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CURS 2: ADOLESCENŢII ŞI SCHIMBAREA SOCIALĂ. LA CE SERVEȘTE 

IMPLICAREA CIVICĂ? CUM PUTEM SCHIMBA NOI LUMEA DIN JURUL 

NOSTRU  

 

Oraș, date 



• BUNĂ DIMINEAȚA! 



Vom discuta despre: 

- Ce este controlul public 

- Ce instrumente legale avem la dispoziție 

- Ce este “advocacy” și cum putem să facem 

- Comunicarea eficientă 

- Ce putem face noi 
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Control public, implicare civică,  

advocay 



• Controlul public: 

 

- Prin “organele de control abilitate” – statul se controlează pe sine 

 

- Direct – de către indivizi 

 

- Prin “interpuşi” cu mandat public - ONG-uri, mass-media 
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Controlaţi, băieţi, controlaţi! 



Se exercită: 

 

- ante: consultare publică  

- în timpul: monitorizare, transparenţă 

- post: evaluare, analize de eficienţă. 
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Controlul public 



• Instrumentul principal: accesul la informaţii 

 

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

 

 - Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică 

 

- Open Government Partnership (OGP) 
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Controlul public 



 
 
 

• Art. 1. – Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de 

interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din 

principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, 

în conformitate cu Constituția României și documentele internaționale 

ratificate de Parlamentul României. 

• Art.2 b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care 

privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autoritaăți publice sau 

instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de 

exprimare a informației; 
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Accesul la informațiile publice 



 
 
 

• Art. 6. – (1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la 

autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de 

interes public.  

• (2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la 

cererea acestora, informațiile de interes public, solicitate în scris sau 

verbal.  

• (3) Solicitarea, în scris, a informațiilor de interes public cuprinde 

următoarele elemente: a) autoritatea sau instituția publică la care se 

adreseaza cererea; b) informația solicitată, astfel încât să permită 

autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public; 

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care 

se solicită primirea răspunsului. 
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Accesul la informațiile publice 



• Art. 7. – (1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în 

scris la solicitarea de informații de interes public în termen de 10 zile sau, 

după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de 

dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența 

solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea 

informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat 

solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditța înștiințării acestuia în 

scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

• (2) Refuzul comunicarii informațiilor solicitate se motiveaza și se comunică  

în termen de 5 zile de la primirea cererilor. 
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Accesul la informațiile publice 



Pe scurt: 

- Daca vrei o informație, trebuie sa depui o cerere. Indica numele, adresa, 

informatia solicitata si modul in care vrei sa iti fie transmisa. 

- Autoritățile trebuie să o livreze in 10 zile (30 dacă e cererea e complicată). 

- Autoritățile pot refuza motivat eliberarea informației, în 5 zile 

- Furnizarea informației e gratis, ți se poate cere să plătești dosr costul 

multiplicării 

- Dacă ești nemulțumit, poți: 

- Depune o plângere administrativă (în termen de 30 de zile) 

- Iniția o plângere în justiție (în termen de 30 de zile) 
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Accesul la informațiile publice 



• Exercițiu: 5 minute pentru acces la informații 

 

Compuneți o solicitare de informații pentru o autoritate locală sau centrală. 

 

Puteți utiliza: 

 

http://www.nuvasuparti.info 

www.romaniacurata.ro 

www.domnuleprimar.ro 
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Accesul la informațiile publice 

http://www.nuvasuparti.info
http://www.romaniacurata.ro
http://www.domnuleprimar.ro


 Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

 

  Art. 6. 

(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative 

autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor 

la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un 

spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau 

locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele 

de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru 

primirea acestor informatii.  
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Transparența decizională 



 Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

 

  Art. 6. 

 (2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la 

cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de 

supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. 

Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, 

dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului 

normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si 

termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

act normativ.  
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Transparența decizională 



 

 

 4) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o 

perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.  

 

  (7) Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei 

intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest 

lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de 

catre o alta autoritate publica.  
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Transparența decizională 



 

Furnizarea pro-activă a datelor deținute de autoritățile publice în format 

deschis: 

- Fără restricții la utilizrae 

- Fără restricții tehnice 

- Fără restricții de licență 

 

- www.date.gov.ro  
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Date deschise 

http://www.date.gov.ro


Controlul public 



Advocacy? 

 “Să nu vă îndoiți niciodată că un mic grup de oameni dedicați 

pot schimba lumea. Este singurul lucru care a schimbat-o 

vreodată.” 

                                                    

 Margaret Mead, antropologist 

 

 



Ce este advocacy? 

 advocacy (din latinescul ‘advocare’) = a cere public sprijinul  

 

 
Advocacy este procesul democratic prin care indivizi sau grupuri de cetățeni 

întreprind acțiuni diferite prin care încearcă să influențeze decidenții.  

 

 

 



Ce este advocacy? 

 Prin advocacy:  

 

 – Identificăm o problemă 

 

– Găsim o soluție la acea problemă 

 

– Obținem sprijin - în interiorul grupului și în afara lui - pentru rezolvarea problemei 

 

– Implementăm un plan eficient pentru rezolvarea problemei 

 



Advocacy 

✓ care vor îmbunătăți atât viața noastră, cât și viețile alora 

 (= rezultatele pe care încercâm să le obținem) 

✓ Influențăm oameni (= vorbind cu aceștia, educându-i, implicându-i) 
 

✓ să ia decizii (= să schimbe politici sau reguli, să aloce fonduri, să 

ne sprijine) 
 



Indiferent de obiectivul campaniei tale de advocacy, trebuie să respecți o serie 

de lucruri. 

 

Un plan de advocacy de succes necesită opt pași: 

 

 

1. Identificarea obiectivelor de advocacy/Ce vrei să obții? 

2. Evaluarea situației/Unde ne aflăm acum? 

3. Identificarea resurselor/De ce resurse avem nevoie? 

4. Identificarea etapelor/Ce putem obține? 

5. Identificarea țintelor/Cine este ținta ta? 

6. Identificarea mesajului/Care este mesajul tău? 

7. Cum poți transmite mesajul? 

8. Cum știi dacă ai avut succes? 
 

Planificare = succes 



Activități de advocacy: atragerea atenției, lobby, campanii de 

informare  

 

Alte activități:  

• Producerea de flyere sau alte materiale prin care se prezintă o 

problemă, se arată lucrurile care trebuie schimbare și se oferă o 

soluție;  

• Întâlniri cu decidenții, scrisori adresate acestora pentru a determina 

o schimbare în bine  

• crearea și menținerea alianțelor 

• mesaje în mass media pentru a milita pentru noi legi/hotărâri locale 

• piese de teatru, emisiuni tv etc 

• realizarea unei petiții și prezentarea ei decidenților 

Acțiuni de advocacy 



Faceți advocacy? 

 

Proiectul vostru își propune să îmbunătățească viața voastră sau pe a altora? DA/NU 

 

Este destinat unei comunități sau grup care este mai mare decât echipa de proiect?  

 

Vă propuneți să influențați un individ/un grup/o comunitate? DA/NU 

 

Vă preocupă un subiect relevant pentru tinerii din comunitatea voastră? DA/NU 

 

Implicați membrii ai colectivității? DA/NU 

 

Doar dacă răspundeți la toate aceste întrebări cu da, putem vorbi de un proiect de 

advocacy. Dacă răspunsul este nu la una sau mai multe întrebari, este cazul să vă 

regândiți planul de acțiune! 

Check-list 



Cum identificați o temă importantă pentru un proiect de advocacy? 

 

Trebuie să identificați o temă care să fie potrivită cu valorile voastre, să 

fie un subiect care să vă pasioneze și care să vă motiveze să vă 

implicați. 

 

Tehnici de identificare a temei: 

- Brainstorming 

- Sondaje 
 

 

Pasul 1. Pentru ce milităm? 



Brainstormingul este o modalitate de a obtine intr-o perioada limitată de 

timp un numar mare de idei, de la un grup de oameni.  

 

Nu criticăm. Nu există idei proaste! 

 

Trebuie să fie fun! 

Pasul 1. Brainstorming 



Sondajele sunt un instrument important pentru a afla ce crede 

comunitatea despre un anumit subiect. 

 

1. Faceți un plan 

Vedeți de ce vreți să faceți un sondaj și cum veți folosi 

rezultatele. 

Identificați întrebările la care vreți să aflați răspunsuri. Trebuie 

să fie simple și directe. 

Stabiliți un intervat de timp rezonabil pentru a aduna 

răspunsurile. 

 

2. Produceți materiale resursă care să vă ajute la 

interpretarea datelor (vârstă, sex, urban/rural etc) 

Pasul 1. Sondaje 



 

 

3. Colectați datele 

Colectați răspunsurile, analizați datele și produceți un raport. 
 
4. Publicați rezultatele 
Identificați categoriile de public țintă și prezentațile 
rezultatele, împreună cu instrucțiuni despre ce vreți să facă 
cu acestea.  

Pasul 1. Sondaje 



Răspunsurile la aceste întrebări vă vor ajuta să vă definiți mai 

bine acțiunile 

 

Care este problema? 

De ce este o problemă? 

Pe cine afectează problema? 

De ce este un subiect important pentru voi? De ce vreți să vă 

implicați? 

Care sunt cauzele problemei pe care doriți să o rezolvați? 

Ce a făcut comunitatea sau decidenții pentru a cauza/agrava 

problema? 

Ce schimbări sunt necesare pentru a rezolva problema? 

Ce puteți face voi pentru a rezolva problema? 

 

Pasul 1.Ce vreți să obțineți? 



Scopurile trebuie să fie SMART 

 

• SPECIFIC (PRECISE) – cu cât sunt mai clare, cu atât mai 

bine 

• MEASURABLE (MĂSURABILE) – definiți-vă scopurile cu 

indicatori preciși, preferabil în cifre. 

• ACHIEVABLE (REALIZABILE) – să poată fi realizate cu 

instrumentele care vă stau la îndemână.  

• Realistic (REALISTE) – trebuie să fie posibil să vă realizați 

scopul. Dacă sunteți prea ambițioși, grupul poate să fie 

dezamăgit sau descurajat dacă vede că lucrurile nu se 

întâmplă conform planului.  

• TIMED (încadrate în timp) – este nevoie să aveți un 

calendar clar, cu o dată de început și una de finalizare. 
 

Pasul 1. Identificarea scopului 



Pasul 2. Planificare 

Dacă nu avem un plan, riscăm să risipim energii, bani, timp și să-i 

antagonizăm pe cei pe care îi dorim alături. 

 

Este important să avem un plan înainte de a porni o campanie de 

advocacy, deoarece fiecare activitate din plan o influențează pe 

cealaltă. 

  

 

 



 

Fiți flexibili – este foarte important să știți foarte clar ce aveți de făcut, dar 

nu trebuie să rămâneți blocați în plan dacă descoperiți că o activitate nu 

funcționează. Campania trebuie să fie dinamică și să se poată adapta la 

situații diferite. 

Aveși grijă ca activitățile voastre de advocacy să fie adecvate atingerii 

scopului final.  

Monitorizați-vă activitatea – o singură activitate care nu merge bine poate 

afecta o întreagă campanie. 

Asigurați-vă că scopurile voastre sunt realizabile și eficiente din punct de 

vedere al costurilor, nu depașesc resursele existente și atrag sprijinul 

comunității.  

Făceți-vă colegii să se simtă bine și să iubească proiectul. 

Aduce-ți o schimbare în bine în comunitate. 

 

  Pasul 2. Când planificați o campanie... 



• După ce ați decis scopul, trebuie să analizați situația 

actuală. 

• Este important să știți pe ce vă bazați și ce nevoi aveți. 

 

• Puteți descoperi că aveți deja multe resurse și mai aveți 

nevoie doar de câteva. 

 

 

 

 

 

Pasul 2. Planificarea 



Pasul 3. Evaluarea resurselor 

 Poți avea deja la dispoziție numeroase resurse, care pot varia în funcție de 

mărimea grupului tău, dar care pot include: 

 

 

Fonduri (inclusiv donații directe ale serviciilor ori produselor pe care vrei să le 

cumperi) care să egaleze cheltuielile 

Oameni deja disponibili (angajați ori voluntari) și expertiza lor 

Oameni despre care estimezi că vor fi disponibili  

 

Contacte (de exemplu, cu mass-media) 

Facilități (de exemplu, acces la transport sau computere, săli de conferință etc) 

Acces la informații, studii ori biblioteci 

 

 



După ce v-ați stabilit scopul, trebuie să vă definiți obiective mai 

precise. 

 

• Care sunt cei mai eficienți pași pentru a vă atinge scopul? 

• Care este cel mai bun mod pentru a vă începe campania? 

• Care sunt obiectivele pe termen scurt care pot aduce grupul 

împreună? 

 

    Atenție!!! 

• Un scop prea ambițios este uneori înfricoșător. Trebuie să-l 

spargeți în obiective mai mici și să le abordați pe rând. 

 

Pasul 4. Ce puteți obține? 



De exemplu: 

 

Dacă lupta împotriva HIV este un temă importantă, atunci: 

 

Crearea unui mediu în care tinerii au acces la informații suficiente, 

obiective, neutre și relevante despre HIV – este scopul campaniei de 

advocacy 

 

Obiectiv pe termen lung: în doi ani, curricula școlară trebuie să 

includa informații despre prevenirea HIV. 

 

Obiective pe termen mediu: în șase luni, vom organiza o coaliție a 

tinerilor care va sprijini această campanie 

 

Obiective pe termen scurt: în două luni vom organiza două întâlniri pe 

tema prevenției infectării cu HIV 

Pasul 4. Obiective pe termen 

scurt/mediu/lung 



• Public – principal și secundar 

 

• Public intern și public extern 

 

 

• Țineți minte că fiecare dintre acțiunile voastre poate să 

aibă alte categorii de public țintă. 

 

 

 

 

 

Pasul 5. Categorii de public 



În doi ani, curricula școlară trebuie să includa informații 

despre prevenirea HIV. 

 

Public primar                                            Public secundar 

  

 

 

 

Exercițiu 



 Pasul 6. Cum  vă stabiliţi mesajul 

 

 

Mesajul: descrie şi rezumă principalele puncte ale iniţiativei de 

advocacy pentru publicul ţintă 

  

Trebuie să fie: 

 

- important, relevant 

- concis şi coerent 

- adaptat publicului căruia îi este destinat, potrivit intereselor, ideilor şi 

cunoştinţelor acestuia 

 
 



 Pasul 6. Cum  vă stabiliţi mesajul 

 

 

EXERCIȚIU 

 

Mesajul trebuie să includă patru componente: 

  

Formularea problemei + Dovezile + Exemplele + Chemarea la acţiune 

  

Folosiţi una-doua propoziţii pentru fiecare componentă. 

  

Aveţi la dispoziţie DOAR UN MINUT pentru a vă prezenta mesajul. 

 

Gândiţi-vă la un slogan care rezumă mesajul campaniei voastre într-o 

propoziţie scurtă. 

 

 



 Pasul 6. Cum  formulaţi mesajul 

 

 

 Cuvinte simple, pe înţelesul publicului ţintă 

  

Evitati: jargonul, termenii tehnici, referinţele cunoscute doar unui public 

restrâns 

  

 Adaptaţi adresarea după publicul ţintă: oficial pentru autorităţi, colocvial pentru 

colegi. 

Testaţi mesajul pe prieteni şi rude: înţeleg ce doreţi spă spuneţi? 

  

Folosiţi cuvinte puternice, care atrag atenţia, care au impact asupra publicului 

şi îl impulsonează să treacă la acţiune. 

 



 Exercițiu. “În caz de incendiu...” 

 

 

 

 

Porniţi alarma 
 
Puneţi-vă de îndată la adăpost 
 
Chemaţi pompierii 
 

Comunicaţi cu cei din imediata voastră apropiere. Puneţi-i 
la curent cu situaţia în evoluţie. Asiguraţi-vă că persoanele 
adulte prezente de faţă  au cunoştinţă despre evenimentele 
în derulare. 
 
 Priviţi în jur şi localizaţi cea mai apropiere ieşire de 
incendiu sau o altă modalitate satisfăcătoare de a părăsi 
clădirea. Deplasaţi-vă calm şi lent către această şi evacuaţi 
incinta. 
 
 Incendiul vi se pare grav? Dacă da, sunaţi la secţia de 
pompieri. Folosiţi mobilul propriu sau solicitaţi cuiva dintr-
o clădire alăturată acceptul de a le folosi linia telefonică. 
Asiguraţi-vă că toţi cei prezenţi se poziţionează la o distanţă 
suficientă de foc, până la limita evitării oricărui pericol. 
 



 Exercițiu. “În caz de incendiu...” 

 

 

 

 



 Pasul 6. Cum se adaptează mesajul 

 

 
Exemplu: Un grup de iniţiativă doreşte ca la cantina şcolii să se servească 

mâncare mai sănătoasă, cu  mai multe fruncte şi legume în meniu. 

  

Ţinta 1 - Primarul 

Studii recente asupra copiilor din oraşul dumneavoastră arată o creştere 

alarmantă a obezităţii ân rândul tinerilor. Ar putea primarul să sprijine iniţiativele 

locale de schimbare a meniurilor oferite ân cantinele şcolare? 

 

Ţinta 2 – Părinţii 

 Părinţii sunt invitaţi să participe la o demontsraţie organizată de un grup local 

de iniţiativă pentru a vedea ce fel de mîncare primesc copiii la cantină şi ce 

alternative mai sănătoase există. 

  

Ţinta 3 – Consiliul elevilor 

Grupul de iniţiativă se adresează Consiliului Elevilor pentru a prezenta 

campania şi a invita membrii Consiliului să îi sprijine. 

 

 



 Pasul 6. Cum vă susţineţi mesajul 

 

 
Studii de caz 

 

Poveşti adevărate 

 

Testimonilae ale celor care vor beneficia de schimbările propuse 

 

Cercetări şi analize asupra problemei şi a impactului schimbării 

 

Exemple de bună practică 

 

 



 Pasul 7.  Şi mesagerul? 

Cel mai eficace mesager este: 

  

- cel care vorbeşte din propria experienţă,  

- profesionişti care se bucură de apreciere în domeniul lor  

- cei care au o anumită legătură cu publicul ţintă 

  

Exemplu: https://www.youtube.com/watch?v=9z_M8iWpXv4 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9z_M8iWpXv4
https://www.youtube.com/watch?v=9z_M8iWpXv4


 Pasul 7.  Şi mesagerul? 

  

„Mesagerul” are nevoie de ajutor: 

- să fie instruit asupra problemei 

- să fie instruit în tehnici de vorbire în public 

-  să primească un punctaj care să garanteze că mesajul este puternic, 

relevant şi clar. 

 

- Ministrul Educatiei vorbeste de 

- https://www.youtube.com/watch?v=AWdt-MywRSo 

 

- “Ministrul Educatiei” vorbeste... 

- Filmari Deva 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AWdt-MywRSo
https://www.youtube.com/watch?v=AWdt-MywRSo
https://www.youtube.com/watch?v=AWdt-MywRSo


 Pasul7. Şi mesagerul? 

  

Voi ca „mesageri” 

 

+ O voce tînără poate constitui o schimbare agreabilă faţă de vorbitorii obişnuiţi 

ai conferinţelor (“cuteness factor” 

+ Vorbitorul trebuie să cunoască în amănunt subiectul despre care vorbeşte şi 

trebuie să se simtă confortabil vorbind despre acesta 

+ Tehnicile de vorbire în public se deprind. Mergeţi al training 

+ Nu vă sfiiţi să folosiţi note de discurs  (care punctează ideile şi termenii cheie 

pe care trebuie să îi prezentaţi)- dar nu citiţi texte lungi. 

 



Pasul 7. Formatul / Mediul 

 

Este vorba despre mediul prin vă transmiteți mesajul. Nu trebuie să tipărești 

broșuri glossy ori scumpe pentru a-ți promova inițiativa, dar formatul trebuie să 

fie potrivit audienței pe care o țintești. 

 

 

 

 



Pasul7. Formatul / Mediul 

 

Sfat: Când creati materialele campaniei - fie că e vorba despre invitații la 

evenimente, flyere, broșuri, un website, un raport ori un comunicat de presă - 

trebuie să fiți cât mai preciși și mai clari în exprimare posibil.  

 

Nu uitați că trebuie să transmiteți: 

Ce vreți să obțineți (care este problema pe care vreți să o rezolvați?) 

De ce acționați în această problemă (și de ce ar trebui să acționeze și alții)? 

Care credeți că este soluția? 

Ce acțiune anume vreți să facă publicul căruia vă adresați? 

 

 

 



 Pasul 7. Timpul / Locul 

 

Trebuie să alegeți cel mai bun moment și cel mai bun loc pentru a vă transmite 

mesajul, în funcție de ce anume vreți să spui și de publicul la care încercați să 

ajungeți. Momentul transmiterii mesajului poate depinde și de procesul politic 

pe care încercați să-l influențați ori dacă problema abordată este un subiect 

nou ori deja prezent pe agenda publică. 

 

Inițiativa ta de advocacy nu se oprește după livrarea mesajului. Trebuie să 

întăriți mesajul, altfel s-ar putea să nu obțineți ce v-ați propus. 

 

Publicul ar putea avea întrebări ori îngrijorări la care trebuie să răspundeți și s-

ar putea să fie nevoie să vă adaptați mesajul pentru a lua în calcul aceste 

informații noi. 

 

Sfat: Folosiiți fiecare oportunitate pentru a retrimite mesajul, până când v-ați 

atins scopul inițiativei de advocacy. 

 

 



 Pasul 7. Metode de transmitere a 

mesajelor 

 

Atragerea atenției și obținerea sprijinului comunității 

 

Cu cât campania este sprijinită de mai mulți oameni, cu atât este mai probabil 

ca decidenții să o ia în considerare.  

 

Atunci când organizați o campanie, încercați să vă folosiți de presiunea publică 

pentru a influența o decizie.  

 

Când mobilizați comunitatea, e cu atât mai necesar să răspundeți la multe din 

întrebările menționate anterior: trebuie să știți care vă sunt obiectivele și de 

unde vreți să începeți.  

 



 Pasul 8. Evaluarea succesului 

În care se vede de ce e important să avem obiective SMART. 

 

Mi-am îndeplinit obiectivele? 

M-am înscris în termenele pe care mi le-am propus? 

Toți membrii grupului au participat? 

Am reușit să atrag atenția comunității? 

Am reușit să atrag spirjinul comunității? 

 

 

Am reușit să rezolv problema propusă? 

Dacă nu – o iau de la capăt…. 

 



Let’s have a TEA 

• O campanie eficientă trebuie să treacă testul TEA: 

 

Touch     Enthuse      Act 

 

O campanie eficientă trebuie să atingă oamenii. Trebuie să atingă coarda 

sensibilă și să determine un răspus.  

 

Campania trebuie să-I entuziasmeze. O campanie eficientă convige audiența 

că există o soluție la problemă .  

 

Oamenii trebuie să acționeze. Ei trebuie să se implice pentru a rezolva 

problema. 



TEA? 

 

 

 

 

 

Cifre, nu vorbe! 

 

 

http://adevarul.ro/news/politica/doua-busole-similare-indica-

modificari-radicale-atitudine-fata-rosia-montana-2012-2014-

1_537fcca80d133766a8eb9f26/index.html 



 Pasul 8. Evaluarea 

Rețineți: 

 

• păstrează un istoric precis al activităților și rezultatelor 

 

• păstrează informații despre categoriile de public 

 

• monitorizați modul în care activitățile sunt percepute de public 

 

• schimbările se văd în timp. Lăsați-vă suficient de mult timp pentru a vedea 

dacă ați avut impactul dorit.  

•  impactul poate fi măsurat, dar unoeri este greu să legăm schimbarile 

survenite în viețile oamenilor de campaniile noastre de advocacy.  

 

• este mai simplu să evaluați dacă au apărut schimbări la nivel de 

legislație/politică publică.  

 



• Campania îşi propune să convingă publicul să se implice, nu 

doar îl educă. 

• Are şanse reale de succes: obiectivele sunt realiste şi pot fi 

atinse într-un interval de timp controlabil 

• Propune acţiuni simple şi clare în care suporterii se pot angaja 

• Întreaga organizaţie/grup este implicată şi participă activ la 

campanie – fiecare este un ambasador al cauzei. 

• Campania este nouă şi inovatoare, dar poate fi înţeleasă cu 

uşurinţă 

• Suporterii pot fi implicaţi într-o secvenţă de activităţi 

• Campania este spijinită de alte ONG-uri şi de societatea civilă 

• Media sunt atrase de mesajul şi activităţile campaniei şi oferă 

expunere suplimentară 

• Tema abordată vă permite să vorbiţi din proprie experienţă şi 

este în linie cu valorile şi viziunea voastră 

• Problema abordată este astfel aleasă încât schimbările produse 

de campanie raduc îmbunătăţiri reale în viaţa oamenilor   

CHECKLIST PENTRU O CAMPANIE DE 

SUCCES 



Recapitulăm: 

Advocacy:  

 

- Influențăm oameni  

 

- să ia decizii  

 

- care schimbă în bine viața comunității 



  

 

Recapitulăm: 

 

1. Identificarea obiectivelor de advocacy/Ce vrei să obții? 

2. Evaluarea situației/Unde ne aflăm acum? 

3. Identificarea resurselor/De ce resurse avem nevoie? 

4. Identificarea etapelor/Ce putem obține? 

5. Identificarea țintelor/Cine este ținta ta? 

6. Identificarea mesajului/Care este mesajul tău? 

7. Cum poți transmite mesajul? 

8. Cum știi dacă ai avut succes? 



 Cum fac alții de au succes? 

Advocacy, deci…  

 



https://www.youtube.com/watch?v=eQsM6u0a038 

Live Aid a fost concert rock caritabil care a avut loc pe data de 13 iulie, 

1985. Evenimentul a fost organizat de către Bob Geldof și Midge Ure în 

vederea strângerii de fonduri pentru combaterea foametei din Etiopia. Fiind 

numit un "tonomat mondial", principalele locații au fost stadionul Wembley 

din Londra (la care au asistat 72.000 de persoane) și stadionul JFK din 

Philadelphia (la care au asistat 90.000 de persoane), cu câteva spectacole 

susținute și în alte locuri, cum ar fi Moscova și Sydney. A fost evenimentul 

TV cu cel mai mare număr de spectatori din istorie: un număr de 

aproximativ 1.5 miliarde de persoane din 100 de țări au vizionat transmisia 

în direct. 

 

Advocacy, deci…  

 



 SHOW MORE SKIN! http://www.thebraiser.com/restaurant-owner-flips-sexism-

on-its-head-with-potatoes/ 

 

 

Advocacy, deci…  



 REPARAȚI-NE DRUMUL! 

 http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/satenii-din-giurgiu-cer-socoteala-pentru-

soselele-proaste-drumul-turistilor-spre-bulgaria-nu-a-mai-fost-reparat-de-20-de-

ani.html 

 

 

 

Advocacy, deci…  



  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ify1japLXXs 

 

Advocacy, deci…  Advocacy, deci…  

 

Și apoi…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYxzCew7-sk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ify1japLXXs
https://www.youtube.com/watch?v=Ify1japLXXs
https://www.youtube.com/watch?v=Ify1japLXXs
https://www.youtube.com/watch?v=Ify1japLXXs
https://www.youtube.com/watch?v=Ify1japLXXs
https://www.youtube.com/watch?v=IYxzCew7-sk
https://www.youtube.com/watch?v=IYxzCew7-sk
https://www.youtube.com/watch?v=IYxzCew7-sk
https://www.youtube.com/watch?v=IYxzCew7-sk
https://www.youtube.com/watch?v=IYxzCew7-sk
https://www.youtube.com/watch?v=IYxzCew7-sk
https://www.youtube.com/watch?v=IYxzCew7-sk


Noutatea – evenimentele trebuie să se fi petrecut de curând, să fie 

într-o relatie de apropiere temporală față de momentul în care devin 

publice prin difuzarea lor mediatică. 

Impactul – o informație referitoare la evenimente sau situații ce 

afecteaza viața unui număr mare de oameni are șanse mai mari să 

devină știre de  

Proximitatea – cu cât evenimentele se petrec într-o zonă mai 

apropiată de aria de rezidență a publicului, cu atât au mai multe 

șanse să devină știri. 

Proeminența – dacă în eveniment sunt implicate persoane publice, 

vedete ale lumii politice, culturale, economice, sportive atunci sunt 

sanse mai mari ca evenimentul sa se bucure de atentța jurnaliștilor.  

Să ne aducem aminte 



Amploarea – cu cât numărul persoanelor implicate în eveniment 

este mai mare, cu atât importanța pe care jurnaliștii o vor acorda 

evenimentului este mai mare. 

Unicitatea – cu cât o faptă, un proces, o situație sunt mai 

neobișnuite, mai ieșite din comun, cu atât crește posibilitatea de a 

deveni știri. “NU este o știre dacă un caâne mușcă un om, ci 

dacă un om mușcă un câine”  

Conflictualitatea – evenimentele intemeiate pe situații 

controversate, pe infruntări de putere sau pe confruntări de idei 

atrag publicul și, implicit, presa.  

Interesul uman – acest criteriu poate fi perceput ca o sinteza a 

tuturor celorlati factori care asigura calitatea de stire a unei 

informatii; oamenii sunt preocupati de tot ceea ce tine de 

experientele omenesti, adica de tot ce li se intampla altora, dar li s-

ar putea intampla oricand lor: drame, aventuri, lucruri nostime, 

accidente, experiente. 

 

Să ne aducem aminte 



În ziar: 

Titlul și subtitlul; 

Paragraful introductiv (lead-ul) 

Celalte paragrafe 

 

La radio/tv: 

- Un sincron are 10-14 secunde. 

 

In online: 

- Timpul de staționare pe o pagina 2-7 secunde 

 

La o prelegere: 

- Oamenii se pot concetra asupra unei idei 7 minute. 

 

Gândiți în permanență după principiul piramidei inversate.  

 

Comunicare eficientă 



 
 
 

• Ideile trebuie sa curga in ordinea descrescatoare a importantei, respectand regula:  

      o idee = un singur mesaj = un singur paragraf.  

6
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Comunicare eficientă 



“O fotografie valoreaza cât 1000 de cuvinte” 
 

La Tv: 80% din informație este transmisă pe cale vizuală; 

 

De la apariția TV, modul de percepere a textului scris/imaginii 

s-a schimbat. Accentul cade pe imagine. 

 

Materialele multimedia (materiale care combină text, 

fotografii, sunet, video, infografice, etc.) sunt mai atractive 

pentru public. 

 

 

 

Imaginile sunt importante 



. 

 

 

Imaginile sunt importante 



Instrumente 

Scrisoarea deschisă 

 

Comunicatul de presă 

 

Conferinta de presă 

 

Interviul 

 

Flyere, afișe 

 

Petiția online 

 

Social media 

 

Coaliții 

 

Lobby 

 



- Un material cu adresare directă către o persoană sau o autoritate, 

dar care se trimite și mass media, ca mijloc de presiune 

 

- Primul paragraf: semnatarii + problema + chemarea la acțiune 

 

“Semnatarii acestui apel își expirmă dezacordul față de adoptarea de 

către Guvern, în ședința din 9 aprilie 2014, a proiectului de lege privind 

înregistrarea utilizatorilor de cartele pre-pay și cer paralemntarilor să 

nu adopte această lege.” 

 

- Se trimite întâi destinatarului, apoi presei și publicului 

 

http://www.cji.ro/?p=5646 

 

Scrisoarea deschisă 

http://www.cji.ro/?p=5646
http://www.cji.ro/?p=5646


Comunicatul de presă 

• Comunicare (de regulă în scris) care se adresează comunității 

jurnaliștilor de știri și le semnalează că anumite informații au 

valoare de știre. 

 

• Indicator de succes: copy/paste. 

 

• Structură: lead + dezvoltare (citat) + informații de background + 

descrierea organizației + date de contact 



  

- 5 -7 minute (un om nu se poate concentra asupra unei singure idei decât 7 

minute) 

- spune ce ai de spus, nu te lasa abătut de la mesajul stabilit; 

- are început, cuprins şi încheiere; fiecare din aceste segmente cuprinde 

mesajul ce  trebuie transmis. 

- o glumă destinde atmosfera, poveştile personale pesonalizează şi 

exemplele practice facilitează înţelegerea; 

- limbaj natural, pe întelesul celor caroră te adresezi; 

- vorbeşte liber (chiar dacă ai notițe),  

- fă contact vizual cu sala. 

 

Discursul 



Social media poate a avea o influență foarte mare în campaniile de 

advocacy dacă sunteți creativi și investiți timp. 

 

Platforme: Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, Instagram. 

 

Vedeți ce instrumente folosesc și alții si cum le puteți adapta și voi. 

 

Nu uitați niciodată ca social media este o conversație, nu un 

monolog.  

Social Media și Advocacy 



Și în social media primul pas este crearea unei strategii șI deciderea 

obiectivelor.  

  

1. Avem un obiectiv punctual – promovarea unui eveniment sau unul 

mai mare  (crearea și implicarea unei comunități sau coaliții)?  

  

2. Identificați  publicul la care puteți ajunge. Comunicați în princial cu 

cei care vă cunosc munca? Sau vă adresați unor grupuri noi?   

 

3. Selectați rețaua pe care plănuiți să vă centrați. Această decizie 

trebuie să fie luată în funcție de obiective și audiență.  

 

4. Adunați resurse și materiale pe care să le diseminați prin social 

media.  

 

5.Desemnați pe cineva care să fie responsabil pe prezența în social 

media.  

Crearea unei strategii pentru social media 



Fiți sinceri! 

 

Folosiți umorul.   

 

Nu transmiteți doar informații, încercați să discutați de la persoană la 

persoană. Vă va crește credibilitatea ca sursă de încredere. 

  

Nu vă pierdeți în detalii sau posturi irelevante. Cei care urmăresc 

conturile de social media au anumite aștepări de la conținut. Dacă 

vă îndepărtați de obiective, aceștia își vor pierde atenția și se vor 

îndepărta de subiect.   

Principii general valabile 

 



  

Fiți de încredere. Diseminați conținut de calitate, din surse verificate 

și evitați să diseminați informații false, din surse anonime. Dacă 

desciperiți ulterior că o informație este neadevărata, restricționați 

accesul la ea ‘I explicați publicului de ce ați făcut-o. 

 

Cu cât postați mai regulat, cu atât oamenii vor considera că sunteți o 

sursă pe care merită să o urmărească 

 

Interacționați. Mai mult ca orice, social media este despre oameni și 

comunicarea dintre ei. Distribuiți și comentați, începeți conversații, 

participați la discuții.  

 

Cu cât interacționați mai mult cu cei care vă urmăresc, cu atât 

aceștia vor înțelege mai bine scopurile și obiectivele voastre.   

 

 

Principii general valabile 



  

Social media este o conversație nu un monolog. 

 

Creați o strategie pentru social media, ca parte a eforturilor de 

advocacy. 

 

Cel mai eficient mod de a folosi conturile de social media este să 

postați în mod regulat.  

NU UITAȚI! 



  

 

Și-acum, la muncă! 

Să construim o campanie de advocacy: 

 

1. Identificarea obiectivelor de advocacy/Ce vrei să obții? 

2. Evaluarea situației/Unde ne aflăm acum? 

3. Identificarea resurselor/De ce resurse avem nevoie? 

4. Identificarea etapelor/Ce putem obține? 

5. Identificarea țintelor/Cine este ținta ta? 

6. Identificarea mesajului/Care este mesajul tău? 

7. Cum poți transmite mesajul? 

8. Cum știi dacă ai avut succes? 



 
Veți avea un impact în viața oamenilor prin această inițiativă? DA/NU 
 
Dacă aveți succes, poate să contribuie la schimbare socială? DA/NU 
 
Știți ce vreți să schimbați, de ce vreți să vă implicați și ce schimbări trebuie 

făcute? DA/NU 
 
Comunitatea va sprijini această inițiativă? DA/NU 
 
Este o tema importantă pentru voi și comunitate? DA/NU 
 
 

  

Advocacy check-list 



  

VĂ MULȚUMIM! 

 

Traineri: 

Ioana Avadani 

ioana@cji.ro 

Cristina Lupu 

cristina@cji.ro 

 

Centrul pentru 

Jurnalism Independent 

staff@cji.ro 
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