
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Program comun rețelelor: 

- Solidarité Laïque, Franța 
- Federaţia română a ONG-urilor pentru 
copii (FONPC) 
- Rețeaua Națională pentru Copii (RNE), 
Bulgaria 
- Alianţa ONG-urilor active în domeniul 
Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei 
(APSCF), Republica Moldova                                                                                                                            

     SINTEZĂ 

CAPITALIZAREA 

PROGRAMULUI PROCOPIL 

Martin Vielajus - Consultant 
Decembrie 2013* 
 
Traducere : Alina Gavrilovivi  la 
iniţiativa  Per Mondo (www.mondo-
lingua.org). Sponsorizată de  Mondo 
Agit, care oferă traduceri din limba 
franceză în limba română  
(www.mondoagit.co.uk), cu sprijinul 
FONPC 

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 

 

 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 



1 
 

 

 

 

 

Câteva cuvinte despre procesul de capitalizare 

 

Capitalizarea programului PROCOPIL acoperă cei opt ani de derulare a programului, în perioada 
2005-2012. Obiectivele acestei capitalizări au fost definite astfel:  

- Formalizarea practicilor și metodelor inovatoare de lucru și / sau cu potenţial de succes, 
dezvoltate în PROCOPIL; 

- Împărtăşirea experienţelor dobândite la nivel naţional, regional şi internaţional; 
- Valorizarea metodelor în viitoarele proiecte plecând de la practicile și experiențele analizate; 
- Consolidarea competențelor tehnice ale echipelor reţelelor FONPC / RNE / SL / APSCF prin 

participarea la procesul de capitalizare.  
 
Capitalizarea a fost orientată în jurul a două axe de inovare a programului PROCOPIL:  

- Dinamica de cooperare inter-ţări (atât în coordonarea programului cât şi în punerea în aplicare a 
activităţilor) 

- Consolidarea legăturilor dintre asociaţii şi autorităţile publice, în special prin intermediul unui 
proiect specific: proiectul „Consolidare instituţională şi acţiune socială”. 

 
Acest exerciţiu de capitalizare a fost realizat în perioada iunie - decembrie 2013 și a fost condus de către o 
echipă ce a reunit cele patru reţele promotoare ale programului  (Solidarité Laïque din Franţa, FONPC din 
România, RNE din Bulgaria şi APSCF din Republica Moldova).I 

Acesta a condus la patru misiuni succesive în Republica Moldova, România, Bulgaria și Franța. Misiunile 
au permis dialogul, în fiecare țară, cu douăzeci de actori-cheie ai programului: fie în timpul interviurilor 
individuale, fie în ateliere colective reunind diferiți parteneri ai programului.  
Capitalizarea a beneficiat de o implicare importantă a fiecărei rețele naționale în toate etapele 
procesului.  
 

 

 

 

 

Cum se utilizează această sinteză?  

 
Această sinteză se bazează pe o serie de 6 fişe pedagogice şi 6 module video (corespunzând celor 6 fișe). 
Lectura fișelor este complementară vizionării clipurilor video, care permit o mai bună reprezentare a 
experienţei actorilor Procopil şi o aprofundare a anumitor reflecţii.   
 
Structura sintezei o reia pe cea a celor 6 module: fișă + video.  
Veţi găsi, pentru fiecare parte importantă a acestei sinteză, o trimitere la aceste diferite module.  
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Promovarea unei colaborări mai strânse între asociaţii şi autorităţile publice pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor, tinerilor şi familiilor aflate în dificultate, acesta 

este obiectivul ambiţios stabilit de programul Procopil începând din 2005, între Franţa, România, 

Bulgaria şi Republica Moldova. Câţiva ani după căderea regimurilor autoritare, acest obiectiv 

implica o schimbare colosală de cultură, făcând ca asociaţiile să iasă din simplul lor rol de  furnizor 

pentru a deveni actori ai politicilor publice. Cum se efectuează această apropiere progresivă? Cum 

se promovează cunoașterea și recunoașterea reciprocă între asociaţii şi actorii publici, pentru a 

face din complementaritatea lor un atu în planificarea şi implementarea proiectelor pe teren?  

 

Pentru a realiza acest lucru, programul a fost dezvoltat în jurul a trei tipuri de 
instrumente: 
 

• Fonduri de sprijin al proiectelor: Programul a dezvoltat o serie de fonduri, (Fondul de 

sprijin al reţelelor departamentale, Fondul de sprijin al iniţiativelor inovatoare, etc.), care 
vizau în comun implicarea actorilor publici în implementarea şi monitorizarea proiectelor 
pe teren. 
 

• Cursurile de formare: În perioada 2006-2012, programul a permis formarea a 

aproape 700 de profesionişti cu grupuri de doi sau trei formatori din diferitele țări 
partenere, dezvoltarea de noi materiale de referință, şi punerea bazelor unui „Pol 
regional” în formare. 
  

• Pledoaria: Din 2007 se fac demersuri de pledoarie, în special în jurul delegării serviciilor 

sociale. Această pledoarie este orientată apoi către o reflecţie comună, cu actorii publici, 
cu privire la modurile de gestionare a acțiunii publice.  

 

Pentru a atinge acest obiectiv, Procopil a ales să fie construit la nivel regional, multinațional, 

pariind că istoria şi provocările destul de apropiate a celor trei ţări est-europene le vor permite să 

se îmbogăţească reciproc. Construit pe bazele unui program franco-român anterior, de fapt, 

PROCOPIL a integrat treptat Bulgaria și Republica Moldova pentru a duce la apariția acestei 

dimensiuni regionale. Era vorba de a conduce împreună programul, de a proiecta și efectua toate 

cursurile de formare şi schimburile, de a ne construi o identitate comună. Patru țări, patru 

contexte, diverse așteptări și nevoi din partea membrilor: cum se coordonează și se pune în 

aplicare un astfel de program?  Cum se poate garanta că acesta este realizat de către toți, dar 

adaptat fiecăruia?  

 

� Capitalizarea programului PROCOPIL, în 2013, ne-a permis să revenim asupra a trei 

specificități, trei inovații care au fost punctele forte ale programului, şi ale căror învățături 

ar putea fi utile, atât pentru partenerii care au construit programul, cât şi pentru toţi cei  

care caută să dezvolte acest tip de inovaţii:   
 

• Noi modalităţi de coordonare, în parteneriat, ale unui program complex  
 

• Noi modalităţi de schimburi şi dezvoltare între ţări  
 

• Noi relații între asociații și autorităţile publice   
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Noi practici de coordonare 
(Fișe pedagogice / Module video Nr. 1 și Nr. 2) 

 

Prima dintre specificitățile programului Procopil se referă la modul de a-l coordona şi monitoriza:  
 

- Coordonarea în parteneriat între asociaţii şi autorităţile publice, în primul rând, pentru a 
experimenta un dialog strâns, pentru a se cunoaște mai bine, pentru a-și coordona mai bine 
acțiunile, și pentru a construi programul cel mai potrivit.  
Cum se asigură că fiecare își găsește locul și se angajează într-un dialog în acest nou tip de 
practică de coordonare?  
 

- Coordonarea în parteneriat între cele patru țări, în al doilea rând, pentru ca aşteptările şi 
nevoile fiecărei ţări să fie luate în considerare, iar strategiile comune să fie adaptate la fiecare 
țară. Cum se asigură această creştere a puterii partenerilor în conducere, pentru a permite o 
programare din ce în ce mai echilibrată şi comună?   
 

 

Coordonarea programului în parteneriat între autorităţile publice și 

asociații 

 

De la concepția sa, programul a urmărit să instaureze un „joc în 4” (asociații din Franța și din țările 

partenere, autorităţile publice din Franța și din țările partenere), făcând din coordonarea sa un 

„laborator” al dialogului.   

 

Implicarea autorităţilor publice în coordonarea programului, alături de asociații, reprezintă una 

dintre principalele particularităţi ale programului Procopil (și, în general, a „Programelor Concertate 

Pluri – Actori” din care Procopil face parte), dar, de asemenea, unul dintre atuurile sale esențiale. La 

nivel naţional şi regional, autorităţile publice au fost prezente în comitete de conducere, şi au fost 

părţi interesate în definirea orientărilor programului Procopil.  

Această implicare a autorităţilor publice a apărut ca:  

• o garanție de vizibilitate pentru asociații,  

• un vector de apropiere, de învățare a dialogului, 

• o modalitate de a asigura coerenţa activităţilor desfăşurate în cadrul programului privind 

politicile şi legile existente, 

• un un spaţiu privilegiat de pledoarie pentru asociaţii, o modalitate de a schimba viziunile  

autorităţilor publice şi ale asociaţiilor, conducând împreună activităţi inovatoare.  

Acest dialog pluri-actori nu este lipsit de dificultăți. Partenerii programului rețin în special două 
condiții fundamentale pentru a evita ca această co-coordonare să rămână limitată la un exercițiu 
formal: 

• Timpul: fiecare reţea a încercat să integreze autorităţile publice în conducere încă de la 

primele etape ale program („mai târziu, este prea târziu”), şi a căutat să „fidelizeze” actorii 

implicaţi pentru ca aceștia să devină interfeţe față de administrarea acestora.  
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• Transparența: fiecare rețea a învăţat treptat să comunice tuturor membrilor şi 

coordonatorilor programului deciziile luate şi modul de a le lua. 

Dincolo de aceste condiţii, unul dintre factorii care a permis mobilizarea autorităţilor publice de-a 

lungul timpului, este stabilirea unei legături între actorii publici, din cele patru țări. În acest domeniu, 

mobilizarea puternică a cooperării franceze a fost determinantă (din punct de vedere istoric foarte 

importantă de la începutul programului, această implicare a favorizat chiar crearea unui post de Ataşat 

regional de Cooperare pentru Drepturile Copilului).  

• Această prezenţă a cooperării franceze a asigurat recunoaşterea rețelelor asociative 

partenere: ea a funcționat ca o garanţie a calității și seriozității programului față de 

autorităţile publice ale ţării, şi i-a mobilizat mai uşor pe acești actori pe tot parcursul 

programului.  

• Acesta a fost, de asemenea, valoroasă pentru actorii cooperării franceze: permiţându-le să 

interacţioneze rapid cu o varietate de asociaţii şi actori publici, activi în domeniul protecţiei 

copilului, şi să construiască cea mai potrivită cooperare adaptată nevoilor lor.  

Coordonarea regională realizată de patru ţări 

 

Între 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 se extinde în Bulgaria şi Republica Moldova.  

Deci patru ţări pentru un program, acolo unde cele mai multe dintre relaţiile de cooperare sunt încă 

limitate la o abordare bilaterală.  

Procopil a căutat să-și construiască orientările şi să-și definească activitățile pe baza acestor patru 

contexte diferite, şi astfel a unei mari varietăți de aşteptări. Pentru a face faţă acestei provocări, 

programul a evidențiat trei principii-cheie:  

Co-proiectarea programului  

o Procopil face distincția între două niveluri de coordonare complementare ale programului:

   

• un spațiu regional, care definește orientările globale ale programului;  

• 4 spații naționale de coordonare care permite fiecărei ţări să-și definească nevoile şi 

priorităţile, să-și construiască viziunea asupra activităţilor care vor fi realizate în cadrul 

programului.  
 

o Partenerii programului devin co-proiectanți ieșind astfel dintr-o relaţie bilaterală clasică de 

dezvoltare (donator-beneficiar). Această abordare pune sub semnul întrebării rolul „liderului” 

francez. Solidarité Laïque a învăţat încetul cu încetul, împreună cu partenerii săi, să distingă 

două poziţii: pe de-o parte, rolul său de garant administrativ şi financiar şi pe cealaltă parte 

locul său de „partener printre ceilalți” în coordonarea colectivă a programului. 
 

o Această co-proiectare implică capacitatea rețelelor naționale de a fi purtători reali ai 

programului. Acestea trebuie să fie capabile să clarifice aşteptările membrilor lor şi să 

propună o viziune a activităţilor de realizat. Pentru a reuși acest lucru, reţelele subliniază 

importanţa unei schițe precise a misiunilor şi calendarului lor. Unele reţele (cum ar fi Alianţa 
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din Moldova) au ales chiar să înscrie coordonarea programului în sânul propriului lor Consiliu 

de Administraţie, pentru a asigura coerenţa proiectelor realizate.  

După ultimii zece ani de coordonare în parteneriat a PROCOPIL, am constat clar creşterea puterii 

treptate a partenerilor în coordonare; şi apariţia unui parteneriat dinamic din ce în ce mai echilibrat.  

Flexibilitate  
 

Flexibilitatea unui program, capacitatea sa de adaptare permanentă la strategiile partenerilor, este 

neapărat „incomodă”, în măsura în care afectează cultura și obiceiurile de cooperare a donatorilor, 

purtătorilor proiectelor, dar și a partenerilor lor. Cu toate acestea, provocarea PROCOPIL este dublă:   

• Flexibilitate în timp: de-a lungul celor 10 ani de funcţionare, programul a dezvoltat în mod 

regulat obiectivele şi activităţile sale, pentru a le adapta la schimbarea contextelor şi 

partenerilor: ieșind treptat din logica „Proiect”; acordând un rol mai important în coordonare 

colectivităților; trecând de la focalizarea pe copilărie la o luare în considerare mai largă a 

politicilor de acţiune socială, etc.  
 

• Flexibilitate în declinarea naţională a strategiilor adoptate la nivel regional: Fiecare țară a 

dispus de o mare flexibilitate în alegerea integrării şi adaptării activităţilor comune în funcţie 

de priorităţile sale.  

Această flexibilitate a fost o forţă pentru program. A făcut din Procopil o formă de „Program-proces” 

cu o mare capacitate de adaptare. Dar această flexibilitate este, de asemenea, o provocare. Partenerii 

rețin mai multe condiţii pentru a răspunde acestei provocări:   

• Pe de o parte să asigure vizibilitatea obiectivelor comune, pentru a evita ca această 

flexibilitate să ducă la o multiplicare a obiectivelor, o dispersie de activităţi, sau la reorientări 

prea bruște;   

• Și pe de altă parte să dezvolte un inventar al nevoilor fiecăruia, evitând de a „dilua” acest 

inventar într-o dinamică de reprogramare prea constantă.  

Dialogul regional permanent 

Coordonarea în parteneriat între patru ţări a implicat ca Procopil să găsească un mod de schimb la 

nivel regional, care depășește simpla compilaţie a priorităţilor fiecăruia, ceea ce face ca nevoile 

respective să conveargă, ceea ce permite construirea unei identități comune. Mai multe învățăminte:  

• Investirea în dialog: Primul răspuns al Procopil a fost o investiţie foarte importantă (timp, 

resurse financiare, etc.) în timpii de dialog, pentru a evita pierderea unora dintre parteneri.

  
   

• Construirea unor „insule de proximitate”: În afara timpilor „formali” necesari elaborării 

liniilor directoare, programul a încercat să creeze „insule de proximitate”: echipe restrânse 

provenind din cele patru ţări şi mobilizate în jurul proiecte specifice. Acestea sunt insulele care 

au permis crearea unei culturi şi a unor obiceiuri de  lucru împreună. 

 

• Dezvoltarea animației: Pentru a asigura calitatea dialogului regional, partenerii insistă asupra 

importanţei animaţiei Comitetelor și grupurilor de lucru regionale, cu necesitatea de a limita 
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timpii de schimburi generale pe contexte, cu scopul de a păstra suficient spaţiu pentru 

exercițiul planificării comune.  

SCHIMBURI ŞI CURSURI DE FORMARE ÎNTRE ŢĂRI 

(Fișe pedagogice / Module video Nr. 3 și Nr. 4) 
 

În contextul extinderii Uniunii Europene, într-o perioadă în care schimbul regional devine o pârghie de 

acţiune din ce în ce mai căutată, Procopil a plecat „în recunoaştere”. De fapt, dezvoltarea schimburilor 

inter-ţări a fost pentru parteneri, o modalitate diferită de a se forma, de a învăța între „perechi”. 

Această învăţare reciprocă a permis fiecăruia:  

• Să descopere noi teme sau noi practici: ca de exemplu problema copiilor cu părinţi migranţi, 

etc.  

• Să înțeleagă noi dispozitive: inovatoare în alte ţări: cum ar fi dispozitivele de familii de 

plasament, integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, etc..  

• Dar, de asemenea, să se familiarizeze cu noi moduri de organizare a acţiunii sociale: ca 

delegarea de servicii, planificarea strategică a asociaţiilor, punerea în aplicare a schemei 

departamentale cu acţiuni sociale etc. 

Înmulţind exemplele şi sursele de învăţare, programul a ieșit treptat dintr-o logică de transfer 

„descendent” de cunoştinţe din Franţa spre un partener. De asemenea, a consolidat capacități plecând 

de la puncte forte şi inovaţii din fiecare ţară. În acest sens, deschiderea regională a fost un fel de 

„accelerator” de transformare a relaţiilor de cooperare.  

Nivelul regional a apărut ca o modalitate de a fi în același timp suficient de apropiați şi suficient de 

diferiți. Asemănările contextelor au permis Bulgariei, României şi Republicii Moldova să împărtăşească 

practici puțin îndepărtate de realităţile lor locale (un patrimoniu politic comun, un proces de 

descentralizare în curs, o nevoie comună de profesionalizare a acţiunii sociale, o perspectivă comună 

de „dezinstituţionalizare”, etc.). De aceea, apropierea regională s-a dovedit a fi o forţă pentru 

parteneri: le-a permis să se detaşeze de modelul francez ca singură referință, şi să observe practicile 

inovatoare cele mai apropiate de domeniile lor posibile.  

Mai multe tipuri de activităţi complementare au ajutat ca acest schimb regional să se dezvolte:  

Schimbul de experienţe de teren  

Posibilitatea de a-i auzi pe ceilalți vorbind de practicile lor şi de a efectua vizite pe teren a apărut ca 

una din particularitățile programului Procopil, şi unul dintre principalele sale atuuri. Partenerii insistă 

asupra importanţei de „a vedea” activităţile, şi de a participa direct în munca celorlalţi: participarea la 

elaborarea unei scheme departamentale pentru copii în Franţa, vizita unui centru de primire în 

Moldova, descoperirea unei întreprinderi sociale ce integrează munca persoanelor cu dizabilităţi, etc.. 

Cursurile de formare  

Activităţile de formare au constituit firul roşu al Procopil, încă de la începutul programului, şi au 

contribuit în mare măsură la consolidarea unei dinamici regionale comune. Era vorba, în fapt, de a 
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construi împreună, între cele patru ţări, module de formare comune şi adaptate în același timp la 

nevoile fiecărei ţări.  

Aceste cursuri au început în România, cu perechi de formatori franco-români, și s-au dezvoltat apoi în 

Republica Moldova și Bulgaria. Au fost constituite apoi grupuri de trei formatori, pentru a asigura 

diversitatea contribuţiilor şi a pune în perspectivă experienţele fiecărei ţări.  

În fața acestei viziuni deschise a cursurilor de formare şi a schimburilor, participanţii la program 

revin asupra mai multor condiţii şi provocări:  

• Provocarea complementarității: Este important să evităm ca experienţa unui partener să 

ghideze în totalitate orientarea schimburilor, sau invers, să fie luată în considerare părerea  

tuturor despre fiecare lucru în parte. Prin urmare, provocarea acestor schimburi a fost 

identificarea atât a nevoilor în amonte cât şi a „zonelor de inovare” a fiecăruia pentru a 

asigura complementaritatea contribuţiilor.   
 

• Provocarea modelelor comune: Miza modelului cursurilor de formare şi a schimburilor a fost 

unul dintre punctele ce au diferenţiat opiniile partenerilor: între, pe de o parte viziunile mai 

degrabă descendente („cursul magistral”), şi pe de altă parte, viziunile mai orizontale şi mai 

apropiate de un schimb de experienţe. Modelele selectate au fost destul de flexibile, în funcţie 

de temele abordate.   
 

• Provocarea limbii: Cursurile de formare au trebuit să se adapteze la trei limbi diferite în ţările 

partenere. Programul a căutat inițial să permită fiecăruia să se exprime în propria sa limbă 

pentru a evita dezechilibre şi pentru a evita aplatizarea discursului. Dar a apărut nevoia de 

dispozitive mai uşoare, promovând echipele care sunt capabile să utilizeze una sau două limbi 

pivot.   
 

� O modalitate: comunicarea dintre formatori: Pentru a evita diferenţele dintre aşteptările şi 

abordările formatorilor, partenerii insistă asupra importanţei timpilor de întâlniri prealabile, 

care au variat în funcţie de temele şi modulele de schimb. Atunci când această comunicare 

este prea slabă, unul dintre pericole este că unii dintre intervenienți se fixează pe programe 

străine, în decalaj cu contextul şi aşteptările lor.   

Bazele unei rețele de formatori 

Multitudinea cursurilor de formare şi a schimburilor a dus la apariția între cele patru ţări, a unor 

legături de durată între formatori, dincolo de organizațiile din care provin. În prezent, mulţi parteneri 

îşi îndreaptă atenţia către formalizarea acestei „reţele de formatori” (prin elaborarea unui catalog, de 

exemplu, care să permită observarea nevoilor şi resurselor fiecărei ţări, şi crearea de noi module de 

cursuri de formare comune).  

Trebuie menţionat faptul că Procopil a ajutat la efectuarea unui inventar al cursurilor de formare în 

diferitele ţări care fac parte din program, pentru a identifica scenarii posibile de dezvoltare a unui 

centru regional de formare în asistență socială.  

 

 

 



8 
 

APROPIEREA ASOCIAŢIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR 
PUBLICE ÎN GESTIONAREA ACŢIUNII SOCIALE 

(Fișe pedagogice / Module video Nr. 5 și Nr. 6) 

 

În ultimul deceniu, un număr tot mai mare de programe voluntare au încorporat din ce în ce mai clar 

în obiectivele lor o dimensiune mai „politică”: aceea de a contribui la îmbunătăţirea şi aplicarea  

politicilor publice în domeniul lor. În spatele acestei evoluții, apare o provocare majoră de schimbare a 

culturi: aceea de a recunoaște rolul asociaţiilor şi valoarea expertizei lor. Pe această dorinţă de 

schimbare a culturilor şi practicilor de acţiune publică, s-a construit Procopil.  

Pentru a realiza acest lucru, programul s-a orientat în special în patru direcții:   

 

Patru modalități de a apropia asociaţiile şi autorităţile publice 

 

Creșterea importanței rolului de „interlocutori” în politicile publice 

 

Programul a încercat să consolideze reţelele asociative naţionale, promotorii Procopil, permițându-le 

să-și creeze sau să-și consolideze secretariatul, pentru a dobândi vizibilitate în fața autorităţilor publice 

și pentru a învăța de la celelalte reţele, etc. Prin urmare, de exemplu, Procopil a fost central în crearea 

Rețelei Naționale pentru Copii - RNE (Bulgaria), care se afirmă astăzi ca un interlocutor cheie în 

probleme legate de copii.  

Dincolo de această consolidare colectivă, partenerii au urmărit, de asemenea, prin cursurile de 

formare şi schimburile de practici, să evolueze percepția asociaţiilor locale asupra lor însele, pentru a 

ieși din singura schemă de prestare de servicii, încă dominantă.  

 

Apropierea, prin cursuri de formare comune, a practicilor asociaţilor şi 

autorităţilor publice.   

   

Programul a făcut pariul să plaseze în centrul acţiunii sale schimbul între profesionişti, ca o 

modalitate de transformare a acţiunii publice începând cu teren. ONG-urile joacă adesea un rol de 

inovator, cursurile de formare sunt o modalitate de a-și împărtăşi experienţele cu actorii publice, dar, 

de asemenea, de a face ca expertiza lor să fie recunoscută de către autorităţile publice.   

Astfel, de exemplu, cursurile de formare efectuate în jurul activităţilor de supervizare au fost deosebit 

de utile şi apreciate de către actorii publice, o caracteristică care a trebuit să fie în mare parte 

profesionalizată.  
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Specificitatea formatelor acestor cursuri de formare a fost un atu major pentru succesul lor față de 

actorii publici: mai participative, mai puţin formale, mai interactive, bazate mai mult pe experienţă, şi 

regrupând o diversitate mai mare de participanţi decât în cursurile de formare convenţionale.  

 

Dezvoltarea sau investirea în spaţiile de dialog pentru a dezvolta cadrul 

politicilor  

 

Consolidarea reţelelor asociative a fost însoţită de prezenţa lor crescută în spaţiile de „consultare” 

deschise de către autorităţile publice naţionale şi locale cu privire la construirea de legi şi politici 

(Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, comitete interdepartamentale, comisii 

tematice, etc.). Pentru a asigura o participare efectivă, reţelele își mobilizează membrii lor în amonte, 

pentru a construi poziţii comune şi a asigura o monitorizare regulată a acestor politici.   

 

Astfel, de exemplu, RNE din Bulgaria face un pas important în modul de a construi o voce colectivă 

pentru proiectele legislative curente, asociind la reflecţia sa Asociația Națională a Municipalităților – 

ANMRB (Bulgaria). 

Trebuie reținut că influenţa  ONG-urilor a fost mai puternică atunci când trebuia să se dezvolte politici 

sectoriale specifice (educaţie, sănătate, etc.) decât atunci când trebuia să se transforme „modurile  

procedurale” ale acţiunii publice (descentralizare, delegarea de servicii la ONG-uri, etc.). În cadrul 

acestei abordări sectoriale, ceea ce a funcționat îndeosebi a fost crearea de noi referințe, noi 

curriculumuri şi noi materii pentru a îmbogăţi acţiunea socială (profesiile educatorilor specializați, a 

lucrătorilor în domeniul tineretului; dispozitivele de familie gazdă; etc.) 

 

Schimbul de informaţii, monitorizarea nevoilor  

 

Capacitatea asociaţilor de a-şi asuma un rol de monitor în politici s-a dovedit a fi un element central al 

legitimităţii lor, o modalitate de a fi „luate în serios” şi „considerate a fi utile” în construcţia de politici. 

Două exemple:  

 

La nivel naţional: Partenerii programului Procopil s-au angajat în paralel, din 2009, în elaborarea 

Raportului alternativ privind Drepturile Copilului, şi au mobilizat în acest scop un număr mare de 

membrii în colectarea datelor pe teren. Aceste rapoarte au constituit o bază deosebit de utilă de 

dialog cu autoritățile publice naționale. De altfel, dinamica de reciprocitate a Procopil a făcut ca 

Solidarité Laïque, în Franţa, să se implice în elaborarea acestui raport alternativ şi să se alăture altor 

actori francezi pentru a juca acest rol de monitor.  

La nivel local: Una dintre abordările inovatoare întreprinse de unii parteneri a fost dezvoltarea, cu 

autorităţile locale, a unui inventar a aşteptărilor şi resurselor de pe teritoriu.  

Dincolo de aceste acţiuni, membrii programului au căutat, de asemenea, să promoveze implicarea 

directă a beneficiarilor, în special a copiilor, în spaţiile politice de consultare şi de decizie: audieri în 

Parlament, participare în „Grupuri de iniţiative locale”, etc.   
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Rolul tot mai important pe care îl joacă comunitățile în cadrul programului: 

exemplul RIAS 

 

Pe parcursul dezvoltării sale, Procopil a acordat un loc tot mai important comunităţilor locale în cadrul 

programului, şi acest lucru ca răspuns la o triplă observaţie:  

- Rolul din ce în ce mai central al comunităţilor în definirea şi punerea în aplicare a acţiunii 

sociale, 

- Absenţa sau slăbiciunea cadrelor strategice ce permit încadrarea acţiunii sociale la nivel local,  

- O cultură a participării care rămâne destul de scăzută, atât din partea autorităților locale cât 

și din partea beneficiarilor. 

Procopil a făcut, prin urmare, o prioritate din dialogul cu comunitățile: în montarea proiectelor 

membrilor săi, în identificarea publicului cursurilor de formare, dar, de asemenea, şi în special în 

punerea în aplicare a unui spaţiu de schimb de experienţe direct orientate spre comunităţi: „RIAS”-ul 

(Consolidare instituţională şi acţiune socială). 

Contururile proiectului RIAS 

Proiectul RIAS, dezvoltat între 2010 și 2012, a mobilizat 34 de comunităţi române, moldovene, 

bulgare şi franceze în jurul obiectivului de a-și consolidare practicile de gestionare a politicilor 

publice de acţiune socială.  

• Prima fază de proiect a permis realizarea unei serii de inventare, în jurul modalităţilor de 

punere în aplicare a politicilor publice de acţiune socială în diferitele comunităţi mobilizate.

   

• A doua fază a permis organizarea unei serii de schimburi de practici în jurul mai multor 

aspecte: organizare teritorială şi delegarea serviciilor sociale; programarea; identificarea 

nevoilor; descentralizarea şi repartizarea competențelor, etc. 

Proiectul a încercat să urmărească un dublu obiectiv:  

- Pe de o parte, consolidarea comunităților: permiţându-le să se „situeze” față de ceilalți, să-și 

îmbunătăţească practicile , să intre în contact, etc.   

 

- Pe de altă parte, promovarea, pe lângă aceste comunităţi, unei cooperării mai bune cu 

asociaţiile: „dovedind prin exemplu” succesul acestor colaborări, şi permițând actorilor publici 

să promoveze ei înşişi această colaborare pe lângă „colegii” lor.  Mai mult, aceste schimburi au 

condus RNE din Bulgaria (în colaborare cu Asociația Municipalităților) să formalizeze un ghid 

practic, destinat comunităţilor, care conţine o serie de exemple de colaborări de succes.  

Provocări care trebuie abordate 

Din aceste schimburi, partenerii au identificat trei provocări:  

• Gestionarea tensiunii care poate apărea între cele două obiective ale proiectului: Pentru a 

evita în special ca promovarea rolului asociaţiilor să fie percepută negativ de către comunităţi,  
 



11 
 

• Mobilizarea nivelului potrivit de actori în cadrul comunităţilor: Dacă serviciile tehnice ale 

comunităților au fost participanții centrali în schimburi, alături de asociațiile aleșilor locali, se 

pune întrebarea cu privire la rolul oficialilor aleși de ei înșiși, a căror mobilizare ar putea 

constitui un al doilea timp al acestor schimburi.   

 

• Introducerea schimburilor pe termen lung: RIAS a contribuit la schimbarea viziunilor, şi la 

identificarea de noi practici, dar „trecerea la acţiune” nu este automată, este  dependentă de 

contextul politic, de marja de manevră a comunităţilor, etc. Continuarea acestor schimburi, cu 

oficialii aleşi, concentrându-se mai mult pe punerea în aplicare a noilor planuri de acţiune, ar 

fi, probabil, necesară.  

Rolul cooperării descentralizate  

 

Relaţiile de cooperare descentralizate au fost o bază foarte utilă pentru schimburile din cadrul RIAS. 

Astfel Consiliile generale din Savoie, Marne, Aveyron, Rhône, Aude sau din Nord au participat la aceste 

schimburi cu partenerii lor din Europa de Est.  

Această legătură cu cooperările descentralizate a susţinut şi consolidat parteneriatele anterioare 

prin dezvoltarea unui dialog între oamenii de pe teren. De asemenea, a contribuit ca aceste cooperării 

descentralizate să se angajeze în problema acţiunii sociale, o tematică adesea puțin dezvoltată în 

schimburile între comunităţi, chiar dacă  aptitudinile de mobilizare sunt importante şi complementare. 

În cele din urmă a permis continuarea dialogul început în RIAS dincolo de program. 

 
O condiţie care trebuie luată în considerare: Schimburile din RIAS au confruntat viziuni foarte diferite 

despre un subiect foarte „politic”: rolul autorităţilor publice şi asociaţilor. Aceste schimburi trebuie să 

fie pregătite în mod corespunzător, în amonte, pentru a evita ca diferențele de viziuni să slăbească 

relațiile existente de cooperare descentralizată.  

 

 

 

 


