
METODE PARTICIPATIVE 
DE LUCRU 
CU MEMBRII COMUNITĂŢII

PROVOCĂRI ŞI LECŢII ÎNVĂŢATE

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31141186&id=1340363613�


FUNDAŢIA PACT
Misiune: 

Fundaţia PACT îşi propune să contribuie 
la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor 
prin promovarea şi susţinerea iniţiativelor 
locale şi regionale, a parteneriatului şi a 
responsabilităţii sociale. 

Esenţa activităţii noastre: 

Crearea capacităţii în rândul cetăţenilor 
preocupaţi să ia atitudine şi să se 
implice în dezvoltarea comunităţilor 

lor.



Maria Hulea, Asociatia IDCON 
Arcani, Gorj

"Tindem să credem că persistarea şi încăpăţânarea 
noastră de a face lucrurile ca la carte vor da în cele 
din urmă roade, sperând ca peste câţiva ani să
ajungem să fim beneficiarii unei bunăstari create 
pentru noi chiar de noi."



DIMENSIUNILE PARTICIPĂRII

Participarea în activităţile ONG 
(voluntariat)

Participarea în viaţa publică (luarea 
deciziilor de interes general)

Participarea în viaţa comunităţii 
(iniţiative locale)



COMUNITATE, GRUP ŢINTĂ,
BENEFICIARI

COMUNITATE - grup de oameni care locuiesc într-
un spaţiu geografic bine delimitat şi/sau uniţi prin 
interese comune (comunitate geografică/de interese)

*** comunităţile nu sunt entităţi omogene!!

GRUP ŢINTĂ - secţiune din comunitate, pentru 
care urmărim să producem o schimbare relevantă care 
poate însă avea efecte la nivelul întregii comunităţi

BENEFICIARI - număr limitat de oameni din cadrul 
unui grup ţintă, pentru care obţinem o schimbare 
directă sau indirectă



CUM PUTEM IMPLICA 
MEMBRII COMUNITĂŢII?

CONSULTAREA COMUNITĂŢII = membrii 
comunităţii îşi spun părerea cu privire la diverse 
iniţiative întreprinse de actori externi sau interni

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII = membrii 
comunităţii pun la dispoziţie resurse în faza de 
implementare a unui proiect/activităţi

PARTICIPAREA COMUNITĂŢII = participarea 
în toate fazele unei activităţi/ proiect: 
identificarea problemelor, la planificarea, 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
proiectelor respective. 



CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII 
SAT VRĂNEŞTI, COM.CĂLINEŞTI, ARGEŞ



CONSULTAREA COMUNITĂŢII 
COMUNA DOROBANŢU, CĂLĂRAŞI

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31141186&id=1340363613�


PARTICIPAREA COMUNITĂŢII 
COMUNA DOROBANŢU, CĂLĂRAŞI

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31139388&id=1340363613�


ABORDAREA PARTICIPATIVĂ

Abordarea participativă valorifică, 
stimulează şi încurajează 
comunitatea/beneficiarii să se 
implice în identificarea propriilor 
nevoi şi probleme şi să dezvolte 
soluţii la problemele cu care se 
confruntă.

Nu e uşor, adesea e mai costisitor, dar este un 
garant al succesului şi, în plus, e o modalitate 
excelentă de promovare (vizibilitate, 
transparenţă, responsabilitate)



ABORDAREA PARTICIPATIVĂ

Deciziile la care membrii 
comunităţii ar trebui să participe: 

Evaluarea nevoilor şi a resurselor comunităţii

Prioritizarea problemelor şi stabilirea direcţiilor de 
acţiune

Planificarea acţiunilor 

Implementarea acţiunilor

Monitorizarea acţiunilor şi proiectelor

Evaluarea rezultatelor



EVALUAREA ŞI PRIORITIZAREA NEVOILOR



PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 
(com. Ştorobăneasa, Teleorman)

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31106425&id=1340363613�


IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR 
(Costeşti, Argeş)

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31106406&id=1340363613�


MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
ACTIVITĂŢILOR (Costeşti, Argeş)

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31106408&id=1340363613�


ABORDAREA PARTICIPATIVĂ

DE CE??
Comunitatea îşi cunoaşte cel mai bine nevoile şi 
priorităţile (identificare, validare)

Se generează soluţii/ idei pornite din sânul comunităţii

Se identifică şi mobilizează resurse locale (umane, 
materiale, financiare)

Creşte capacitatea comunităţii de a-şi rezolva 
problemele 

Membrii comunităţii sunt responsabilizaţi

Creşte sustenabilitatea proiectelor comunitare

Creşte solidaritatea



PARTICIPAREA MEMBRILOR 
COMUNITĂŢII
Oamenii nu participă în mod spontan! 
DE CE? 

Nu sunt obişnuiţi
Au o atitudine pasivă Nu au încredere în cei care iniţiază 
acţiuni pentru ei
Nu au încredere că pot ei înşişi să facă/schimbe ceva
Consideră că nu au resurse/capacitate ca să contribuie
Nu cunosc exemple de reuşită/succes

DAR în ORICE comunitate există capacitate latentă !
Trebuie doar să o stimulăm şi să o întreţinem ! 



PRINCIPIILE PARTICIPĂRII
ADULŢILOR
Nu schimbă uşor ceea ce fac în mod curent pentru că cineva le spune asta. 

Sunt mai angajaţi într-o acţiune pe care o înţeleg şi pe care au ales-o singuri.

Sunt mai motivaţi când simt că au o contribuţie directă. 

Adulţii participă când se simt capabili.

Vor să ştie scopul realizării unui anumit lucru înainte de a-l face.

Vor imediat informaţii relevante. 

Nu se implică în activităţi despre care ştiu că vor eşua.

Adulţii pot veni cu tot felul de soluţii creative la problemele importante 
pentru ei.

Nu sunt motivaţi să participe când simt că nu sunt respectaţi.

Învaţă din întrebări şi făcând comparaţii între informaţiile noi şi propria 
experienţă. 

Adulţii îşi construiesc capacitatea fiind implicaţi în discuţii ce declanşează 
gândirea, analiza şi luarea deciziilor.



STIMULAREA PARTICIPĂRII

Facilitatori (fie din comunitate, fie 
externi)

Mobilizarea prin lideri

Instrumente/Metode de lucru 
participative 



FACILITATAREA PARTICIPĂRII

Rolul facilitatorului:

- să creeze o atmosferă deschisă

- să încurajeze participanţii să-şi exprime 
sentimentele şi să-şi împărtăşească ideile

- să încurajeze “împărţirea” rolului de lider

- să modereze 

- să motiveze

- să asigure coeziune

- să construiască capacităţi



FACILITATAREA PARTICIPĂRII



MOBILIZAREA PRIN LIDERI

Facilitatorul nu lucrează direct cu comunitatea, ci cu 
liderii

Facilitatorul capacitează liderii

Cine sunt liderii?
Persoane cu iniţiativă
Persoane care se bucură de autoritate în rândul 
comunităţii
Persoane care pot coagula comunitatea
Persoane care pot motiva oamenii



CUM RECUNOŞTI UN LIDER?

Este urmat de oameni

Îşi asumă responsabilitatea

Manifestă interes şi este implicat 
puternic în rezolvarea problemelor 

Este optimist

Are încredere în sine

Are încredere în oameni

Poate accepta sugestii de la ceilalţi –
lucrează participativ



MOBILIZAREA PRIN LIDERI



EXPERIENŢE NEGATIVE CU 
LIDERI
Lider recunoscut de comunitate, dar care nu împărtăşeşte, nu 
consultă, nu implică oamenii, ci consideră că el/ea cunoaşte 
cel mai bine problemele comunităţii

Lider care controlează excesiv sarcinile, nu are încredere în 
capacitatea oamenilor de a înţelege, de a acţiona în sensul 
dorit, consideră că trebuie “mânaţi de la spate”

Lider formal (elită, statut social/profesional ridicat) –
recunoscut ca atare de comunitate, care însă refuză să facă
ceea ce consideră că ar trebui să facă “cei de jos” (ex. să care 
nisip la locul de joacă – mai bine sa dea dl. primar maşina!)

Lider formal, recunoscut, care nu deleagă, “păstoreşte” 
comunitatea, se implică excesiv, iar când pleacă din 
comunitate nu lasă în urmă capacitate reală de iniţiativă



EXPERIENŢE NEGATIVE CU 
LIDERI



EXPERIENŢE NEGATIVE CU 
LIDERI



EVALUARE PARTICIPATIVĂ 
DE NEVOI
Implicarea membrilor comunităţii, a 
beneficiarilor, în identificarea şi analiza 
propriilor nevoi şi resurse. 
Membrii comunităţii trebuie să cunoască şi să 
înţeleagă iniţiativele care afectează comunitatea 

Exemplu: parc amenajat în curtea unei grădiniţe, de 
educatoare şi copii, dar fără implicarea colocatarilor

Comunităţile sunt entităţi neomogene, diverse 
grupuri - diverse priorităţi

Prioritizarea nevoilor trebuie negociată deschis

Exemplu: “n-am dormit astă-noapte de teamă că nu va  
ieşi parcul ca nevoie principală!”



NE CONSULTAM DOAR NOI ?



INAUGURAREA PARCULUI (1)



INAUGURAREA PARCULUI (2)



Interviul la domiciliu sau “din uşă în uşă” 
Discuţii individuale, de scurtă durată, cu o parte 
semnificativă din membrii comunităţii, care vizează, în 
principal, culegerea de informaţii cu privire la starea de 
fapt din comunitate. 

Discuţiile ad – hoc
Sunt o metodă bună mai ales în comunităţile rurale 
şi/sau comunităţile segregate de romi. 

Discuţii de grup 
Oferă un cadru bun de lucru separat cu diferite grupuri 
cu care este dificil să lucreze într-un grup mai mare de la 
început. 

EVALUARE PARTICIPATIVĂ 
DE NEVOI - INSTRUMENTE



Harta comunităţii
Poate fi de două tipuri: harta socială a comunităţii şi 
harta resurselor comunităţii. Harta comunităţii sub 
ambele forme explorează dimensiunile spaţiale ale 
realităţilor locuitorilor unei comunităţi şi este realizată 
de către membrii comunităţii însoţiţi de un facilitator, nu 
de experţi din afara comunităţii.

Inventarul comunităţii
Inventarul are ca scop evaluarea punctelor tari 
(resursele) şi a punctelor slabe ale comunităţii (nevoile, 
problemele, lipsurile). 
Ca tehnică se foloseşte interviul semistructurat.

EVALUARE PARTICIPATIVĂ 
DE NEVOI - INSTRUMENTE



Realizarea hărţii comunităţii



Harta instituţională a comunităţii (diagrama Venn)
Permite analiza principalii actori din comunitate. 
Metoda: reprezentare grafică, prin cercuri

Chestionarul
Prin aplicarea de chestionare membrilor comunităţii se 
poate se poate măsura capitalul social existent la nivelul 
comunităţii (grupuri şi reţele, încredere, solidaritate, 
acţiune colectivă, informare şi comunicare, incluziune, 
acţiune politică)

Arborele problemei
Permite vizualizarea problemelor în formă grafică, 
pentru a stabili relaţiile cauză – efect.

EVALUARE PARTICIPATIVĂ 
DE NEVOI - INSTRUMENTE



Harta comunităţii şi Diagrama Venn



Cafeneaua lumii (World Cafe)
Photovoice
Conferinţa de explorare a viitorului (Future Search Conference)
Ateliere de scenarii
Biblioteca vie
Open Space
Joc de rol
Simulare
Brainstorming
Flashmob
Teatru forum
Teatrul comunităţii
Animaţie (socio-culturală)
Forum public

METODE DE PARTICIPARE PUBLICĂ



POVEŞTI DE SUCCES
După realizarea proiectului, oameni care înainte treceau 
unul pe lângă altul pe stradă acum se salutau şi se 
opreau să stea de vorbă – s-a creat o mai mare coeziune 
în comunitate 
(comuna Dorobanţu, Călăraşi)

Mobilizare “în lanţ” pentru realizarea a încă 2 fântâni, 
odată având un exemplu de succes – puterea 
exemplului – creşterea încrederii 
(comuna Vrăneşti, Argeş)

Propagarea cazurilor de succes, chiar şi prin viu grai, dă
naştere la noi iniţiative (Fiii Satului Frânceşti, comuna 
Peştişani, Gorj – a “sădit” încă 8 grupuri de iniţiativă)

Organizarea “ca la carte” a acţiunilor participative 
determină oamenii să capete încredere, să contribuie şi 
să revină



OAMENII CARE PARTICIPĂ
Devin mai încrezători în forţele proprii şi mai puternici 
Devin mai abili în a prelua noi oportunităţi
Devin mai deschişi la învăţare şi împărtăşirea 
cunoştinţelor 
Ajung să transfere abilităţile, cunoştinţele dobândite în 
alte domenii de interes sau în aria lor profesională
Devin mai conştienţi de întărirea statutului şi a poziţiei 
lor de lideri în cadrul comunităţii 
Devin mai conştienţi de rolul societăţii civile în România 
şi s-au angajat activ în variate organizaţii ale societăţii 
civile 

Organizaţiile reuşesc astfel să atragă mai mulţi voluntari
Alte comunităţi/ONGuri sunt inspirate să reproducă 
modelul 



SUCCES LA MOBILIZARE !
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