele ale 

utilizatorilor. » 

 

 

 

CÂND ȘI CUM SE FOCALIZEAZĂ PE CADRUL LEGISLATIV ?  

Interesul și prioritatea acordată căutării evoluţiei legislației este dependentă de contextul politic din 

fiecare țară. În cazul în care legislația este ea însăşi instabilă și puţin respectată, așa cum este cazul în 

România, de exemplu, ONG-urile preferă să se concentreze pe schimbarea practicilor (instruire, 

schimburi de bune practici etc.) : 
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Carmen Sahan - Ministerul Muncii- Direcţia Protecţia Copilului, România 

 

« La noi este întotdeauna o diferență între partea legislativă și partea practică. 

(...) Dacă te uiți la legislația noastră, metodologiile noastre sunt atât de perfecte, 

încât, atunci când veniţi pe teren și vedeţi ce se întâmplă, există într-adevăr o 

diferență foarte mare, vă înspăimântaţi ».  
 

Daniela Gheorghe - FONPC, România 

 

 « Noi nu am încercat să schimbăm legislaţia, am încercat să schimbăm practicile 

și apoi legislația. Am încercat să venim cu exemple bune, la nivel practic și apoi să 

schimbăm ceva la nivel central. (...)  

În România, legislația a fost modificată în fiecare an, dar nu aceasta este 

problema, problema reală este schimbarea mentalităţii.»  

 

În ceea ce privește evoluţia legislației, este de reţinut faptul că influența ONG-urilor este mai 

puternică atunci când vine vorba de schimbarea politicilor sectoriale specifice (educație, sănătate, 

etc.), decât atunci când vine vorba de a transforma „moduri de a face“ politici publice (legea pe  

descentralizare, parte din delegarea  serviciilor către ONG-uri, etc.). Indiferent de ţară, dialogul sectorial 

„tehnic“ a lucrat mai bine decât dialogul „politic“. (Exemple: Legea cu privire la copilăria timpurie în 

Bulgaria, legea despre adopţii în Republica Moldova, legea cu privire la plecarea părinţilor în străinătate 

în România etc.) 

În cadrul acestei abordări sectoriale, ceea ce a funcţionat în mod special este crearea de noi 

standarde, de noi cursuri de formare și noi meserii pentru a îmbogăți acțiunea socială (meseriile de 

educator specializat, de animator socio-educativ, dispozitivele familiilor de primire etc.) 

 

 

 

 

În Republica Moldova, promovarea meseriei  

de animator socio-educativ 
  

Meseria de animator socio-educativ fiind absentă în nomenclatorul meseriilor și 

formărilor, Alianța din Moldova (APSCF) s-a mobilizat pentru a promova și a 

oficializa această activitate care exista pe teren în cadrul ONG-urilor și se afla în 

plină dezvoltare. Alianța s-a concentrat pe implicarea unui mare număr de actori, 

organizând dialogul între Ministerul Protecției Sociale, Ministerul Educației, 

reprezentanți ai universităților și ai ONG-urilor implicate în acest domeniu.  

Ea a asociat, de asemenea, mărturii din Franța și România, două țări deja mai 

avansate în domeniu.  

 

Această dezbatere permite dezvoltarea treptată a unui cadru formal de 

recunoaștere a profesiei, dar şi de asocoiere pe termen lung a unor universități și 

asociații franceze în dezvoltarea unui program de formare adaptat la context.   

4. SCHIMBUL DE INFORMAŢII   
JOACĂ ROLUL DE MONITORIZARE A NEVOILOR 
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Capacitatea asociațiilor și a rețelelor lor de a-şi asuma un rol de monitorizare a politicilor este un alt 

element cheie al legitimităţii lor. Pentru parteneri, acest rol de monitorizare permite în acelaşi timp să 

fie „luate în serios“ și să fie „percepute ca utile“ în construirea de politici.  

Mai multe exemple din PROCOPIL la nivel național și local, lămuresc importanța acestei practici :  

 

LA NIVEL NAŢIONAL : EXEMPLUL RAPORTULUI ALTERNATIV  

În domeniul Drepturilor Copilului, o oportunitate interesantă s-a dezvoltat pentru oficializarea acestui 

rol de monitorizare: „Raportul alternativ pentru Drepturile Copilului“1.  

Partenerii PROCOPIL s-au implicat în acest proces din 2009 și implică un număr mare din membrii lor în 

colectarea datelor de teren.  

Scrierea acestui raport alternativ este o pârghie de vizibilitate și credibilitate pentru toate rețelele 

naționale care sunt implicate. Acesta permite exercitarea funcției de monitorizare a acestor rețele la 

nivel național și constituie o bază de dialog cu autoritățile publice naționale.    

 

„Carnetul de note“ al RNE bulgare : 

În ceea ce privește supravegherea și monitorizarea politicilor, este de reţinut  

practica interesantă de punerea în aplicare de către RNE bulgară: rețeaua a 

elaborat un carnet de „note“ anual destinat guvernului, care evaluează 

respectarea angajamentelor și punerea în aplicare a politicilor, propunând o serie 

de recomandări. Din primul an de la publicarea raportului, documentul a fost 

împărtășit, pe scară largă, în cadrul guvernului și un număr mare de oficiali 

guvernamentali au participat la prezentarea raportului pentru a-şi apăra politica.   

RNE se întreabă astăzi care este poziția bună pe care trebuie să o adopte acest 

raport: suficient de independent pentru a denunța, dar suficient de deschis 

pentru a permite un dialog cu guvernul și a evita ca acesta să se limitează la o 

atitudine de apărare sau de negare.   

 

 

 

LA NIVEL LOCAL : CONSTRUIREA ÎMPREUNĂ A « HĂRŢII » NEVOILOR ŞI RESURSELOR 
DIN TERITORIU.  

                                                                    
1 În cadrul monitorizării periodice a punerii în aplicare a angajamentelor asumate în temeiul Convenției 
Internaţionale a Drepturilor Copilului, fiecare stat semnatar al Convenției trebuie să prezinte un raport către 
Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului. Comitetul ONU invită, de asemenea, organizaţiile societății civile 
să elaboreze un raport alternativ formulând observații lor cu privire la aplicarea prezentei convenții în țările 
lor. 
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La nivel local, crearea de noi servicii este adesea gândită plecând de la oportunități ale „proiectelor“ 

specifice, a căror finanțare este asigurată, mai degrabă, decât plecând de la o analiză globală a 

nevoilor.  

În acest context, una din provocările majore este de a construi împreună cu autorităţile locale, o 

imagine de ansamblu a locurilor de așteptare și a resurselor din teritoriu.   

Dimensiunea concertată a acestei stări de lucruri este crucială în măsura în care:  

- Autoritățile publice locale au putut de multe ori să se arate reticente ba chiar suspicioase în faţa 

statisticilor și datelor prezentate de către ONG-uri cu privire la nevoile de pe teritoriile lor.  

Legitimitatea unei evaluări susţinută doar de ONG-uri rămâne de multe ori destul de scăzută.  

 

- Colectivităţile locale duc de multe ori lipsă de personal și de expertiză suficientă pentru a-şi 

asuma această analiză de nevoi.  
 

În România, construirea unei « hărţi » a resurselor  

şi a nevoilor locale 

Mai mulți membri ai PROCOPIL au dezvoltat, cu Judeţul Vaslui din România, o 

hartă a resurselor și a nevoilor, reluând pentru asta o metodologie elaborată în 

cadrul PROCOPIL (constituirea de grupuri de lucru, dispozitiv de anchetă locală 

etc.).  

Acest demers a fost perceput  ca fiind foarte important  pentru judeţ.  

Cinci demersuri  de același tip sunt, în prezent în proiect în alte judeţe ale țării. 

  

 

 

CUM PROMOVĂM PARTICIPAREA PERSOANELOR ÎN CAUZĂ  
(ÎNDEOSEBI COPIII) ?  

Pentru a face vizibile nevoile existente în teritoriu, una dintre problemele majore este cea a participării 

beneficiarilor (şi îndeosebi copiii şi adulţii tineri).  

Această participare implică, pe de o parte, încurajarea persoanelor în cauză în a-și exprime nevoile, și 

pe de altă parte, dă  „vizibilitate” mărturiilor către autorităţile publice: 

- În acest domeniu, o inițiativă interesantă a PROCOPIL a fost realizarea unui film (Priviri 

intersectate pentru Drepturile Copilului) care a reunit patruzeci de tineri francezi, români, 

moldoveni și bulgari cărora li s-a propus să-şi exprime părerea asupra respectării drepturilor  

copilului în țările de origine.   

 

- O altă inițiativă de reţinut: în republica Moldova, partenerii PROCOPIL au încercat  să promoveze 

participarea tinerilor la „Grupurile de Inițiativă locală“, lucrând pe strategii de dezvoltare locală.  
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CÂTEVA ÎNVĂŢĂMINTE COMPLEMENTARE  

A MIZA ÎN ACELAŞI TIMP PE INSTITUȚII ȘI PE OAMENI 

Practica dialogului cu autorităţile publice conduce partenerii către două constatări aparent 

contradictorii:  

- Pe de o parte, necesitatea de a pune „piciorul în prag“ în instituțiile publice, bazându-se pe 

construirea de relații interpersonale, integrând în programe câţiva „complici“, de partea 

autorităţilor publice capabile să joace rolul de interfață permanent; 

 

- Pe de altă parte, necesitatea de a ancora colaborarea în parteneriate mai formale între 

instituții: pentru a da un răspuns la rândul său important echipelor din ministere și din 

colectivităţi, ceea ce antrenează un risc regulat de pierderi de memorie și de a pune sub semnul 

întrebării unele progrese comune.   

În realitate, este vorba despre  a păstra în memorie aceste două etape esențiale ale colaborării, precum 

și de a asigura complementaritatea lor.   

 

CONSTRUIREA UNUI „LANȚ DE PARTENERIATE“ DE LA NIVEL LOCAL LA NIVEL 
NAŢIONAL  

O altă constatare importantă a partenerilor programului are în vedere  distanța mare care există între 

autorităţile centrale și autoritățile locale: dificultatea exprimată de actorii locali (primării, județe, 

regiuni etc.) de a colabora cu autorităţile naționale pentru a le face auzită vocea, dar, şi pentru a dispune 

de un cadru de acţiune suficient de flexibil în scopul adaptării politicilor naționale la contextul local.  

De reţinut că, în anumite contexte (ca în România), lipsa resurselor financiare și umane din cadrul 

colectivităţilor, rigiditatea cadrului lor de acţiune și lipsa lor de vizibilitate la nivel național, le pot 

determina pe acestea să facă din rețelele asociative o porta-voce a propriilor lor revendicări faţă de 

autorităţile publice naționale.   
 

Daniela Gheorghe - FONPC, România 

« În ultima perioadă, noi, Federația am fost un purtător de cuvânt pentru 

administrațiile locale. Aceste autorități locale nu aveau nici o voce, nu reușeau să 

găsească o coerență cu autoritatea publică centrală. Am primit un feedback cu 

privire la legislație.  

De fapt, în ultima perioadă, am fost un purtător de cuvânt pentru toată lumea. »  

 

Prin urmare, actorii asociativi  nu trebuie să opună, pe de o parte, sectorul esociativ și, pe de altă 

parte, actorii publici în ansamblul lor; ci mai degrabă să analizeze modul în care la fiecare scară 

(națională, regională, locală) legăturile  publice/asociative pot permite consolidarea relației la alte 

nivele.   
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Este util ca pe fiecare tematică de pledoarie, abordată de către rețele naționale, să se reflecteze la 

modul de articulare a diferitelor niveluri (locale, naționale, europene).  

 

În Bulgaria, o pledoarie la toate nivelurile  

pentru revizuirea contextului descentralizării. 

 

Pentru a îmbunătăți cadrul de acțiune comunitară și colaborarea cu ONG-urile 

locale, RNE a lucrat în acelaşi timp: 

� La nivel local, pentru promovarea bunelor practici de colaborare 

ONG/comunităţi (întâlniri, ghid etc.);  

� La nivel național, printr-o pledoarie pe lângă guvern și Parlament pentru 

revizuirea legii cu privire la descentralizare, care să permită o mai mare 

independență/flexibilitate a cadrului de acțiune locală;  

� La nivel european, încercând să determine evoluţia cadrului Fondurilor 

Europene în direcţia comunităților, astfel încât acestea să poată promova 

mai mult colaborarea cu ONG-urile.  

 



CARTOGRAFIEREA PROVOCĂRILOR ŞI EXPERIENŢELOR  

 

Pentru a ilustra modul în care fiecare dintre țările partenere a putut formula răspunsuri la diferitele provocări prezentate în această fişă, 

propunem în paginile următoare trei „cartografieri“ proprii fiecărei țări.  

Aceste hărți au fost construite în timpul atelierelor participative, reunind în fiecare țară, mai mulţi parteneri din program (asociații, autorități 

locale, autorități publice naționale).  

Aceste hărţi  prezintă :  

- O serie de „sectoare (cele 4 până la 6 zone care compun cercul), corespunzătoare fiecărei provocări identificate de atelier. În ciuda 

formulărilor, în parte diferite, aceste mari provocări se regăsesc în mare de la o țară la alta, și au permis definirea celor patru mari 

provocări ce structurează această fişă.   

 

- Două tipuri de elemente prezentate în fiecare dintre aceste sectoare :   

 

o Cadrele mai închise la culoare corespund dificultăților care trebuie depășite pentru a răspunde provocării în cauză;  

 

o Cadrele mai deschise la culoare corespund acțiunilor angajate pentru a depăși  dificultățile și pentru a atinge provocarea.  
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