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1. Introducere
Dezvoltarea comunitar` este un proces ce are scopuri multiple: educarea [i
motivarea oamenilor \n a se ajuta pe ei \n[i[i; dezvoltarea lidership-ului; crearea printre
membrii comunit`]ii a con[tiin]ei cet`]eniei, a unei con[tiin]e civice; \nt`rirea
democra]iei la nivel local prin crearea [i revitalizarea unor institu]ii care pot servi ca
instrumente pentru participare local`; ini]ierea unor procese de dezvoltare de durat`;
stimularea oamenilor astfel \ncât ace[tia s` stabileasc` [i s` men]in` rela]ii armonioase
de cooperare; ini]ierea de schimb`ri \n via]a comunit`]ii cu un minim de stres [i
dezagregare. (Khinduka, 1987).
Realizarea acestor scopuri presupune ca acea comunitate care este ]inta
programelor de dezvoltare s` de]in` anumite caracteristici care fac posibil`
dezvoltarea. Experien]a \n domeniul DC demonstreaz` c` astfel de programe \[i ating
obiectivele sau dimpotriv`, e[ueaz` \n \ndeplinirea chiar a celor mai simple scopuri pe
care [i le-au propus. Cum se poate explica acest lucru? Pe de o parte, exist` elemente
care definesc comunitatea [i care contribuie la succesul programelor, pe de alt` parte
exist` o serie de caracteristici care ]in de design-ul programelor (proiectelor) care fac
posibil` realizarea lor.
Ghidul de fa]`, ca produs al Proiectului de Dezvoltare Comunitar` Integrat`, \[i
propune s` identifice condi]ii care faciliteaz` dezvoltarea comunitar` având ca punct
de pornire atât experien]a implement`rii proiectelor Asocia]iei Hr`ni]i Copiii \n
Comuna Chiojdeni, jude]ul Vrancea, cât [i raportul de evaluare al impactului
interven]iei asupra comunit`]ii. Rezultatele evalu`rii urmeaz` a fi utilizate atât pentru
ajustarea altor interven]ii \n comunitate cât [i s` ofere un set de recomand`ri pentru
viitoare proiecte de dezvoltare destinate comunit`]ilor de romi.
Comuna Chiojdeni este a[ezat` pe valea râului Râmnicu - S`rat, la o distan]` de
50 km fa]` de municipiul Foc[ani, \ntr-o zon` de deal spre munte. Comuna se
compune din opt sate: Chiojdeni, M`r`cini, Poduri, C`t`u]i, Seciu, Tulburea, Lojni]a
[i Luncile.
Suprafa]a localit`]ii este de 7144 ha, din care: 4275 ha fond forestier, 1067 ha
p`[uni [i fâne]e, arabil 274 ha [i alte suprafe]e 78 ha.
Popula]ia comunei este de 2525 locuitori, din care 1023 sunt de etnie rom`.
Ocupa]ia locuitorilor este \n general agricultura.
La nivelul localit`]ii func]ioneaz` un num`r de 4 [coli cu o popula]ie [colar` de 407
elevi, patru gr`dini]e cu un num`r de 66 pre[colari [i un num`r de 37 cadre didactice.
|n comuna Chiojdeni func]ioneaz` un dispensar medical uman, un dispensar
veterinar, c`min cultural, bibliotec` public` (6049 volume) [i un post de poli]ie.
Tot la nivelul localit`]ii exist` un num`r de dou` biserici, dintre care una este
declarat` monument istoric, datând din anul 1837.
Cel mai vechi document (registrul de \nscriere a elevilor) g`sit \n arhiva [colii
dateaz` din anul 1867.
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Structura popula]iei rome pe grupe de vârst`:
0 - 14 ani - 420
15 - 30 ani - 194
31 - 45 ani - 126
46 - 60 ani - 174
peste 61 ani - 109
Traiul [i-l asigur` din ajutorul social (930 beneficiari de venitul minim garantat)
[i diferite munci ocazionale. Aceste venituri le asigur` \n mic` m`sur` necesarul
pentru un trai decent. |n comunitate tr`iesc multe familii cu un grad ridicat de s`r`cie.

Cea mai mare problem` cu care se confrunt` comunitatea de romi este legat` de
lipsa spa]iilor de locuit, precum [i a terenurilor pentru construc]ii de locuin]e.
Drumurile de acces spre locuin]ele romilor sunt drumuri de p`mânt, care \n
perioadele ploioase devin aproape impracticabile.
Educa]ia copiilor romi se face \n cele dou` [coli, Luncile [i Chiojdeni, \ntâlnindu-se pu]ine cazuri de abandon [colar, dar multe cazuri de frecven]` redus` [i
repeten]ie.
Men]inerea st`rii de s`n`tate se realizeaz` prin punctul sanitar Luncile, punctul
sanitar C`t`u]i [i Dispensarul uman Chiojdeni. Se \ntâlnesc cazuri de scabie [i
pediculoz`, \n special \n rândul copiilor.
Datorit` lipsei locuin]elor, foarte multe familii locuiesc \n case insalubre, unele
chiar \n bordeie, cu un num`r mare de persoane \n aceea[i camer` (chiar 12).
Prim`ria Chiojdeni nu de]ine suprafe]e de teren care s` se preteze la construirea
de locuin]e, fapt ce genereaz` nemul]umiri \n rândul comunit`]ii de romi, iar de la
bugetul local nu se pot asigura fonduri pentru repararea sau construirea de noi
locuin]e.
}inând cont de toate aceste probleme, autorit`]ile locale s-au preocupat de
implementarea unor proiecte \n comunitatea de romi, cum ar fi: construirea unui local
de [coal` nou` \n anul 2004, realizarea proiectului „Minte s`n`toas` \n corp s`n`tos“
- (construirea Punctului sanitar Luncile, amenajarea de fântâni [i bazine, instruirea
unui num`r de 12 mediatoare sanitare de etnie rom` [i \ncadrarea \n munc` a dou`
din ele), \nfiin]area a dou` centre de zi pentru o parte din elevii romi. S-au f`cut
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interven]ii la S.C. Electrica S.A. Foc[ani pentru conectarea la re]eaua electric` din
zon` a mai multor locuin]e, plata contractelor de executare a lucr`rilor realizându-se
\n rate lunare.
De men]ionat este faptul c` la nivelul comunei Chiojdeni exist` un num`r de
17 copii ai c`ror p`rin]i sunt pleca]i la munc` \n str`in`tate (12 familii), copii care au
r`mas \n \ngrijirea rudelor apropiate [i sunt monitoriza]i permanent de autoritatea
tutelar`.
Prim`ria local` s-a preocupat de asigurarea fondurilor necesare pl`]ii ajutorului
social integral, iar de la bugetul local au fost repartizate sume pentru acordarea unor
ajutoare de urgen]` \n cazul unor situa]ii de necesitate.
„Nu se \ntrev`d posibilit`]i de dezvoltare [i de \mbun`t`]ire a situa]iei
comunit`]ii de romi, pe plan local, \ntrucât comuna este slab dezvoltat` din punct de
vedere economic.
Consider`m c` singurul mijloc care ar putea duce la \mbun`t`]irea condi]iilor
de trai \n rândul popula]iei de etnie rom`, ar fi implementarea unor proiecte cu
fonduri de la Guvernul României sau U.E“ (câteva puncte de vedere ale
reprezentan]ilor autorit`]ii locale).
Metodologie [i instrumente utilizate \n procesul evalu`rii
Evaluarea proiectelor a fost mai pu]in centrat` pe evaluarea separat` [i a urm`rit
succesiunea [i modul \n care acestea au fost integrate \ntr-o interven]ie coerent` [i
sustenabil`. Astfel, evaluarea a urm`rit mai pu]in performan]a proiectelor [i gradul \n
care obiectivele au fost atinse, fiind mai degrab` orientat` c`tre estimarea formelor de
impact pe termen mediu [i lung [i sustenabilitatea acestora. De asemenea, relevan]a
proiectelor [i modul \n care au fost implementate au fost elementele care asigur`
utilitatea evalu`rii.
Evaluarea a avut la baz` o metodologie de tip calitativ [i cantitativ avându-se \n
vedere, la elaborarea acesteia, complexitatea interdependen]ei proiectelor derulate \n
comunitate. Demersul evalu`rii a ]inut seama de constrângerile legate de perioada
mare de timp scurs` de la finalizarea primelor proiecte implementate, abordarea
oferind un accent sporit relevan]ei [i impactului proiectelor.
Pentru componenta cantitativ` a fost utilizat ca instrument un chestionar
adresat unui membru adult al gospod`riilor beneficiare de suport, \n cadrul proiectelor
derulate, urm`rindu-se o serie de indicatori relevan]i \n raport cu scopul evalu`rii:
- situa]ia serviciilor \n comunitate;
- activit`]i asociative;
- probleme ale comunit`]ii [i solu]ii de rezolvare a acestora.
Persoanele intervievate au fost selectate aleatoriu iar m`rimea e[antionului a fost
de 130 gospod`rii. Responden]ii, 72% femei, au o vârst` medie de 37,3 ani [i provin
din gospod`rii cu un num`r mediu de 5,7 persoane dintre care 3 sunt copii. Selec]ia
a cuprins cu preponderen]` subiec]ii de etnie rom` care au beneficiat \n mod direct de
serviciile organiza]iei (mediere sanitar`, acces la infrastructur`, servicii medicale, suport material sau financiar, ajutor pentru reconstruc]ia sau dotarea locuin]ei sau
servicii de suport \n centrele de zi pentru copii).
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Componenta cantitativ` a constat \n culegerea de date prin metoda
interviului \n profunzime [i a interviului de grup cu deciden]i [i persoane cheie \n
cadrul proiectului, fiind abordate teme referitoare la:
- proiecte derulate (obiective, parteneri, beneficiari, implicarea acestora, rezultate,
metode de evaluare utilizate);
- beneficiari (criterii de selec]ie, profilul acestora, forme de suport);
- nevoia de servicii la nivel local;
- re]ele inter-institu]ionale (atribu]ii, func]ionalitate, nivel de coordonare);
- activitatea cu beneficiarii;
- sustenabilitate [i continuitate (evolu]ia viitoare a serviciilor \nfiin]ate,
parteneriate, atragere de noi resurse);
- modalit`]i de \mbun`t`]ire a viitoarelor interven]ii (domenii deficitare, institu]ii
responsabile, tipuri de proiecte necesare).

Culegerea de date \n teren a avut loc \n perioada octombrie 2007 [i a fost realizat`
cu suportul profesorilor care au fost implica]i \n proiectele derulate.
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2. Scurt istoric al dezvolt`rii
comunitare
Originile ideilor de dezvoltare comunitar`, participare, ac]iune comunitar` sunt
oarecum neclare [i cu greu se poate identifica un moment anume \n timp care s`
marcheze cu precizie \nceputurile programelor de dezvoltare comunitar`.
Forme de \ntrajutorare uman` menite s` rezolve probleme la nivelul diferitelor
comunit`]i [i care s` implice efortul comun al membrilor respectivelor comunit`]i au
existat din cele mai vechi timpuri. Comunit`]ile tradi]ionale creau mecanisme prin
care puteau ]ine sub control [i rezolva eventualele crize. |n România, \n mod
tradi]ional, problemele legate de familie erau rezolvate \n familia extins`. Rudele erau
cele care preluau copiii orfani, \ngrijeau copiii ai c`ror p`rin]i se aflau \ntr-o
incapacitate temporar` de a-i \ngriji etc. Industrializarea, urbanizarea, cre[terea complexit`]ii comunit`]ilor au fost procese care au f`cut imposibil` rezolvarea de tip
tradi]ional a problemelor. Institu]iile statului au fost cele care au preluat func]iile
comunit`]ilor \ns` rezolvarea impersonal` de acest tip a dat na[tere situa]iei \n care
copiii nu au primit \ngrijirea care s` le asigure o dezvoltare adecvat`, integrarea \n
societate, asigurarea unui statut egal cu cel al copiilor \ngriji]i \n familii.
Pe plan interna]ional, situa]ia a fost relativ similar` \n sensul c` diferite forme de
ajutorare \n interiorul comunit`]ilor pot fi identificate \n timpuri foarte vechi \ns`
programe coerente de dezvoltare comunitar` pot fi cu siguran]` considerate cele care au
fost create mai ales \n anii 60 \n Statele Unite ca [i cele implementate la nivel interna]ional
de c`tre Na]iunile Unite.

2.1.

Programe ale organiza]iilor interna]ionale
Termenul de Dezvoltare Comunitar` (DC) a fost \n mod oficial adoptat la o
conferin]` a administratorilor de politici sociale coloniale care a avut loc \n Cambridge
\n 1948 pentru a \nlocui pe cel de educa]ie de mas`. Defini]ia dat` DC a pus accent
pe no]iunile de auto-ajutorare, auto-determinare ca [i concepte de baz` ale DC.
|n 1955, DC era definit` \n documentele Na]iunilor Unite ca un proces care are
ca scop crearea condi]iilor de progres economic [i social pentru toat` comunitatea cu
participarea sa activ` [i prin utilizarea deplin` a ini]iativei comunitare (Na]iunile
Unite, 1955, Social Progress through community development, NY)
DC s-a extins prin eforturile organiza]iilor interna]ionale \n multe p`r]i ale
Africii [i India. {i Fran]a a introdus programe similare \n teritoriile sale sub forma
animation rurale. |n spa]iul american, DC a inclus idei cum sunt participarea, autodeterminarea, self relience. |n timp, organiza]ia Na]iunilor Unite a fost cea care a
promovat mai ales ideea de dezvoltare social` care era de natur` s` integreze
abord`rile serviciilor sociale cu cele de dezvoltare economic`.
Organiza]iile interna]ionale (Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii, UNICEF, Banca
Mondial` [i Organiza]ia Interna]ional` a Muncii) au contribuit la conturarea a noi
strategii de dezvoltare social`. Una dintre cele mai importante astfel de strategii a fost
cea a nevoilor de baz` adoptat` \n mod formal \n 1976 de c`tre ILO. De asemenea,
UNICEF [i OMS au adoptat \n 1981 \n Declara]ia de la Alma Ata conceptele
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strategiei ce se concentra pe satisfacerea nevoilor de baz`. Aceasta considera c`
planificarea economic` [i social`, redistribu]ia [i satisfacerea nevoilor de baz` erau
atribu]ii ale guvernelor \n promovarea dezvolt`rii sociale. Criticile acestei abord`ri au
eviden]iat idea c` cea mai bun` modalitate de dezvoltare social` ar fi eforturile
oamenilor obi[nui]i. Aceast` critic` a rezultat \n formularea unei abord`ri a particip`rii
comunitare (Midgely, 60). Sus]in`torii acestei abord`ri considerau c` guvernele au creat
birocra]ii ineficiente, au risipit resurse, au favorizat corup]ia [i, \n general, au neglijat
oamenii obi[nui]i. Obiectivele dezvolt`rii pot fi atinse prin implicarea oamenilor la nivel
local \n realizarea unor proiecte menite s` rezolve problemele. Participarea,
\mputernicirea au devenit foarte populare [i multe organiza]ii neguvernamentale le-au
adoptat [i inclus \n propriile programe.
Unii dintre sus]in`torii acestei abord`ri au propus strategii care s` \mbine
eforturile guvernamentale cu cele ale oamenilor la nivel local \n timp ce al]ii au
considerat c` ONG-urile ar trebui s` aib` responsabilit`]i exclusive \n promovarea
dezvolt`rii sociale.
Organiza]ia Na]iunilor Unite a publicat rapoarte \n anii ‘70 asupra particip`rii
care au reflectat (Na]iunile Unite, 1971b, 1975) implicarea sa \n promovarea
abord`rilor de DC. UNICEF, OMS [i Banca Mondial` au accentuat mai ales
proiectele locale bazate pe participarea oamenilor din comunit`]ile respective (Newell,
1975, BM 1975, UNICEF, 1982). |n anii ‘80 aten]ia s-a concentrat mai ales pe
conceptul de dezvoltare durabil` care \ncerca s` ia \n considerare protec]ia mediului
\n procesul de dezvoltare economic`.
Anii ‘80 au marcat o sc`dere a interesului fa]` de DC, criticii programelor de
DC au ar`tat c` ele glorific` virtu]ile particip`rii [i auto-ajutor`rii f`r` a oferi resurse
financiare pentru proiecte.
Ast`zi, la nivel interna]ional se \nregistreaz` o cre[tere puternic` a interesului
pentru programele de DC. Acest lucru este explicat \n spa]iul occidental (Craig, Mayo
1995), prin faptul c` economia de pia]` a e[uat \n \ncercarea de a oferi beneficii
semnificative majorit`]ii popula]iei. „Abord`rile economiei libere“ au fost o
modalitate de a cre[te s`r`cia [i excluderea social` [i strategiile asociate de ajustare
structural` au exacerbat problema nevoilor nerezolvate \n cele mai s`race ]`ri. Tocmai
de aceea, dezvoltarea comunitar` poate fi o solu]ie \ntr-un context confruntat cu
globalizarea puterii economice, extinderea s`r`ciei, hegemonia pie]ei libere, cre[terea
conflictelor rezultate din combina]ii de ras`, frontiere, cultur`, religie, globalizarea [i
realinierea puterii politice, dezvoltarea rapid` a comunic`rii globale.
|n ceea ce prive[te serviciile sociale, ini]iatorul mi[c`rii comunitariste, Amitai
Etzioni constat` c` „exist` \nc` o mare nevoie de studiu [i experimentare a utiliz`rii
creative a structurilor societ`]ii civile [i cooper`rii public-privat, mai ales \n ceea ce
prive[te serviciile sociale“1. Dezvoltarea comunitar` este v`zut` ca o metod` de a lucra
cu oamenii care porne[te de la nevoile [i aspira]iile acestora, o provocare la formele
existente ale organiz`rii politice care se bazeaz` pe organizarea centralizat`, o provocare \ntr-o lume postmodern` \n care valorile drept`]ii, solidarit`]ii, cet`]eniei [i
societ`]ii f`r` clase sunt amenin]ate ca urmare a restructur`rii economice [i a
fragment`rii statului bun`st`rii, insecurit`]ii [i competi]iei \n numele libert`]ii
individuale2 (Williams, Hewitt, 1994, apud Gaebler, Osborne).
|n acela[i timp, DC este v`zut` ca o alternativ` la serviciile profesionale care
privesc oamenii ca pe simpli clien]i, serviciile comunitare având o serie de avantaje:
1

Etzioni, op cit, p 26
Williams, Hewit, Coomunity Development Journal, 3/1998

2
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sunt mai devotate membrilor lor decât serviciile clien]ilor lor, \n]eleg mai bine
problemele locale, rezolv` problemele \n timp ce organiza]iile guvernamentale
distribuie servicii, ofer` \ngrijire, nu servicii, sunt mai flexibile, mai creative, sunt mai
ieftine, creeaz` standarde de comportament, se concentreaz` pe capacit`]i, nu pe
deficien]e.

2.2.

Prezentarea conceptelor
Dezvoltarea comunitar` [i construirea capacit`]ii comunitare sunt strâns legate
dar nu reprezint` acela[i lucru. |n principiu, nu se poate concepe una f`r` cealalt`
deoarece dezvoltarea comunitar` pe termen lung este rezultatul construirii capacit`]ii
comunitare.
Accentul \n acest ghid cade asupra dezvolt`rii comunitare. Acesta va pune \n
eviden]` procesul de dezvoltare comunitar` care se construie[te [i rezid` din
capacitatea comunitar`. Atât dezvoltarea comunitar` cât [i construirea capacit`]ii
comunitare sunt elemente fundamentale pentru o comunitate.
Cele mai multe comunit`]i experimenteaz` o rela]ie s`n`toas` \ntre dezvoltarea
comunitar` [i capacitatea comunitar` [i, ca un rezultat, este util [i practic s` fie
abordate \mpreun` ca un proces complementar.

2.2.1. Ce este dezvoltarea comunitar`?
Dezvoltarea comunitar` este o evolu]ie planificat` a aspectelor bun`st`rii
comunit`]ii (economice, sociale culturale [i de mediu). Este un proces prin care
membrii comunit`]ii se unesc pentru a demara o ac]iune colectiv` [i a genera solu]ii
pentru probleme comune. Scopul dezvolt`rii comunitare poate varia de la mici
ini]iative \n cadrul unui grup mic la ini]iative majore ce implic` \ntreaga comunitate.









Indiferent de scopul activit`]ii, dezvoltarea comunitar` eficient` este:
Un efort pe termen lung cu rezultate vizibile \n timp;
Bine planificat`;
Cuprinz`toare [i echitabil`;
Holistic` [i integrat` \ntr-o imagine comprehensiv`;
Ini]iat` [i sprijinit` de membrii comunit`]ii;
|n beneficiul comunit`]ii;
Bazat` pe experien]ele care au condus la cele mai bune practici.

Rezultatul principal al dezvolt`rii comunitare este \mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii.
Dezvoltarea comunitar` eficient` deriv` din beneficiul mutual [i responsabilitatea
\mp`r]it` printre membrii comunit`]ii, fiind recunoscut` prin:
 Conectarea problemelor sociale, culturale, economice [i de mediu;
 Diversitatea intereselor \ntr-o comunitate;
 Rela]ia \n construirea capacit`]ii.
Dezvoltarea comunitar` necesit` [i ajut` la construirea capacit`]ii comunitare pentru
a identifica problemele [i preluarea avantajelor [i oportunit`]ilor, prin g`sirea unei
baze comune [i echilibrarea intereselor concurente. Dac` nu s-a realizat, este necesar
un efort con[tient [i con[tiincios \n a face ceva (sau mai multe lucruri) pentru a
\mbun`t`]i comunitatea.
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2.2.2. La ce contribuie dezvoltarea comunitar`?








Este un proces bazat pe cauze prin care comunit`]ile:
Devin mai responsabile;
Organizeaz` [i planific` \mpreun`;
Dezvolt` op]ional stiluri de via]` s`n`toase;
Se \mputernice[te ea singur`;
Reduce s`r`cia [i suferin]a;
Creeaz` oportunit`]i economice [i de angajare;
Realizeaz` obiective sociale, economice, culturale [i de mediu.

Comunitatea
De câte ori ne gândim la termenul de comunitate folosim termeni geografici.
Comunitatea este localitatea (ex. Ora[, comun`, sat). Când comunitatea este definit`
prin localizare fizic`, ea poate fi delimitat` prin grani]e precise care sunt deja \n]elese
[i acceptate de ceilal]i.

Definirea comunit`]ilor \n termeni de geografie este numai o modalitate de a le
aborda. Comunit`]ile pot fi definite prin mo[tenire cultural` comun`, limbaj [i
credin]e [i interese \mp`rt`[ite. De foarte multe ori sunt denumite „comunit`]i de
interese“.
Chiar [i atunci când comunit`]ile se refer` la localizare geografic`, ele nu includ
\ntotdeauna pe oricine din zon`. |n centrele umane mari, comunit`]ile sunt definite
cel mai adesea \n termenii cartierelor.
Majoritatea dintre noi apar]in mai mult decât unei comunit`]i, chiar dac` suntem con[tien]i sau nu de acest fapt. De exemplu, un individ poate fi, \n acela[i timp,
parte a unei comunit`]i reprezentate de cartier, o comunitatea religioas` [i o
comunitate ce \mparte interese comune.
Dezvoltare
Termenul dezvoltare se refer` cel mai adesea la ipoteza cre[terii [i expansiunii.
De-a lungul perioadei industriale, dezvoltarea a fost strâns legat` de cre[terea vitezei,
volumului [i m`rimii. Mul]i se \ndreapt` \n prezent asupra conceptului cre[terii din
mai multe motive. Este demonstrat faptul c` mult nu \nseamn` \ntotdeauna bun.
Suplimentar, se manifest` aten]ie pe reducerea dependen]elor exterioare [i sc`derea
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nivelurilor de consum. Termenul dezvoltare, totu[i, nu \nseamn` \ntotdeauna cre[tere, dar implic` \ntotdeauna schimbare.
Procesul dezvolt`rii comunitare ia \n calcul [i factorii ce influen]eaz` o comunitate [i schimb` calitatea vie]ii membrilor s`i. Dezvoltarea comunitar` este un
instrument pentru a organiza schimbarea [i, totu[i, nu este:
 Un remediu sau un r`spuns pe termen lung la o problem` specific` \n
cadrul comunit`]ii;
 Un proces ce caut` s` exclud` membrii comunit`]ii de la participare;
 O ini]iativ` care se \nregistreaz` prin izolare de la alte activit`]i conexe.
Similar construirii comunit`]ii, dezvoltarea comunitar` este important` prin
analiza rezultatelor procesului. O provocare primordial` pentru dezvoltarea
comunitar` este echilibrarea nevoii pentru solu]ii pe termen lung cu realit`]ile
cotidiene, ceea ce necesit` decizie imediat` [i ac]iune pe termen scurt.

2.2.3. Resursele dezvolt`rii comunitare
Termenul resurse este utilizat \n multe contexte. Cel mai adesea \nseamn` bani,
dar \n contextul dezvolt`rii comunitare ea poate \nsemna mult mai mult decât atât.
Dezvoltarea comunitar` include resurse umane, financiare [i de infrastructur`.
Resursele naturale sunt toate lucrurile pe care le furnizeaz` natura. Cel mai
adesea, dezvoltarea comunitar` se focalizeaz` pe industria resurselor naturale ce extrag
resurse naturale, creeaz` joburi [i bog`]ie, dar dac` nu sunt organizate corespunz`tor
pot s` nu fie sustenabile. Pentru a se asigura dezvoltarea comunitar` eficient` este
necesar s` existe un bun administrator al p`mântului [i s` se men]in` un echilibru
s`n`tos \ntre activit`]ile economice, sociale [i ecologice din comunitate.
Resursele naturale includ resurse cum ar fi:
 P`mânt, ap` [i aer;
 Minerale [i metale de suprafa]`/subteran;
 Petrol [i gaze naturale;
 P`duri [i alte plante;
 Via]a s`lbatic`;
 Standarde, legisla]ie [i politici care se refer` la cele de mai sus.
Resursele umane se refer` la oameni. Oamenii sunt inima tuturor problemelor
comunit`]ii [i, de aceea, sunt critice pentru succes. Dar nu este suficient numai s`
avem oameni implica]i. |n cadrul dezvolt`rii comunitare este important s` avem
persoana potrivit` pentru job-ul potrivit cu cele mai bune capacit`]i [i cuno[tin]e.
Aceasta nu este o problem` u[oar` cu atât mai mult cu cât nu [tim ceea ce ar trebui
f`cut, ce capacit`]i sunt necesare sau ce trebuie f`cut dac` ele lipsesc. Plasarea oamenilor \n cele mai potrivite roluri [i construirea capacit`]ilor sau a capacit`]ii umane
este denumit` dezvoltarea resurselor umane. Ocazional se refer` la construirea sau
cre[terea capitalului social. Indiferent de abordare, se recunoa[te valoarea oamenilor
[i a talentului lor, acceptându-se c` acest tip de dezvoltare este important \n
dezvoltarea resurselor naturale.
|n ciuda multor resurse naturale de pe planet`, oamenii au capacitatea de a se
reface [i ar trebui trata]i ca fiind cea mai valoroas` resurs` \ntr-o comunitate.
Resursele umane includ lucruri cum ar fi:
 Familii [i stiluri de via]` s`n`toase;
 Capacitatea de a construi, educa [i preg`ti;
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Planificarea carierei;
Practici de \nchiriere eficiente [i legale;
Pensii [i compensa]ii de munc`;
Legisla]ie \n domeniile drepturilor omului [i dreptului muncii.

Termenul resurse financiare este foarte bine definit. {tim c` \nseamn` bani [i cel
mai adesea implic` abilitatea de a-i dobândi. Ceea ce complic` lucrurile este
modalitatea de a localiza [i atrage cu succes tipul [i cantitatea de resurse financiare
pentru a dezvolta ini]iative comunitare. Similar sintagmei „omul potrivit la locul
potrivit“, este important s` avem banii potrivi]i la timpul potrivit. Tradi]ional,
dezvoltarea comunitar` este bazat` (\n parte sau \n totalitate) pe dezvoltarea canalelor
economice, corelarea taxelor [i subven]iilor guvernamentale. Aceste metode las` o
mic` putere sau control pe agenda guvernului sau sectorului privat. Strângerea de
fonduri [i identificarea grant-urilor au devenit slujbe stabile pentru multe organiza]ii
[i grupuri implicate \n dezvoltarea [i servirea comunit`]ii.
Resursele financiare includ lucruri cum ar fi:
 Strângerea de fonduri [i identificarea grant-urilor;
 B`ncile [i alte institu]ii financiare;
 Fonduri comunitare de \mprumut [i cercuri de ajutorare;
 Acces la fondurile de capital [i investi]ii;
 |mprumuturi guvernamentale [i programe finan]ate;
 Cooperative [i alte forme de investire;
 Politici [i principii privind finan]area \mprumutului.
Infrastructura este o parte a resurselor necesare pentru o dezvoltare comunitar`
eficient` [i include lucruri cum ar fi:
 Structuri [i construc]ii fizice;
 Transport;
 Sisteme de comunica]ii;
 Sisteme electrice, hidrotehnice, canalizare, \nc`lzire [i cur`]enie.
Totu[i, infrastructura se refer` atât la sistemele politice [i de conducere necesare
pentru a sprijini o comunitate, cât [i la politicile, standardele [i legile din comunitate.
F`r` infrastructur` nu putem vorbi de comunitate \n sens fizic.
Când se evalueaz` resursele necesare pentru o ini]iativ` a dezvolt`rii comunitare
este important s` se analizeze ce infrastructur` este necesar`, ce rela]ii exist`, dac`
sunt politici sau sisteme de sprijin \n atingerea obiectivelor propuse.
O activitatea de dezvoltare comunitar` are cel mai adesea propria infrastructur`,
cum ar fi o conducere sau un imobil, dar este necesar s` coexiste \ntr-o rela]ie
echilibrat` cu ceea ce exist`.

2.2.4. Ce este construirea capacit`]ii comunitare?
To]i oamenii [i toate comunit`]ile sunt definite printr-o dimensiune specific` a
capacit`]ii. Nimeni nu poate spune c` are o capacitate \mplinit`, dar cel mai adesea
dorim s` o dezvolt`m. Ceea ce este important de sesizat este faptul c` inima capacit`]ii
comunitare sunt oamenii. Comunit`]ile s`n`toase sunt realizate cu familii s`n`toase.
Crearea unor medii s`n`toase va \ncuraja crearea unor economii s`n`toase [i o dezvoltare sustenabil`. Capacitatea de a realiza aceste lucruri este dat` de o conducere
bun`, un plan viabil, motiva]ie [i sprijin din partea comunit`]ii. Fundamental,
capacitatea se construie[te [i se realizeaz` printr-un proces amplu care se ini]iaz` atât prin
construirea capacit`]ii cât [i printr-o dezvoltare comunitar` eficient`.
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Capacitatea reprezint` modalit`]ile [i mijloacele necesare pentru a face ceea ce
trebuie f`cut. Este mai mult decât reducerea la simple \ndemân`ri, planuri sau
oameni. Ea include angajament, resurse [i tot ceea ce este necesar pentru ca procesul
s` fie \ncununat de succes. Cel mai adesea, capacitatea se refer` la urm`toarele
componente:
 Oameni care doresc s` fie implica]i;
 |ndemân`ri, cuno[tin]e [i abilit`]i;
 Comunitate s`n`toas` [i \nst`rit`;
 Abilitatea de a identifica [i valorifica oportunit`]ile;
 Motiva]ia [i finan]area pentru a \mplini ini]iativele;
 Infrastructur`, institu]ii de sprijin [i resurse fizice;
 Conducere [i structurile necesare pentru participare;
 Resurse economice [i financiare;
 Sisteme [i politici de adecvate.
Construirea capacit`]ii comunitare este bazat` pe premisa c` sustenabilitatea
comunitar` poate fi \mbun`t`]it` dup` un timp. Capacitatea sau lipsa ei este reflectat`
\n oameni, economie, mediu, cultur`, atitudine [i aspectul comunit`]ii.
Bunurile comunit`]ii [i evaluarea comunit`]ii
Se consider` bunuri \ntr-o comunitate [i ar trebui evaluate atunci când se au \n
vedere bunurile [i capacitatea comunitar`:
 Bunurile [i obliga]iile umane;
 Resursele de mediu;
 Oportunit`]i [i limit`ri economice;
 Imobile, programe [i servicii culturale sau de recreare;
 Sisteme financiare, politice [i de securitate;
 Infrastructura existent` [i dorit`;
 Procese de comunicare.
Impactul construirii comunitare
Când comunit`]ile \[i construiesc capacitatea, exist` un impact semnificativ
asupra multor aspecte ale vie]ii \n comunitate. Construirea capacit`]ii subliniaz`
capacit`]ile [i for]ele pozitive existente, f`r` a se concentra pe probleme sau
sentimentele de neputin]`. Un indicator ce ne arat` c` se dezvolt` capacitatea
comunitar` este faptul c` oamenii sunt activi, interesa]i [i particip` \n continuare la
program. Ei pot fi chestiona]i, provoca]i [i invita]i la dezbateri - dar ar trebui s`
dezbat` ce trebuie f`cut [i mai pu]in s` se plâng` de ceea ce nu se schimb` niciodat`.
Mult mai mul]i oameni devin implica]i, identific` problemele cheie [i iau parte la
ac]iuni. Rezultatele devin evidente [i capacit`]ile, energiile [i resursele multor
comunit`]i se \mbun`t`]esc pe m`sur` ce capacitatea cre[te.
Construirea capacit`]ii comunitar` consum` timp, efort [i necesit` conducere.
De asemenea este necesar sprijinul indivizilor cu expertiz` [i/sau bani pentru preg`tire.
Cre[terea capacit`]ii comunitare este un rezultat direct al unui proces eficient de
dezvoltare comunitar` [i devine critic ca oricine, indiferent c` este con[tient de
procesul de dezvoltare comunitar` s` se implice \n activit`]i.
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3. Descrierea proiectelor
Asocia]iei
Primele interven]ii ale asocia]iei \n comuna Chiojdeni au avut un caracter pu]in
structurat, sub forma suportului individual ca urmare a identific`rii unor situa]ii de
dificultate. |n 1996, \n urma unor alunec`ri de teren, 7 familii primesc suport din
partea asocia]iei constând \n alimente sau obiecte de mobilier.
Ajutorul a fost oferit acelor familii care au suferit pagube importante \n urma
alunec`rilor de teren [i care nu ar fi avut posibilitatea de a primi suport, \ntr-o perioad`
foarte scurt` de timp, astfel \ncât s` poat` dep`[i situa]ia de criz`. Ajutorul a fost acordat
\n special familiilor cu mul]i copii, avându-se \n vedere faptul c` ace[tia sunt primii care
resimt cel mai grav criza.
Tabel 1: Proiecte implementate de Asocia]ie \n comuna Chiojdeni
Perioada
Finan]are Parteneri
Activit`]i principale
„Carte [i Parte“ - proiect de dezvoltare comunitar`
2000 - 2001 DFID
- CL Chiojdeni, - Crearea [i dotarea unui mini-serviciu social;
(coordonator)
- Realizarea unui curs de mediator social comunitar;
- Asocia]ia
- Introducerea profesiei de mediator social comunitar \n COR;
„Hr`ni]i Copiii“ - Ini]ierea femeilor rome pentru medierea social`;
- Asocia]ia
- Angajarea mediatorilor sociali comunitari romi;
Umanitar`
- Reuniuni informativ-explicative cu adul]ii romi din satul
EquiLibre
Lunci;
- 9 luni
- Campanii de informare pe diferite teme \n Comuna Chiojdeni;
- Dezbateri cu reprezentan]ii comunit`]ii din Lunci, instit.
jude]ene [i locale.
Serviciu social pentru comunitatea de romi
2002 - 2003 Unicef
- Asocia]ia
- Sus]inerea material` [i psihologic` a familiilor de romi cu
România
„Hr`ni]i Copiii“ copii, aflate \n criz` socio-economic`, beneficiari ai
(coordonator)
ajutorului social prin crearea a dou` Centre de zi \n
- Prim`ria
Chiojdeni [i Lunci; aici 80 copii beneficiaz` de asisten]`
Chiojdeni
psiho-educativ`, \n aprofundarea cuno[tin]elor dobândite
- {coala
\n clas`, dotare cu calculatoare [i profesor IT, o gustare,
General`,
rechizite [colare, \mbr`c`minte, \nc`l]`minte, etc.;
com. Chiojdeni - Suport de specialitate, consiliere [i acompaniere \n vederea
- 12 luni
dep`[irii situa]iilor de dificultate [i cre[terea gradului de
implicare personal`;
- Ac]iuni \n parteneriat cu autorit`]ile locale \n vederea
identific`rii oportunit`]ilor de asisten]` pentru reducerea
riscului marginaliz`rii sociale a familiilor de romi;
- Dezvoltarea capacit`]ilor parentale privind \ngrijirea copiilor
[i accesarea serviciilor comunitare;
- Formarea principalelor deprinderi igienico-sanitare.
„{coala p`rin]ilor“
2002 - 2005 Unicef
- Asocia]ia
1. Lectorate pentru p`rin]i \n domeniile:
România
„Hr`ni]i Copiii“
- educa]ie pentru s`n`tate (\ngrijirea [i dezvoltarea
(coordonator)
copilului, accesul la serviciile de s`n`tate, etc.);
- Prim`ria
- educa]ie moral-civic` (drepturile copilului, legisla]ie,
Chiojdeni
rela]iile comunitare);
- {coala
- mediul familial [i dezvoltarea copilului.
General`,
2. Activit`]i de consiliere psihologic` [i social` pentru
com. Chiojdeni
men]inerea unit`]ii familiei, cre[terea copilului \n familie
- 12 luni
[i integrarea familiei \n comunitate.
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3. Acompanierea familiilor \n vederea integr`rii sociale [i
profesionale (loc de munc`, \nregistrare tardiv` a na[terii,
acte de identitate [i stare civil` etc.).
4. Interven]ie direct` (ajutor material [i financiar) pentru
situa]ii de criz`.
Servicii comunitare pentru copil [i familii - Prevenirea abandonului [colar
2003 - 2006 Unicef
- Asocia]ia
- continuarea activit`]ii \n Centrele de Zi Chiojdeni [i Lunci
România
„Hr`ni]i Copiii“ (80 copii) pentru prevenirea abandonului [colar pentru copiii
(coordonator)
de etnie rom` care tr`iesc \n situa]ii precare;
- Prim`ria
- crearea unei clase preg`titoare pentru copii de etnie rom`
Chiojdeni
\n vârst` de 6 ani la gr`dini]a din satul Lunci;
- {coala General` - diversificarea programelor comunitare;
- 12 luni
- facilitarea accesului la serviciile sociale.
„Minte s`n`toas` \n corp s`n`tos“
2005 - 2006 Uniunea
- Consiliul
- crearea [i dotarea unui punct sanitar (ap` curent`,
European`
Local
aparatura necesar`, calculator, imprimant`, medicamente);
(Phare)
Chiojdeni,
- formarea a 12 mediatoare sanitare;
coordonator
- realizarea de parteneriate cu Direc]ia de s`n`tate public`
- Asocia]ia
Vrancea;
„Hr`ni]i Copiii“ - angajarea a 2 mediatoare cu carte de munc`;
- 12 luni
- construc]ia de facilit`]i pentru alimentarea cu ap` potabil`
(construirea a 3 fântâni [i 10 bazine colectoare de ap`,
aduc]iunea de ap` \n comunitatea de romi);
- informarea comunit`]ii cu privire la normele minimale de
igien`;
- informarea comunit`]ii cu privire la accesarea serviciilor
sociale [i medicale;
- construirea a 2 camere \n dispensarul medical din comuna
Chiojdeni;
- organizarea de campanii pe probleme de s`n`tate.
„Back to school“
2006 - 2007 Unicef
- Asocia]ia
- solu]ionarea punctual` a problemelor, urmare a pagubelor
România
„Hr`ni]i Copiii“ produse de inunda]iile din 2005, prin implicarea resurselor
(coordonator)
comunit`]ii (alimente, \mbr`c`minte, \nc`l]`minte, rechizite
- Prim`ria
[colare);
Chiojdeni
- prevenirea abandonului [colar pentru copiii de etnie rom` din
- 12 luni
satul Lunci precum [i a copiilor din comuna Chiojdeni prin
continuarea activit`]ii celor 2 centre de zi;
- facilitarea accesului la servicii sociale pentru familiile aflate \n
dificultate, cu sprijinul mediatoarelor sanitare;
- sprijin pentru reabilitarea [colii, gardului, [colii, amenajarea
grupului sanitar.

Colaborarea noastr` cu comunitatea din Chiojdeni a \nceput o dat` cu alunec`rile de
teren, asta \n 1996, [i au fost ajutoare punctuale pentru 7 familii care au r`mas f`r` case.
Cu ajutorul unor sponsoriz`ri am oferit ajutoare materiale: mâncare, mobilier, \mbr`c`minte.
A fost o interven]ie rapid` pe nevoile oamenilor. (reprezentant ONG)
{i \n anii urm`tori, asocia]ia \ntreprinde activit`]i periodice de sprijin pentru
familii \n dificultate, iar \n 2001 este implementat primul proiect cu finan]are
UNICEF pentru crearea a dou` centre de zi \n satele Chiojdeni [i Luncile. Ulterior,
sunt implementate alte cinci proiecte cu finan]are din diverse surse.
Ace[ti oameni pe care i-am ajutat veneau [i-mi b`teau la poart` cu diferite probleme,
nevoi [i atunci am solicitat sprijin de la UNICEF pentru sprijinirea acestei comunit`]i de
romi care au multe nevoi [i lipsuri. {i atunci s-a n`scut ideea centrelor de zi - unul \n
Chiojdeni [i unul \n Lunci. Am \ncercat s` facem servicii comunitare pentru copil [i familie
pornind cu centru de zi ca nucleu. (reprezentant ONG)
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Un element comun pentru o parte dintre proiectele asocia]iei, dar [i ac]iunile
anterioare interven]iei structurate, \l reprezint` suportul acordat familiilor aflate \n
situa]ie de criz`, cel mai adesea din cauza alunec`rilor de teren sau al inunda]iilor care
afecteaz` frecvent zona. |n cazul comunit`]ii de romi din comuna Chiojdeni, re]elele
sociale nu pot asigura suportul necesar unei familii care se confrunt` cu dificult`]i
majore (ex. pierderea locuin]ei sau a bunurilor din cauza calamit`]ilor naturale) având
\n vedere lipsa resurselor care afecteaz` \ntreaga comunitate. Cea mai mare parte a
comunit`]ii de romi este sever afectat` de s`r`cie, fapt confirmat [i de ponderea mare
a familiilor beneficiare de ajutor social. Locuin]ele acestora sunt lipsite de cele mai
elementare condi]ii de igien` [i, adesea, sunt situate \n zone expuse riscurilor de
calamitate (zone inundabile sau afectate de alunec`ri de teren). Accesul la
infrastructur` este precar din cauza amplasamentului locuin]elor (\n pant` abrupt`) [i,
\n cele mai multe cazuri, lipsesc [i cele mai elementare utilit`]i. |n acest context,
suportul ini]ial a vizat familiile afectate de calamit`]i sau cele \n situa]ie de criz` \ns`
suportul a fost limitat la ajutoare punctuale al c`ror volum a fost \n mare m`sur`
dependent de generozitatea sponsorilor.
|n anul 2000, este implementat primul proiect \n care asocia]ia este partener [i
care marcheaz` \nceputul interven]iei formale [i structurate. Cele mai importante
activit`]i ale proiectului au vizat \nfiin]area unui serviciu social [i formarea de
mediatori sociali \n cadrul comunit`]ii rome. O component` important` a proiectului
o reprezint` efortul de a stabili pun]i de comunicare \ntre reprezentan]ii comunit`]ii [i
autorit`]ile locale, pe de o parte, [i autorit`]ile jude]ene, pe de alt` parte.
A fost un proiect de dezvoltare comunitar`, finan]at de DIFD cu sprijinul Ministerului
Muncii [i a vizat dezvoltarea serviciului social \n cadrul Prim`riei. Ace[tia au doar un om
care este lucr`tor social, [i care a fost preg`tit prin diverse cursuri, deci nu are preg`tire de
specialitate \n domeniu. (reprezentant ONG)
|n perioada 2002 - 2003, prin proiectul „Serviciul social pentru comunitatea de
romi“, sunt diversificate formele de suport pentru comunitate, cea mai semnificativ`
constând \n \nfiin]area a dou` centre de zi \n cele dou` sate, Chiojdeni [i Luncile.
Ajutoarele punctuale sunt \nlocuite cu interven]ii care vizeaz` impactul pe termen
mediu [i lung, reg`site \n special \n serviciile educa]ionale pentru copii (\n cadrul
centrelor de zi), dar [i pentru p`rin]i prin serviciile de dezvoltare a capacit`]ilor
parentale. Un rol semnificativ revine institu]iilor locale ([coala, prim`ria) care sunt
implicate \n activit`]i ca parteneri.
Centrele de zi au func]ionat din 2001 pân` \n 2006. Am mers pe copii clasele I-IV ca
s` putem observa ce se \ntâmpl` la clasa a V-a, dac` difer` de ce s-a \ntâmplat pân` acum,
dac` au interes pentru [coal` sau vor s` abandoneze. Pe lâng` masa pe care o primeau, [i a
fost unul din punctele cheie care \i atr`geau pe copii (am mers pe hran` rece - mezeluri de
toate felurile, brânzeturi, fructe, s.a.), mai aveau calculator, profesor pentru calculator care
i-a \nv`]at s` se joace, s` scrie. |i mai ajutam cu rechizite, \mbr`c`minte, \nc`l]`minte, de
dou` ori pe an. (reprezentant ONG)
|ncepând cu 2003, pentru o perioad` de trei ani, activit`]ile proiectului
„Serviciu social pentru comunitatea de romi“ vor viza consolidarea serviciilor create
\n proiecte anterioare [i diversificarea acestora. |n aceia[i perioad` se deruleaz`
concomitent proiectul „[coala p`rin]ilor“ care sus]ine, prin activit`]i care privesc
\ntreaga familie, m`suri de reintegrare social` [i profesional`. Ponderea ajutoarelor
directe scade \n totalul suportului furnizat [i r`mâne doar o form` de interven]ie
pentru situa]iile de criz`.
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|n perioada 2005 - 2006 sunt realizate investi]ii semnificative \n infrastructur` [i
utilit`]i pentru comunitatea de romi. Sunt realizate facilit`]i pentru a \mbun`t`]i
accesul la ap` potabil` [i sunt create condi]ii pentru a cre[te accesul la servicii
medicale de calitate. |n acest scop este creat` re]eaua de mediatori sanitari [i este
\nfiin]at un cabinet medical cu dot`rile corespunz`toare.
Pentru 2006 - 2007 se acord` aten]ie reintegr`rii [colare a copiilor din comunitatea de romi [i atenu`rii efectelor inunda]iilor care au afectat zona [i \n special
zona \n care locuiesc romii.

3.1.

Contextul implement`rii proiectelor
Un element esen]ial care a influen]at semnificativ implementarea proiectelor l-a
reprezentat situa]ia comunit`]ii de romi din Chiojdeni care se confrunt` cu un cumul
de factori de excluziune, cei mai afecta]i fiind copii. Majoritatea familiilor sunt lipsite
de venituri permanente, cu excep]ia transferurilor sociale. Adul]ii ob]in, cel mai
adesea, venituri din activit`]i cu caracter sezonier din agricultur` sau realizarea unor
produse de uz casnic din lemn.
Ocupa]ia tradi]ional` a rudarilor, confec]ionarea unor obiecte de uz casnic din
lemn, puternic descurajat` \nainte de 1989, nu \ntrune[te condi]iile minimale pentru
a deveni o ocupa]ie permanent`. Lipsa materiilor prime, volumul sc`zut al
comenzilor, lipsa pie]elor de desfacere sunt doar câ]iva din factorii care au determinat
renun]area la ocupa]iile tradi]ionale.
VMG-ul [i aloca]ia copiilor sunt veniturile lor. Mai strângeau ghebe, c`tin` - pe
vremea când colecta Ocolul Silvic, [i \n rest mai pleac` la câmp. Pleac` prim`vara [i se
\ntorc toamna. Se duc \n zona Br`ilei, pe la Ianca, muncesc cu ziua pe acolo. (reprezentant
ONG)
Migra]ia pentru munc` este frecvent` \n cazul familiilor de romi, având \n
vedere lipsa oportunit`]ilor locale. Lipsi]i de terenuri \n proprietate pentru a ob]ine
produse necesare autoconsumului, romii obi[nuiesc s` plece, \n perioadele \n care se
efectueaz` lucr`ri agricole, c`tre zone deficitare \n ceea ce prive[te for]a de munc`.
Nu avem angajatori aici. Sunt ni[te asocia]ii familiale dar care nu au angaja]i, de
obicei oamenii muncesc cu ziua plus ajutorul social. Oamenii nu au unde s` munceasc`.
(reprezentant autoritate local`)
Dat` fiind sezonalitatea activit`]ilor, dar [i volumul mare de munc` necesar,
copiii sunt antrena]i \n mod direct \n ob]inerea veniturilor sau prin preluarea unor
\ndatoriri \n cadrul gospod`riei (\ngrijirea fra]ilor mai mici, prepararea hranei).
Condi]iile de locuit sunt improprii \n cazul majorit`]ii romilor. Casele acestora sunt
supraaglomerate, lipsite de utilit`]ile minime iar dot`ri sunt s`r`c`cioase. Exist` [i
familii de romi care tr`iesc \n locuin]e improvizate (bordeie) aflate \n zone expuse
riscului calamit`]ilor.
Casele au fost ridicate pe coast`, unde sunt dese alunec`rile de teren. Aici, \n sat, sunt
vreo 300 de case \ns` atunci când plou` este foarte greu, nu sunt drumuri pietruite... {i zona
este specific`, cu multe pante [i când plou` mai mult apar alunec`rile de teren. (reprezentant
autoritate local`)
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O parte a familiilor din comunitatea de romi [i-au construit case f`r` a ob]ine
avizele necesare, fie din cauza lipsei banilor pentru plata taxelor, fie pentru c` nu
\ndeplineau condi]iile minime impuse pentru ridicarea unei construc]ii. De asemenea,
lipsa terenului necesar construc]iei unor noi case a determinat supraaglomerarea
comunit`]ii. P`rin]ii ofer` copiilor care se c`s`toresc un loc de cas` \n propria curte
de[i spa]iul de]inut este foarte restrâns.
{i-au f`cut [i ei case unde au avut loc, lâng` p`rin]i, fra]i - dac` ar fi avut un loc mai
bun poate c` nu [i-ar fi f`cut acolo casa. (reprezentant autoritate local`)
Alimentarea cu ap` a fost o problem` critic` pentru comunitatea de romi pân`
la momentul implement`rii proiectului prin care au fost create facilit`]i de acces
(bazine, re]ea de ap`, fântâni). Sursele de ap` potabil` se aflau la mare distan]` de
locuin]ele din comunitatea de romi iar transportul acesteia pân` \n comunitate era
posibil prin \n]elegeri \ntre vecini, rude sau cunoscu]i.
Problema cu apa era foarte important`, pentru c` se duceau la 3-4 km s` aduc` o
g`leat` cu ap`, cât` ap` puteau aduce - se mai \n]elegeau unii cu al]ii s` mai aduc` cu
c`ru]a \n bidoane, dar cât putea s`-i ajung` pentru c` trebuiau s` fac` [i mâncare, s` se [i
spele, s` spele [i rufe [i de aici povestea aia „nu-mi sp`l rufele, mai bine le arunc [i v`d eu
de unde mai cap`t altele“. (reprezentant ONG)
|n comunitatea de romi exist` [i familii ale c`ror locuin]e nu sunt racordate la
re]eaua de alimentare cu curent electric. Situa]ia este justificat` de autorit`]ile locale
prin faptul c` aceste familii nu au acte de proprietate pe locuin]e motiv pentru care
re]eaua de curent electric nu poate fi extins`. Ca urmare familiile racordate \n mod
legal la re]ea permit [i celorlalte s` aib` acces la curent electric prin racord`ri improvizate.
Mai este lumina, pentru c` mul]i nu sunt bran[a]i la curentul electric, sunt mul]i care
[i-au tras ilegal curent. (reprezentant ONG)
Starea de s`n`tate a popula]iei de romi, de[i \mbun`t`]it` \n ultimii ani, r`mâne
precar` din cauza condi]iilor de locuit [i a particularit`]ii zonei. Prezen]a mediatorilor
sanitari a asigurat cre[terea accesului la servicii medicale [i, \n special, la serviciile
oferite prin programele na]ionale de s`n`tate. Cazurile copiilor care nu particip` la
vaccin`ri sunt mai degrab` excep]ii, iar inciden]a unor boli grave cauzate de
alimenta]ie sau lipsa de igien` a sc`zut semnificativ.
A mai fost problema dispensarului, \nainte veneau 7 km pân` \n Chiojdeni. Mai este
problema transportului, autobuzele circul` diminea]a la 5 [i dup`-amiaza la ora 2 spre
Râmnic [i Foc[ani. Atunci, cum s` vii la dispensar? Problemele [i bolile erau de toate felurile.
Se ducea o dat` pe s`pt`mân` doctorul \ntr-o sal` de clas` la [coala \n care-i vedea pe copii, le
f`cea consulta]ii. (reprezentant ONG)
Una din cele mai importante atribu]ii ale mediatorului sanitar prive[te cre[terea
gradului de con[tientizare a importan]ei acces`rii serviciilor de s`n`tate de tip
preventiv. Spre exemplu, \n cazul femeilor gravide, activit`]ile cuprind identificarea,
luarea \n eviden]` [i informarea acestora. De altfel, mediatoarele sanitare intervin ca o
interfa]` \ntre cadrele medicale [i comunitate, având ca principal rol identificarea
problemelor de s`n`tate la nivelul comunit`]ii, informarea [i eviden]a tratamentelor
sau a accesului la programele na]ionale de s`n`tate, \n special pentru copii. |n situa]iile
speciale, a[a cu este cea din satul Lunici unde medicul este prezent doar o dat` pe
s`pt`mân`, mediatoarele faciliteaz` accesul membrilor comunit`]ii la serviciile
medicale.
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Eu am propus ca toate mediatoarele s` r`mân` aici, \n Lunci, ca s` adune toate datele
[i dac` sunt urgen]e, atunci s` vin` doctorul. {i m` bucur c` se \ntâmpl` chestia asta. Dar,
o dat` pe s`pt`mân`, este prea pu]in ca doctorul s` fie acolo [i s` mai vin` [i cu toat` echipa.
Ar trebui m`car s` lase o asistent` aici permanent`. Deci, mai e problema doctorului care nu
mai are contract cu Casa de Asigur`ri, pentru c` nu [i-a f`cut nici un fel de documenta]ie,
[i astfel a pierdut toate beneficiile pe care putea s` le aib`. Totu[i vine [i face munc`
voluntar` pentru c` el nu este pl`tit pentru ceea ce face. (reprezentant ONG)
Cumulul de condi]ii descrise \n sec]iunea de fa]` afecteaz` \n primul rând copiii.
Ace[tia se confrunt` cu lipsuri majore iar abandonul [colar \n comunitate atinge rate
\ngrijor`toare. Educa]ia nu mai este o prioritate pentru p`rin]ii romi preocupa]i s`
asigure familiei condi]ii decente pe termen scurt. Copiii devin surs` de venit pentru
familie \ndat` ce pot participa la activit`]ile din gospod`rie sau pot munci al`turi de
p`rin]i. Chiar [i \n condi]iile \n care au fost create servicii [i facilit`]i pentru a \ncuraja
participarea [colar`, au fost necesare m`suri adaptative pentru a elimina poten]ialul
conflict \ntre m`surile de suport [i stilul de via]` al familiilor rome.
Frecven]a la [coal` \n perioada centrelor de zi a fost de 100%, dar de prin mai-iunie
copiii [colari pleac` cu p`rin]ii la câmp. Am discutat cu Inspectoratul [colar [i se ajunsese la
o concluzie s` le \ncheie mediile mai devreme sau s`-[i continue [coala acolo unde mergeau,
ca s` nu piard` anul [colar. |n 15 septembrie, când \ncepea [coala, iar lipsesc pentru c` nu
se \ntorc de la câmp [i vin pe la sfâr[itul lunii octombrie, \nceputul lui noiembrie.
(reprezentant ONG)
Nivelul redus de trai care determin` familii de romi s` fie preponderent orientate
c`tre solu]ii pe termen scurt se reflect` \n rata ridicat` a abandonului [colar [i a
neparticip`rii [colare. M`surile de suport pentru copii au rolul de a reduce riscul
\ndep`rt`rii copilului de [coal` prin compensarea efortului pe care familia ar trebui s`l fac` pentru a asigura cele necesare. Cel mai frecvent, familiile nu dispun de resursele
minime pentru copii (\mbr`c`minte, \nc`l]`minte, hran`) necesare men]inerii acestuia
\n sistemul de educa]ie. Nivelul de [colaritate relativ sc`zut atins de copii nu reflect`
o lips` de valorizare a [colii, ci mai degrab` nivelul de [colaritate pe care [i-l pot
permite s`-l achizi]ioneze \n condi]iile constrângerilor materiale [i ale priorit`]ilor
familiale orientate spre supravie]uire.
A existat abandon, [i \nc` mai exist` aceast` problem` pentru o parte dintre ei. |n
fiecare toamn` profesorii merg \n comunitate [i se roag` de p`rin]i s`-[i trimit` copiii la
[coal`. Nu-[i trimiteau copiii la [coal`, pentru c` unii nu aveau cu ce s`-i \ncal]e pe copii,
s`-i \mbrace, [i erau [i sunt copii foarte buni dar pentru c` nu sunt sus]inu]i de p`rin]i s-au
pierdut. Eu am \ncercat s`-i ajut - le-am adus cizme, \mbr`c`minte, rechizite. (reprezentant
ONG)
|n timp ce munca le asigur` copiilor dobândirea unor abilit`]i necesare pentru
supravie]uire \n viitorul imediat, având \n acest sens valen]e educative pentru
adaptarea copiilor la statutul de membri ai unei comunit`]i s`race, [coala reprezint`
perspectiva pe termen lung, solu]ia ie[irii din s`r`cie, o solu]ie dorit`, dar dificil de
atins. {coala, ca [i munca, aduce cu sine o serie de gratifica]ii, dar \n timp ce
gratifica]ia muncii este una imediat` [i palpabil`, cea oferit` de [coal` este doar una
presupus`, \ndep`rtat`, mai ales \n condi]iile \n care p`rin]ii sau al]i membri ai familiei nu au dobândit nivele de [colaritate ridicat`. Orientarea spre perspectiva de scurt`
durat` \n detrimentul investi]iei pe termen lung semnific` \n fapt adaptarea membrilor
comunit`]ilor s`race la condi]iile de deprivare relativ` la care sunt supu[i.
Antrenarea copiilor \n diferite forme de câ[tig este \ncurajat` de c`tre familie
datorit` faptului c` aduce o ameliorare a situa]iei economice a familiei pe termen
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scurt. Sunt ignorate \ns` consecin]ele pe termen mediu [i lung: \ngustarea
perspectivelor copiilor (\ntreruperea cursurilor [colare, urmat` eventual de
imposibilitatea re\nscrierii), privarea copilului de poten]ialele oportunit`]i, diminuarea
[anselor de via]`“, maturizarea precoce a copiilor, afectarea st`rii de s`n`tate.
Pe de alt` parte, lipsa accesului la alte servicii necesare pentru a acoperi
diversitatea nevoilor acestor familii - servicii care sunt furnizate \n zone \n care
furnizorii publici intervin constant sau autorit`]ile locale au capacitatea de a finan]a
m`suri adecvate de suport - au determinat adaptarea serviciilor la nevoile familiilor
beneficiare.
Mai vin cei de la Consiliul Jude]ean, se mai uit`, mai \ntreab` dar nimic concret. Mie
mi se pare c` autorit`]ile locale nu dau \n foc s`-[i remedieze problema, \ns` nu po]i s` te iei
cu ei de piept c` nu se implic` pentru c` ar \nsemna s` nu mai ai deschidere sau intrare s`
rezolvi ceea ce po]i, [i atunci \ncerci m`car s` te strecori un pic s` faci câte ceva pentru
oamenii ace[tia. (reprezentant ONG)

3.2.

Caracteristici ale interven]iei
F`r` a face obiectul unei planific`ri ini]iale pe termen lung, proiectele implementate se disting ca r`spuns la nevoile reale ale comunit`]ii prin integrarea
rezultatelor anterior ob]inute [i prin efortul de a asigura sustenabilitatea acestora.
Procesul de dezvoltare comunitar` astfel ini]iat a fost sus]inut [i de implicarea
comunit`]ii [i crearea re]elelor \ntre institu]iile locale.
|n cazul programului de dezvoltare comunitar` de la Chiojdeni, cele mai
importante caracteristici constau \n implicarea gradual` a comunit`]ii [i a autorit`]ilor
locale, diversitatea resurselor atrase, transferul de expertiz` [i crearea de condi]ii
pentru asigurarea sustenabilit`]ii proiectelor.

3.2.1. Implicarea comunit`]ii [i a autorit`]ilor locale
Dac` ini]ial comunitatea a fost un recipient al suportului oferit de asocia]ie,
\ncepând cu primul proiect au fost aplicate m`suri consistente pentru cre[terea
gradului de participare [i implicare a comunit`]ii. Fiecare proiect a avut o component`
adresat` cre[terii gradului de implicare a comunit`]ii fiind create inclusiv grupuri
comunitare consultative cu scopul de a identifica problemele din comunitate [i de a
media rela]ia beneficiar - institu]ii.
Proiectul Phare practic l-am f`cut cu oamenii. Când finan]atorii au venit la precontractare am creat grupul de ini]iativ` al comunit`]ii de romi. Ei au f`cut alegerile, au votat,
[i i-au ales pe cei pe care \i credeau mai destoinici, mai capabili s` deschid` u[a. Femeile sau implicat mai pu]in \n acest comitet, pentru c` b`rba]ii nu au fost de acord \ncet-\ncet, am
\nceput s` ne \n]elegem cu ei, la \ntâlniri ne spuneau ce probleme au. (reprezentant ONG)
|ncerc`rile de cre[tere a particip`rii comunit`]ii nu au fost lipsite de dificult`]i
având \n vedere lipsa exerci]iului membrilor dar [i lipsa de perspectiv` caracteristic` a
comunit`]ilor afectate de s`r`cie extrem` pe perioade mari de timp. Deprivarea
genereaz` distorsiuni comportamentale dificil de modificat prin interven]ii pe termen
scurt. Sunt relatate situa]ii \n care romii nu au reu[it s` se mobilizeze pentru a
participa la reconstruc]ia propriilor case distruse \n urma alunec`rilor de teren.
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Le-au adus de la Guvern materialele necesare pentru construc]ia caselor [i le-au dat [i
bani. Au stat materialele ale pe câmp toat` vara, banii i-au terminat foarte repede [i apoi
veneau la primar s` le aduc` el materialele. Le-a dus primarul [i materialele dar iar le-au l`sat
pân` toamna târziu \ntr-o zon`, aproape de construc]ii \n loc s` se adune 2-3 s` \nceap` s`
sape funda]ia ca s`-[i fac` locuin]a, pentru c` aveau materiale, le-a pl`cut s` stea \n ni[te
containere cu lumin`... dar apoi nu mai aveau cu ce s` pl`teasc` lumina, pentru c` se
\nc`lzeau cu curent; le-am adus [i aragazuri cu butelie... tot la bordei e mai bine, nu au vrut
s` salte o cas`. Au pus BCA-ul unul lâng` altul cu ciment [i au f`cut a[a o chestie... tot un
bordei. Deci nu vor s`-[i dep`[easc` situa]ia asta... nu conteaz` ce se \ntâmpl` cu copilul.
Unii au televizor [i v`d c` se poate [i altfel, c` se poate mai bine. (reprezentant ONG)
Lipsa coordon`rii [i a prezen]ei unui lider formal sau informal care s` asigure
mobilizarea membrilor comunit`]ii [i monitorizarea lucr`rilor a determinat \ntârzieri
\n utilizarea materialelor de construc]ie. De asemenea, \n cele mai multe cazuri, cei
afecta]i de calamitate, sunt lipsi]i de cuno[tin]ele [i aptitudinile necesare ridic`rii unei
construc]ii. |ntr-o alt` situa]ie, cea a construc]iei dispensarului, romii au dovedit c`
pot fi implica]i \n astfel de activit`]i \ns` sub coordonarea unor muncitori califica]i.
Dispensarul a fost ridicat tot cu ei.
For]a brut` a fost asigurat` de ei dar am avut [i ni[te muncitori califica]i. Putem spune c`
60% din lucr`ri s-a f`cut cu ei - au ajutat la c`ratul lemnelor, la t`iatul lor, la lipit, la turnat
funda]ii, deci munci necalificate. (primar)
De asemenea, la cele dou` centre de zi, p`rin]ii copiilor romi au fost implica]i \n
activit`]i voluntare pentru asigurarea cur`]eniei \n centre [i prepararea hranei.
Ne ajutau s` a[ez`m masa, la cur`]enie. (reprezentant [coal`)
Un rol important \n implementarea proiectelor l-a avut [coala. Aici au fost
organizate centrele de zi pentru copiii iar personalul a fost asigurat, \n parte de cadrele
didactice din [coal` sau p`rin]i ai copiilor beneficiari ai serviciilor. |n [coal` au fost
organizate [i activit`]ile cu p`rin]ii, iar cadrele didactice au asigurat leg`tura cu p`rin]ii
[i organiza]ia. |n proiect au fost implicate [i mediatoarele sociale (preg`tite \n cadrul
primul proiect implementat \n comunitate) pentru evaluarea nevoilor familiei [i acordarea de suport direct acestora. |n mare m`sur`, [coala a preluat semnificativ din
atribu]iile unui serviciu primar de asisten]` social`, iar implementarea proiectelor a
facilitat asumarea unui mod de a lucra cu familia care dep`[e[te domeniul furniz`rii
de servicii educa]ionale. Astfel, familiile sunt sprijinite pentru a dep`[i situa]ii care
blocheaz` participarea copilului la educa]ie [i i se ofer` ajutor pentru a \n]elege importan]a particip`rii [colare.
La consiliile profesorale m` \ntâlneam cu ei [i discutam \n leg`tur` cu problemele care
le \ntâmpinau, mul]i au f`cut [i voluntariat la centrele de zi. Doamna de la care cump`ram
alimente le ducea ea cu ma[ina la [coal` [i mai sponsoriza [i ea cu ceva; dou` doamne de la
[coal` au fost extraordinar de serioase, au lucrat cu drag cu copii [i au ini]iat tot felul de
ac]iuni implicându-le [i pe mediatoarele sociale. Cu acest primar colaboram foarte bine, era
director de [coal`, este o persoana care s-a implicat foarte mult. (reprezentant ONG)
Mediatoarele comunitare au avut de asemenea un rol semnificativ \n implementarea proiectelor. Pentru calificarea acestora au fost respectate procedurile [i
standardele cerute de lege, fiind ob]inute [i documentele necesare care atestau c` pot
desf`[ura activitatea de mediere comunitar`. Preg`tite \n primul proiect implementat
de organiza]ie, mediatoarele au fost implicate \n proiectele ulterioare \ns` din cauza
resurselor insuficiente dar [i a lipsei de implicare a autorit`]ii locale, nu a mai fost posibil` men]inerea cadrului formal \n care acestea s`-[i desf`[oare activitatea.
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Am preg`tit fetele, le-am dat diplome recunoscute de Ministerul Muncii \ns` nu au ie[it
cum am fi vrut noi, ar fi fost bine ca Prim`ria s` foloseasc` aceste femei, tot pe VMG, \n
munca social`. Dac` 9 zile pe lun` fiecare din aceast` femeie ar fi fost implicat` \n munca
social`, plus lucr`torul social de la Prim`rie, puteau s` fac` toat` munca \n comunitate:
anun]au lumea c` se dau ajutoare, ce acte mai au nevoie; \nv`]aser` s` fac` studii de caz.
(reprezentant ONG)
Biserica, ca institu]ie cu o accentuat` implicare social`, a avut un rol nesemnificativ \n implementarea proiectelor. Cauza principal` este determinat` de
distan]a impus` de preot fa]` de comunitatea de romi, accentuat` de prezen]a unor
reprezentan]i ai cultului penticostal \n comunitate.
Biserica se implic` pu]in de tot. Anul acesta au venit ni[te penticostali la romi. Preotul
a fost foarte revoltat c` au venit \n comun` \ncât i-a incitat pe oamenii din comun` s` se
duc` s` se bat` cu ei, este de necrezut. Rostul preotului este s` p`streze un echilibru, s` fac`
bine. |n fond, acei oameni i-au \nv`]at pe romi c` nu este bine s` furi, s` se duc` la [coal`...,
atunci dac` preotul nu este \n stare s`-[i ]in` enoria[ii atunci las`-l pe altul s` se ocupe. Acest
spirit comunitar ar trebui, mai ales la ]ar`, s` fie mai puternic. Faptul c` \n comun` sunt 5
sate, se cunosc mai greu... poate fi o cauz`. (reprezentant ONG)
|n ansamblu, implicarea comunit`]ii poate fi apreciat` ca bun` \n condi]iile \n
care au existat resurse din partea organiza]iei pentru coordonarea [i monitorizarea
activit`]ii celor implica]i. Cazurile \n care beneficiarii au fost trata]i ca simpli recipien]i
ai unei forme de suport s-au dovedit a fi lipsite de impact \n zona particip`rii
comunit`]ii. Gestionarea m`surilor guvernamentale de ajutor pentru sinistra]i de c`tre
autoritatea local` este un astfel de exemplu. De asemenea, institu]iile care au participat
\n proiect ca parteneri au beneficiat de expertiza organiza]iei \n domeniul social.
Cea mai important` form` de impact \n domeniul rela]iei cu comunitatea o
reprezint` \ns` cre[terea particip`rii, dovad` rezultatele ob]inute \n urma cre`rii
comitetului de ini]iativ`. Dintre cei 130 de responden]i la chestionarul administrat \n
cadrul evalu`rii, 70% au declarat c` au auzit de comitetul de ini]iativ`, fapt care atest`
o bun` notorietate a acestuia.
Tabel 2: A]i auzit de comitetul de ini]iativ` din comunitatea dvs.?
Da
Nu
NS/NR
Total

Frequency
91
27
12
130

Percent
70,0
20,8
9,2
100,0

Peste jum`tate dintre responden]i afirm` c` au apelat sub o form` sau alta la
comitetul de ini]iativ`. Acesta a func]ionat [i ca o alternativ` la mediatorii comunitari
[i cei sanitari sau lucr`torul social din prim`riei. Astfel, o parte dintre probleme pot fi
preluate de re]elele de suport din cadrul comunit`]ii, avându-se \n vedere [i tradi]ia [i
cutumele acesteia.
Tabel 3: Dvs. sau un alt membru al gospod`riei a]i apelat la comitetul de ini]iativ`?
Da
Nu
NS/NR
Total

Frequency
66
23
41
130
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Percent
50,8
17,7
31,5
100,0

De altfel, modul \n care responden]ii sus]in c` au fost ajuta]i, confirm` func]ia
de mediere beneficiar - institu]ii sau beneficiar - comunitate preluat` de comitetul de
ini]iativ`. Dou` treimi dintre cei care sus]in c` au fost ajuta]i de comitetul de ini]iativ`
au r`spuns c` au fost informa]i, iar peste 25% afirm` c` au fost sprijini]i \n rela]ia cu
institu]iile.
Tabel 4: Pute]i men]iona cum v-a ajutat comitetul de ini]iativ`? (r`spuns multiplu)
Frequency
43
47
17
107

Informare
|mbun`t`]irea condi]iilor de via]` \n general
Medierea rela]iilor cu institu]iile
Total

Percent
65,2%
71,2%
25,8%
162, 2%

Aproape to]i responden]ii care au afirmat c` au apelat la comitetul de ini]iativ`
(66 responden]i) spun c` acesta i-a ajutat (65 responden]i). Succesul comitetului de
ini]iativ` arat` c` membrii reprezentativi ai comunit`]ii pot avea un rol esen]ial \n
implementarea de proiecte. Facilitarea comunic`rii dintre comunitate [i institu]ii
creeaz` premisele identific`rii corecte a nevoilor reale. De asemenea, comitetul de
ini]iativ` are un contact permanent cu comunitatea [i pot fi identificate timpuriu
situa]iile de risc, \n special cele care afecteaz` \n mod direct copiii. |n acest context,
comitetul de ini]iativ` substituie rolul serviciului de asisten]` social` primar` care ar fi
trebuit s` func]ioneze la nivelul prim`riei.
Tabel 5: Pute]i aprecia cât de mult v-a ajutat comitetul de ini]iativ`?
Frequency
65
65
130

A fost folositor, ne-a ajutat
NS/NR
Total

Percent
50,0
50,0
100,0

Abordarea utilizat` \n implementarea proiectelor ne arat` c` dezvoltarea
comunitar` este un proces comprehensiv. Membrii comunit`]ii cu o viziune larg` [i
sentimentul apartenen]ei la comunitate vor ini]ia, de obicei, un proces de dezvoltare
comunitar`. Este important ca procesul s` se extind` [i s` includ` o palet` larg` de
interese (economice, sociale, de mediu) [i organiza]ii (guvernamentale, productive, de
afaceri, servicii sociale) ce sunt parte ale comunit`]ii. Este recomandabil s` nu se fac`
presupuneri asupra rolurilor [i responsabilit`]ilor tradi]ionale sau nivelurilor de
interes. De exemplu, mul]i oameni de afaceri din sectorul privat pot deveni interesa]i
\ntr-o mare m`sur` de problemele dezvolt`rii sociale [i anumite structuri
guvernamentale \ncheie parteneriate cu organiza]iile comunitare pentru a furniza
programe [i servicii eficiente care s` acopere o palet` larg` de interese.
Coagularea influen]elor individuale ale celor implica]i [i tipul de activit`]i vizate
trebuie s` fie privite ca legitime, cu men]ionarea faptului c` este important` asigurarea
c` diferite culturi [i interese sunt respectate [i implicate. De exemplu, respectarea
tradi]iilor culturale [i a s`rb`torilor religioase, con[tientizarea diferitelor tipuri de
comunicare [i asigurarea c` persoanele cu handicap particip` la proces, sunt
modalit`]ile ce ajut` la construirea credibilit`]ii [i sprijinului.
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Urm`toarele dimensiuni sunt gre[eli comune atunci când o palet` larg` de
interese se intersecteaz`:
 |n]elegerea gre[it` a t`cerii [i a tonului vocii atât \n cadrul prezent`rilor cât [i
al discu]iilor;
 Prezentarea [i impunerea ideilor \n schimbul cererii de a interveni;
 Presupunerea posibilelor nevoi \n schimbul investig`rii [i/sau clarific`rii lor;
 Promovarea interac]iunii ca [i a competi]iei \n schimbul \nv`]`rii din
oportunit`]i;
 Dezvoltarea abord`rilor care nu includ exemple adecvate sau modele de
gândire;
 Judecarea sau perceperea oamenilor dup` gen, aparen]` sau trecut;
 Oferirea de credibilitate [i aten]ie liderilor recunoscu]i oficial.
|n timp ce diversitatea comunitar` este prezent` \n spa]iul de activitate, interesele politice, formulele organiza]ionale [i structurile existente devin factori ce
trebuie recunoscu]i [i inclu[i \n procesul de dezvoltare comunitar`.

3.2.2. Adecvarea interven]iei la nevoile comunit`]ii
Pentru a m`sura satisfac]ia beneficiarilor referitoare la domeniile \n care au fost
implementate proiectele organiza]iei, au fost selectate 6 domenii (alimentarea cu ap`,
[coli, drumuri, asisten]` social` furnizat` de autoritatea local` [i organiza]ie, centrele
de zi [i serviciile medicale). Satisfac]ia este m`surat` \n raport cu dou` momente de
referin]`, 2003 [i 2007.
Pentru 2003, domeniile pentru care gradul de nemul]umire al membrilor
comunit`]ii au manifestat cel mai \nalt grad de nemul]umire (peste dou` treimi) sunt
alimentarea cu ap`, drumurile. De asemenea, serviciile de asisten]` social` furnizate
de autoritatea local` erau percepute ca nesatisf`c`toare de c`tre peste 40% dintre
responden]i. Pentru centrele de zi, aproape 15% dintre responden]i indic` pentru
2003 insatisfac]ie fapt datorat scurtei perioade de func]ionare pân` la acel moment.
De asemenea, \n perioada ini]ial` a func]ion`rii acestora, utilitatea centrelor de zi nu
a fost deplin \n]eleas` de c`tre p`rin]i. |n raport cu [coala, 11,6% dintre responden]i
au apreciat serviciile ca fiind absolut nesatisf`c`toare.
Tabel 6: Cât de satisfacut(`) era]i \n 2003 de serviciile de alimentare cu ap` din
comunitatea dvs?

Absolut nesatisf`cut
Nesatisf`cut
A[a [i a[a
Satisf`cut
Foarte satisf`cut
NS/NR
Total

Alimentarea
cu ap`
Nr. %
28 21,5
60 46,2
31 23,8
10 7,7
1
0,8
130 100,0

{coli

Drumuri

As. social`
APL
Nr. %
Nr. %
Nr. %
4
3,1 22 16,9 11
8,5
11 8,5 61 46,9 17
13,1
32 24,6 35 26,9 33
25,4
51 39,2 11 8,5
53
40,8
29 22,3 1
0,8
7
5,4
3
2,3
9
6,9
130 100,0 130 100,0 130 100,0

As. social`
ONG-uri
Nr. %
14 10,8
38 29,2
52 40,0
11 8,5
15 11,5

Centrele
de zi
Nr. %
7
5,4
12
9,2
41
31,5
47
36,2
23
17,7

130 100,0 130

Serviciile
medicale
Nr. %
3
2,3
29 22,3
54 41,5
33 25,4
7
5,4
4
3,1
100,0 130 100,0

|n 2007, pentru alimentarea cu ap` se \nregistreaz` 17,7% nemul]umi]i \n
condi]iile \n care instala]iile au func]ionat cu intermiten]e din cauza secetei din acest
an. Pentru drumuri, ponderea celor nemul]umi]i r`mâne relativ ridicat` (26,9%) din
cauza investi]iilor timide \n acest domeniu. Pe de alt` parte, zona \n care sunt situate

28

casele romilor face dificil` refacerea drumurilor din cauza alunec`rilor de teren
frecvente. Un domeniu care \nregistreaz` o evolu]ie pozitiv` semnificativ` \n planul
satisfac]iei beneficiarilor este [coala unde \n 2007 se \nregistreaz` numai 1,6% nemul]umi]i [i foarte nemul]umi]i comparativ cu 11,6% \n 2003. {i serviciile medicale sunt
percepute ca fiind mai bune decât \n anii anteriori, cei nemul]umi]i [i foarte
nemul]umi]i având o pondere de 7,7% \n 2007 fa]` de 24,6% \n 2003. {i pentru
serviciile de asisten]` social` oferite de autorit`]ile locale sau organiza]ie se manifest`
un grad de satisfac]ie mai \nalt decât \n 2003.
Tabel 7: Cât de satisf`cut(`) sunte]i \n prezent (2007) de:

Absolut nesatisf`cut
Nesatisf`cut
A[a [i a[a
Satisf`cut
Foarte satisf`cut
NS/NR
Total

Alimentarea
cu ap`
Nr. %
6
4,6
17 13,1
30 23,1
53 40,8
24 18,5
130 100

{coli

Drumuri

Nr.
1
1
10
69
48
1
130

Nr.
6
29
36
30
29
130

%
0,8
0,8
7,7
53,1
36,9
0,8
100

%
4,6
22,3
27,7
23,1
22,3
100
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As. social`
APL
Nr. %
2
1,5
12
9,2
23
17,7
63
48,5
24
18,5
6
4,6
130 100

As. social`
ONG-uri
Nr. %
1
0,8
21 16,2
75 57,7
24 18,5
9
6,9
130 100

Centrele
de zi
Nr. %
1
0,8
7
5,4
55
42,3
57
43,8
10
7,7
130 100

Serviciile
medicale
Nr. %
2
1,5
8
6,2
41 31,5
64 49,2
15 11,5
130 100

4. Forme de impact
Cele mai importante efecte ale proiectelor implementate au fost identificate \n
domeniile: dezvoltarea serviciilor sociale, promovarea profesionaliz`rii serviciilor,
cre[terea capacit`]ii comunit`]ii, dezvoltarea institu]ional`, cre[terea particip`rii
[colare, \mbun`t`]irea st`rii de s`n`tate.
Promovarea unor noi forme de a aborda nevoile comunit`]ii a contribuit la
dezvoltarea serviciilor furnizate \n comunitate. Dac` pân` \n 2000 singurele forme de
suport disponibile erau transferurile sociale, odat` cu \nfiin]area centrelor de zi [i mai
apoi cu proiecte \n domeniul cre[terii accesului la utilit`]i, servicii medicale etc. au fost
create noi modele de interven]ie \n comunitate. De[i autoritatea local` nu a
institu]ionalizat toate formele de sprijin promovate de proiect, au fost create premisele
pentru viitoare interven]ii prin transfer de expertiz` [i prin puterea exemplului oferit
de succesul interven]iilor.
Profesionalizarea serviciilor a fost posibil` prin preg`tirea mediatorilor sociali.
Ulterior, profesia a fost \nscris` \n COR. |n plan local, mediatorii forma]i au facilitat
ulterior implementarea componentei de mediere sanitar` \n cadrul proiectului Phare.
Comunitatea, ca principal beneficiar al proiectului, a fost \n]eleas` nu ca un
recipient al serviciilor ci ca un partener \n dezvoltarea acestora. Fiecare proiect a avut
o component` de cre[tere a capacit`]ii [i particip`rii acesteia iar activit`]ile au fost
implementate avându-se \n vedere relevan]a acestora \n raport cu nevoile.
Dezvoltarea institu]ional` la nivelul autorit`]ilor locale [i cre[terea capacit`]ii
acesteia de a sus]ine [i dezvolta servicii sociale sunt reg`site ca forme de impact \n
modul \n care autoritatea local` utilizeaz` \n acest moment rezultatele proiectelor
implementate. Spre exemplu, mediatoarele sanitare colaboreaz` frecvent cu serviciul
social din cadrul prim`riei pentru a identifica nevoile poten]ialilor beneficiari.
Autoritatea local` este mai degrab` concentrat` pe solu]ionarea problemelor [i mai
pu]in tentat` s` trateze serviciile sociale doar din punct de vedere administrativ.
Cre[terea particip`rii [colare se datoreaz` \n primul rând suportului direct primit de familii \n cadrul proiectelor dar [i a modific`rii strategiei [colilor din
comunitate. Problemele de natur` socio-economic` ale familiilor conduc adeseori la
imposibilitatea asigur`rii hranei zilnice [i a pachetului pentru [coal`, a \mbr`c`mintei
[i \nc`l]`mintei adecvate, a c`r]ilor [i rechizitelor necesare sau a transportului. Copiii
merg la [coal` din când \n când, atunci când resursele materiale ale familiei le permit,
sau pur [i simplu abandoneaz` [coala. Majoritatea copiilor din familii s`race nu au
condi]iile necesare studiului, condi]iile locative sunt precare, nu beneficiaz` de
sprijinul p`rin]ilor \n preg`tirea [colar` astfel \ncât au un randament [colar sc`zut.
Ajutorul social, aloca]iile pentru copii sau celelalte beneficii sociale pe care le primesc
aceste familii nu asigur` decât o mic` parte din nevoi, familiile fiind \n mare m`sur`
dependente de prestarea unor activit`]i ocazionale, sprijinul \n preg`tirea [colar` având
de suferit din aceast` cauz`. Mai mult, num`rul de copii \n familie a devenit cel mai
important predictor al riscului de s`r`cie. Fiecare copil \n plus fa]` de al doilea spore[te
considerabil [ansele familiei de a intra \n s`r`cie [i mai mult chiar, \ntr-o situa]ie de
s`r`cie sever`. Fa]` de copiii din familiile restrânse, copiii din familiile numeroase
prezint` un risc de peste trei ori mai mare de a fi s`raci. Prin urmare, o problem` cu
consecin]e importante \n viitor o constituie antrenarea acestor copii \n \nv`]`mântul
profesional.
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Ce s-a mai \ntâmplat bun este faptul c` la nivelul [colii s-a \nfiin]at [coala de Arte [i
Meserii, pe profil confec]ii. (reprezentant ONG)

Problema s`n`t`]ii copiilor este considerat` una de o importan]` primordial`.
Lipsa resurselor nu este \ns` \ntotdeauna singura cauz` pentru starea de s`n`tate
precar`. Majoritatea sunt lipsi]i de cele mai elementare cuno[tin]e privind igiena [i
s`n`tatea. Stilul de via]` reprezint` de asemenea un factor explicativ important \n
privin]a st`rii de s`n`tate. Apartenen]a la comunit`]i marginalizate / s`race \nseamn`, pe de o parte lipsa oportunit`]ilor [i pe de alt` parte, \nsu[irea unui mod de
via]` adaptat s`r`ciei [i excluziunii sociale. Reducerea marginaliz`rii acestui tip de
comunitate presupune mai mult decât eliminarea / estomparea factorilor de risc
individuali. Problemele sociale \[i dezvolt` mecanisme de perpetuare care necesit`
interven]ii la nivel comunitar prin implicarea nu doar a furnizorilor de servicii sociale
ci [i a beneficiarilor. Investi]ia \n serviciile medicale s-a dovedit, \n acest context, un
r`spuns la nevoile comunit`]ii cu impact pe termen mediu [i lung.
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5. Direc]ii viitoare de ac]iune
|n opinia speciali[tilor, domeniul \n care au fost implica]i direct \n implementarea proiectelor, prioritar pentru comunitate este \nfiin]area unui serviciu social
care s` aib` un rol esen]ial \n prevenirea [i tratarea problemelor sociale. |n
definirea atribu]iilor acestui serviciu ar trebui s` se ]in` seama de principiul abord`rii
integrate a interven]iei sociale. |n acest caz, unitatea de interven]ie nu va mai fi
individul (copilul \n dificultate, persoana cu handicap, persoana vârstnic`) ci familia
sau grupul social din care acesta face parte. Acesta presupune, \n primul rând mijloace
de interven]ie disponibile astfel \ncât planul de interven]ie s` permit` abordarea
holistic` a celor \n dificultate.
Cred c` lipse[te un birou permanent de asisten]` social`, pentru c` la Prim`rie nu s-a
angajat nici o persoan` pe social. Sunt 300 de familii la ajutorul social, numai \n
comunitatea de romi, dar mai sunt [i dincoace \n comunitatea de români... deci problemele
sociale sunt mari, pe ei nu i-au interesat aceste probleme cu toate c` de aici se câ[tig` capital
electoral foarte mult. Faptul c` oamenii din Prim`rie nu prea au fost ei pe la cursurile de
formare \n acest domeniu... iar faptul c` cel care a fost, acum a plecat nu am rezolvat nimic
cu informa]ia care a primit-o. (reprezentant ONG)
Un astfel de model de interven]ie a fost abordat \n perioada implement`rii
proiectelor iar \n perioada imediat urm`toare este necesar` dezvoltarea acestor
activit`]i la nivelul autorit`]ii locale. De asemenea, este necesar ca serviciile pentru
copii s` se dezvolte având ca scop cre[terea particip`rii [colare.
Lipse[te un internat sau o cantin`. Datorit` faptului c` ei provin din familii
dezavantajate [i cu situa]ii materiale precare, acas` p`rin]ii \i exploateaz`, ei nu au timp de
teme, de lectur` suplimentar`. P`rin]ii pleac` s` munceasc` cu ziua [i \i las` pe ace[tia cu
fra]ii mai mici, [i atunci [tiind c` copilul vine la [coal` [i are ceva organizat - s` m`nânce,
s` se odihneasc`, s`-[i fac` temele cred c` ar fi mult mai bine pentru ei. (reprezentant
[coal`)
Din perspectiva beneficiarilor, serviciile sociale sunt echivalente cu beneficiile
non-contributorii \n opinia acestora, cele mai importante propuneri privesc facilitarea
accesului la VMG, cre[terea cuantumului acestuia sau reducerea num`rului de zile \n
folosul comunit`]ii.
Tabel 8: Servicii sociale

Construirea de case noi
Cre[terea cuantumului de ajutor social
Facilitarea accesului la VMG
Reducerea num`rului de zile pentru munca \n folosul comunit`]ii

Consiliul local
Nr.
%
2
1,5
5
3,8
2
1,5
3
2,3

|n domeniul educa]ie, opiniile beneficiarilor sunt contrastante cu cele exprimate
pentru serviciile sociale \n sensul \n care sugestiile privesc investi]iile pe termen lung.
Acest fapt se datoreaz` bunei implic`ri \n activit`]ile centrelor de zi.
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Tabel 9: Educa]ie

Asigurarea de dot`ri materiale pentru [coal`
|nfiin]area de centre de zi
|nfiin]area unei s`li de sport

Consiliul local
Nr. %
4
3,1
5
3,8

{coala
Nr. %
3
2,3
3
2,3
2
1,5

CJ
Nr.

%

ONG-uri
Nr. %

1

0,8

4

3,1

Infrastructura necesit` investi]ii importante astfel \ncât familiile din comunitatea
de romi s` aib` acces la utilit`]ile minime. Legalizarea locuirii este un alt domeniu
important având \n vedere faptul c` \n lipsa documentelor este imposibil` racordarea
la utilit`]i.
Care este cea mai mare nemul]umire a lor?
Este cea legat` de ap`, nu avem ap` curent`. Sper`m ca de la anul s` avem bani s` b`g`m
ap` curent`. O alt` nemul]umire este legat` de locurile de cas`, deci nu au loc unde s`-[i
ridice case. Dup` revolu]ie toate p`mânturile s-au dat oamenilor, proprietarilor de drept,
\nainte aici era CAP-ul [i puteau s`-[i fac` mai u[or. (primar)

{i \n opinia responden]ilor la chestionar este cel mai important, iar ca institu]ie
care ar trebui s` se ocupe de crearea de investi]ii este Consiliul Local. Numai 0,7%,
respectiv 1,5% cred c` Guvernul României sau Consiliul Jude]ean ar trebui s`
realizeze investi]iile fapt care demonstreaz` \ncrederea comunit`]ii \n autoritatea
local` [i \n capacitatea acesteia de a \mbun`t`]i condi]iile de via]`.
Tabel 10: Alimentarea cu ap`

Fântâni cu ap` potabil`
Implementarea de proiecte \n domeniu
Mai multe fântâni, pu]uri'
Realizarea unui sistem centralizat de
alimentare cu ap`

Consiliul local
Nr.
%
11
8,5
3
2,3
11
8,5
72
55,4
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Consiliul Jude]ean
Nr.
%

Guvernul României
Nr.
%

2

1

1,5

0,7

Investi]iile \n drumurile de acces [i \n infrastructura pentru protec]ia \mpotriva
inunda]iilor sunt cele mai frecvent men]ionate domenii pentru proiecte de viitor. Mai
mult de jum`tate dintre responden]i consider` c` ar fi necesar` asfaltarea drumurilor.
De asemenea, o p`trime dintre sugestii privesc \mbun`t`]irea infrastructurii \mpotriva
inunda]iilor (inclusiv s`parea de [an]uri de scurgere la drumurile principale [i facilitarea accesului la asigur`ri pentru locuin]` [i bunuri).
Tabel 11: Drumuri [i protec]ie la inunda]ii
Drumuri
Consiliul local

Asfaltarea drumurilor
Construirea de case noi
Facilitarea accesului la asigur`ri \mpotriva
calamit`]ilor
|mbun`t`]irea infrastructurii \mpotriva
inunda]iilor
L`rgirea drumurilor
S`parea de [an]uri de scurgere a apei
la drumul principal

Nr.
72

%
55,4

Protec]ie la inunda]ii
Consiliul
Consiliul
local
Jude]ean
Nr. %
Nr. %
2

22
3

2,3

6

4,6

Guvernul
României
Nr. %

1,5

16,9

5

3,8

2

1,5

1

0,8

4

3,1

5

|n opinia medicului, realizarea unor facilit`]i comune pentru p`strarea igienei
este prioritar` având \n vedere faptul c` locuin]ele romilor nu sunt dotate pentru a
asigura un minimum de confort. Astfel de facilit`]i ar asigura adaptarea la nevoile
romilor [i la stilul de via]` al acestora.
Ce anume \i mai trebuie acestui punct sanitar?
O investi]ie mai mare, o baie comunal`, ni[te cabine de du[... pentru c` de acum o s` se
\ntoarc` de prin zonele de câmpie, unde au fost pleca]i toat` vara, [i se mai \ntorc cu p`duchi,
scabie... [i asta n-ar strica. (medic, Chiojdeni)
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Tabel 12: Servicii medicale

Asigurarea gratuit`]ii sau a unui nivel mai
mare de compensare a medicamentelor
Asigurarea permanen]ei la dispensar
Asigurarea unui serviciu de ambulan]`
Finalizarea lucr`rilor la dispensar
|nfiin]area unei farmacii
|nfiin]area unui spital \n comun`

Consiliul local

Dispensar

DSP

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

8,5

14
16

10,8
12,3

3
1

2,3
0,8

11

2
1

1,5
0,8

1

Guvernul
României
Nr.
%
3

2,3

2

1,5

3

2,3

0,8

|nfiin]area unui punct farmaceutic ar asigura accesul la produse farmaceutice
pentru \ntreaga comunitate. |n prezent, pentru ob]inerea unui medicament este
necesar` deplasarea \ntr-o alt` comun` ceea ce presupune costuri importante, mai ales
pentru familiile s`race.
Dac` ar fi posibil s` se aduc` medicamente gratuite [i s` li se distribuie aici, \n Luncile,
s` nu mai fac` atâ]ia kilometri. Ei merg acum la Dumitre[ti. Acum se face o farmacie lâng`
dispensarul din Chiojdeni, este totu[i un punct câ[tigat.
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6. Condi]ii care faciliteaz`
dezvoltarea comunitar`
F`r` a face obiectul unei planific`ri ini]iale pe termen lung, proiectele implementate de Asocia]ia Hr`ni]i Copiii au r`spuns la nevoile reale ale comunit`]ii prin
integrarea rezultatelor anterior ob]inute [i prin efortul de a asigura sustenabilitatea
acestora. Procesul de dezvoltare comunitar` astfel ini]iat a fost sus]inut [i de
implicarea comunit`]ii [i crearea re]elelor \ntre institu]iile locale. Cele mai importante
caracteristici constau \n implicarea gradual` a comunit`]ii [i a autorit`]ilor locale,
diversitatea resurselor atrase, transferul de expertiz` [i crearea de condi]ii pentru asigurarea sustenabilit`]ii proiectelor.
|ncepând cu primul proiect, având la baz` experien]a altor organiza]ii din ]ar` [i
str`in`tate, au fost aplicate m`suri consistente pentru cre[terea gradului de participare [i
implicare a comunit`]ii. Fiecare proiect a avut o component` adresat` cre[terii gradului
de implicare a comunit`]ii fiind create inclusiv grupuri comunitare consultative cu scopul
de a identifica problemele din comunitate [i de a media rela]ia beneficiar - institu]ii.
Promovarea unor noi forme de a aborda nevoile comunit`]ii a contribuit la
dezvoltarea serviciilor furnizate \n comunitate. Dac` pân` \n 2000 singurele forme de
suport disponibile erau transferurile sociale, odat` cu \nfiin]area centrelor de zi [i mai
apoi cu proiecte \n domeniul cre[terii accesului la utilit`]i, servicii medicale etc. au fost
create noi modele de interven]ie \n comunitate [i au fost create premisele pentru
viitoare interven]ii prin transfer de expertiz` [i prin puterea exemplului oferit de succesul interven]iilor.

6.1.

Condi]ii care ]in de comunitate
Dezvoltarea Comunitar` presupune un poten]ial ini]ial care s` poat` fi folosit \n
procesul de dezvoltare. „Mediul DC, comunitatea \ns`[i: oamenii [i structurile
organiza]ionale reprezint` mediul schimb`rii care trebuie s` aib` o anumit` stabilitate:
de exemplu, un grad suficient de coeziune social` [i organizare intern`, un nivel al
lidership-ului, cuno[tin]elor [i abilit`]ilor pentru a \ndeplini sarcinile respective sunt
condi]ii importante \n reu[ita programelor de DC“(J Rothman, JCP, VOL7, 2-2000).
Dac` am considera o comunitate ca pe o aren` („spa]iu social“) care de]ine
anumite resurse ce pot fi v`zute ca un „capital“ de utilizat \n procesul de dezvoltare.
Formele de capital sunt multiple3 ele nu includ numai tipul de capital material la care
ne gândim \n mod obi[nuit.
Astfel, fiecare comunitate de]ine un capital uman adic` o serie de informa]ii sub
form` de cunoa[tere, educa]ie, pe de o parte [i, pe de alt` parte, o stare de s`n`tate a
popula]iei. De[i, de obicei, oamenii \ntr-o comunitate sunt privi]i ca [i clien]i,
recipien]i ai unor m`suri venite din exterior, o comunitate poate utiliza resursele
umane pe care le de]ine \n procesele de dezvoltare: cuno[tin]ele despre problemele
comunit`]ii, experien]ele anterioare \n elaborarea unor programe, talentele deosebite,
cuno[tin]ele referitoare la cre[terea [i \ngrijirea copiilor \n crearea serviciilor pentru
familie [i copil etc.). De asemenea, liderii, persoanele din interiorul comunit`]ii care
\[i asum` responsabilitatea \n cadrul programelor [i care faciliteaz` colaborarea [i

3
Sandu D (2001) a identificat [ase tipuri de capital ce poate caracteriza comunit`]ile: vital, uman, simbolic, regional, social, de locuire. De
asemenea, acela[i autor a elaborat indici de dezvoltare pentru localit`]ile din România (1999) luând \n considerare indicatori care descriu
anumite tipuri de capital. Ace[ti indici pot oferi o informa]ie foarte util` \n luarea deciziei de implementare a programelor de DC.
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ac]iunile comune constituie unul dintre cele mai importante aspecte \n implementarea
acestor programe. Este demn de exemplificat c` la Chiojdeni f`r` implicarea liderilor
comunit`]ii (primar, viceprimar, consilieri locali) proiectele ar fi r`mas doar simple
ecouri ale unei interven]ii centrat` pe nevoile imediate ale comunit`]ii. Ace[tia nu
numai c` s-au implicat direct la elaborarea proiectelor, \n toate fazele de implementare
a proiectelor, dar au [i continuat [i dezvoltat activit`]ile proiectelor, dând o \nf`]i[are
cu totul nou` comunei. (un nou punct sanitar, 2 gr`dini]e, \nc` 6 fântâni, 2 asisten]i
medicali comunitari, renovarea [colii, acoperi[ nou, demersuri pentru repararea drumului, finalizarea acestui demers, 2 microbuze pentru [colari, cump`rarea de utilaje
pentru repararea drumurilor comunale). Putem spune c` proiectele Asocia]iei au fost
doar semnalul care a dat startul dezvolt`rii comunei [i con[tientiz`rii necesit`]ii
dezvolt`rii comunitare.

Capitalul vital (Sandu, 2001) se refer` la popula]ia comunit`]ii, la caracteristicile
demografice ale acesteia (volumul popula]iei, raportul popula]ie tân`r`/popula]ie \n
vârst`). Caracteristicile proiectelor de DC precum [i [ansele lor de succes depind de
popula]ia c`reia ele se adreseaz` [i cu ajutorul c`reia se implementeaz`. Programele
trebuie s` ]in` cont de indicatorii demografici ai unei comunit`]i \nc` de la elaborarea
lor. O popula]ie \mb`trânit` poate fi mai greu implicat` \n strategii participative, iar
tipul de program trebuie s` aib` \n vedere tr`s`turile specifice oamenilor ale c`ror
condi]ii \[i propun s` le \mbun`t`]easc`.
Este de men]ionat c` succesul programelor la Chiojdeni, a avut la baz` participarea popula]iei \n toate fazele proiectelor (de la elaborare, implementare, la
finalizare). Astfel, popula]ia s-a implicat \n construirea obiectivelor (punct sanitar,
fântâni, bazine) având al`turi Grupul de ini]iativ` al popula]iei rome din satul Luncile,
mediatoarele sanitare [i comunitare. Proiectele au pus al`turi, tineri [i vârstnici,
experien]a, for]a [i mai ales dorin]a de mai bine.
O alt` form` de capital este cel social care se refer` la interac]iunile existente
\ntre oameni, rela]iile de colaborare, ajutorare dar [i la organiza]iile existente \n
respectiva comunitate care dau oamenilor posibilitatea de a participa la proiecte
comune [i de a se rela]iona, ajuta. Proiectele de DC care iau \n considerare re]eaua de
rela]ii interpersonale existente \n comunitate [i caracteristicile acesteia (bazat` pe
familie, vecin`tate, colegialitate etc.) pot avea mai multe [anse de succes decât cele
care omit tipul de rela]ie preexistent` implement`rii proiectului. De asemenea,
utilizarea rela]iilor pe care comunit`]ile le au \n afara lor se pot dovedi de maxim`
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importan]`. De exemplu, pentru mediul rural, experien]a arat` c` „fiii satului“ pot fi
un important capital social (Sandu, 2001).
|n proiectele Asocia]iei din Chiojdeni, rela]iile de colaborare [i \ntrajutorare au
jucat un rol important. Acestea au contribuit la mobilizarea tuturor resurselor [i
energiilor comunit`]ii, dar [i la atragerea unor speciali[ti din alte zone, pentru schimb
de experien]` (o foarte bun` mediatoare sanitar` din Sihlea jud. Vrancea a venit [i
locuit câteva zile \n comunitatea de romi [i a \mp`rt`[it din experien]a sa viitoarelor
mediatoare sanitare, pentru a le u[ura munca [i a le da \ncredere \n capacitatea lor de
a ajuta oamenii cu probleme [i de a schimba mentalit`]i \n comunitate).
Capitalul material are \n vedere resursele materiale existente \n interiorul comunit`]ii ce pot fi folosite \n diferite programe. El include surse financiare dar [i spa]ii
care pot g`zdui aceste programe, mici contribu]ii \n natur` pentru organizarea de
\ntâlniri [i altele. Resursele financiare sunt esen]iale [i de modul lor de alocare depinde
fundamental succesul unui proiect. Ele pot fi locale sau pot fi atrase din surse
exterioare comunit`]ii sau pot proveni din ambele surse, aceast` ultim` solu]ie este
preferabil` pentru c` implic` \n mai mare m`sur` responsabilitatea local`.

Parteneriatul cu autoritatea local` Chiojdeni a \nsemnat completarea resurselor
financiare [i umane ale asocia]iei cu cele ale comunit`]ii. Astfel, prim`ria a pus la
dispozi]ia proiectelor spa]iul necesar, for]` de munc`, voluntari. Aceste contribu]ii au
fost esen]iale \n finalizarea cu succes a proiectelor.
Capitalul simbolic ]ine de valorile la care oamenii ader`, de credin]ele lor, de
orient`rile pe care ei le au \n via]a social`. Este de a[teptat s` existe anumite varia]ii
ale orient`rilor de valoare ale oamenilor \n func]ie de tipul de comunitate (ora[, sat)
\ns` varia]iile nu sunt foarte mari de la un sat la altul, de exemplu.
Capitalul regional are \n vedere locul \n care este situat` comunitatea \n care se
dore[te implementarea programelor de DC. Foarte importante sunt provincia
istoric`/aria de dezvoltare, distan]a fa]` de ora[ \n cazul satelor sau fa]` de centrul
comunei \n cazul satelor care nu sunt re[edin]e de comun`.
Identificarea tipurilor de capital (capacit`]ii comunitare) de care dispune o
comunitate reprezint` un pas important \n cunoa[terea comunit`]ii \n vederea
construirii unor programe care s` aib` [anse de succes. Aceasta nu \nseamn` \n mod
automat c` acele comunit`]i care au o slab` capacitate comunitar` nu pot constitui
arena programelor de dezvoltare. Accentul \n acest caz trebuie pus pe construirea
acestei capacit`]i prin realizarea unor programe care ini]ial s` solicite \n mai mic`
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m`sur` sau chiar deloc implicarea comunit`]ii, pentru ca, \n timp, dup` acumularea
unor experien]e pozitive de dezvoltare, s` se treac` la proiecte care s` implice for]e
locale.

6.2.

Condi]ii care ]in de programele de DC
}inând seama de dificult`]ile \ntâmpinate, de popula]ia implicat`, dar [i de
satisfac]iile \n urma finaliz`rii proiectelor \n comuna Chiojdeni, putem s` facem câteva
recomand`ri:
1. Proiectele de DC ar trebui s` con]in` obiective clare \nso]ite de sarcini simple
care pot fi \ndeplinite relativ u[or:
- sarcinile trebuie s` fie specifice, comprehensive (au un start [i un final care sunt
clare astfel \ncât exist` \n]elegerea a ceea ce se cere [i a ceea ce se va realiza);
- s` presupun` un grad sc`zut de coordonare astfel \ncât oamenii s` \ndeplineasc` sarcinile relativ u[or [i f`r` a se angaja \n re]ele interpersonale
complicate (de ex, \ntr-o organiza]ie structurat` pe vertical`, cu nivele
multiple de responsabilitate, birocratizat` sarcinile se duc la \ndeplinire
greu [i \n timp \ndelungat);
- orizontul de timp s` fie stabilit clar, termenele scurte sunt preferabile celor
medii [i lungi.
2. Proiectele la scar` mic` \ndeplinesc mai u[or obiectivele; de asemenea, au
mai multe [anse de a atrage finan]are [i participare din partea oamenilor.
Proiectele la scar` mare care presupun centralizare administrativ` au [anse
mai mici de a atrage oamenii \n implementarea lor.
3. Proiectele trebuie s` aib` sus]inere. Implicarea din partea beneficiarilor este
foarte important`. Aceast` sus]inere poate fi testat` prin solicitarea din partea
comunit`]ii a unei contribu]ii la implementarea proiectului (financiar` dar [i
de alt` natur`). Aceast` contribu]ie trebuie solicitat` \n func]ie de condi]iile
comunitare concrete (este pu]in indicat` impunerea unei contribu]ii
financiare din partea comunit`]ilor s`race, dar ele pot contribui cu resurse
umane, oferirea de spa]ii pentru desf`[urarea proiectului etc.).
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4. S` existe un interes comun. Armonizarea diferitelor interese \n realizarea
unui proiect de dezvoltare comunitar` este dificil de realizat. Totu[i se poate
realiza. De ex., un proiect care [i-a propus crearea a 2 centre de zi pentru
copii a fost realizat \n parteneriat cu autorit`]ile locale, un ONG - Asocia]ia
Hr`ni]i copiii, o organiza]ie finan]atoare (UNICEF) dar a implicat [i p`rin]ii
ai c`ror copii au beneficiat de centrul de zi, [i cadrele didactice care au f`cut
voluntariat \n cadrul proiectului. Fiecare actor a avut un interes propriu \n
realizarea proiectului dar a existat [i un interes comun, acela al rezolv`rii
problemei copiilor \n dificultate de care \n final au beneficiat to]i actorii
implica]i \n proiect.
5. Beneficiile sunt vizibile. Oamenii parcurg un proces de \nv`]are social` prin
participarea \n programele de dezvoltare comunitar`. Atunci când eforturile
lor sunt de succes, participarea ini]ial` devine precedent pentru programe
viitoare, pentru dezvoltare durabil`, coeziune social`.
6. Beneficiile a[teptate sunt percepute ca fiind mai mari decât costurile.
Atunci când exist` capacitate comunitar`, exist` [i o probabilitate mare de a
ob]ine rezultate. Rezultatele se multiplic` \n timp. Când capacitatea comunitar` este
foarte slab` sau nu exist`, programele participative de dezvoltare comunitar` au [anse
sc`zute de succes. |n aceste cazuri, capacitatea trebuie construit` prin crearea de
servicii sociale oferite \n mod direct celor \n nevoie \n interiorul comunit`]ilor. |n astfel
de comunit`]i, probabilitatea ca oamenii s` se organizeze pentru a-[i rezolva problemele este destul de mic`. Creând o astfel de baz` pe termen lung se pot crea servicii
care s` includ` \n mai mare m`sur` strategii participative.
De obicei, programele de dezvoltare comunitar` sunt implementate \n comunit`]i care
au capacitatea de a se organiza, atrage fonduri etc. Aceasta [i datorit` nevoii celor care
acord` finan]area (guvernul, ONG-uri, autorit`]i locale) de a ob]ine rezultate pe care
le pot raporta astfel \ncât s` \[i men]in` suportul de care beneficiaz`. Efectul ar fi acela
al ignor`rii tocmai a comunit`]ilor care au mai mult` nevoie de servicii.
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7. Atitudine, cuno[tin]e [i
abilit`]i necesare \n
dezvoltarea comunitar`
Implementarea eficient` a procesului de dezvoltare comunitar` necesit`
\mbinarea unei atitudini pozitive al`turi de cuno[tin]e [i abilit`]i fundamentale. Pentru a \n]elege aceste concepte este recomandat s` se analizeze ceea ce
este necesar a se crede [i sim]i (atitudine), ce se dore[te s` se [tie (cuno[tin]e) [i care
este capacitatea de a realiza ceea ce s-a propus (abilit`]i) pentru a desf`[ura cu succes
ini]iativa de dezvoltare comunitar`.
|n procesul de planificare, pentru construirea atât a capacit`]ii grupului cât [i
capacitatea individului, s-a constatat c` este o idee bun` evaluarea cuno[tin]elor,
abilit`]ilor [i atitudinilor membrilor comunit`]ii, identificarea disfunc]iilor [i crearea
unui plan de preg`tire pentru a r`spunde la obstacolele \ntâlnite.
Atitudinile, cuno[tin]ele [i abilit`]ile primare necesare pentru a pune \n
practic` ini]iativa dezvolt`rii comunitare sunt descrise mai jos.

7.1.

Atitudine
Atitudinea este foarte dificil de definit cu precizie pentru c` ea const` \n calit`]i
[i reprezent`ri care nu sunt tangibile \n mod obi[nuit, se discut` despre atitudinea
indivizilor, dar este important s` recunoa[tem c` [i organiza]iile eman` o atitudine.
|n termeni generali, atitudinea reprezint` preferin]a unui individ sau a unei
organiza]ii fa]` de lucruri, evenimente sau oameni. De asemenea, constituie energia [i
perspectiva prin care un individ, grup sau organiza]ie abordeaz` dezvoltarea
comunitar`. Atitudinea modeleaz` toate deciziile [i ac]iunile. De obicei, când
discut`m despre atitudinea unei organiza]ii se utilizeaz` termenul „cultur`
organiza]ional`“.
Calit`]ile listate mai jos reprezint` elementele centrale ce indic` dac` un individ,
grup sau organiza]ie dezvolt` atitudinea necesar` pentru a conduce sau participa activ
la o ini]iativ` de dezvoltare comunitar`:
 respect pentru individ, grup sau comunitate;
 sentiment puternic al responsabilit`]ii [i angajamentului;
 empatie;
 deschidere \n c`utarea unor solu]ii alternative, noi oportunit`]i [i c`i de a
\mbun`t`]i activitatea;
 r`bdare, perseveren]` [i rezisten]`;
 creativitate, inova]ie [i intui]ie;
 dorin]a de a participa f`r` a fi nevoie \ntotdeauna s` fi]i condu[i;
 \ncredere \n al]ii;
 \ncredere de sine.
De obicei, reac]ia actorilor implica]i \n procesele de dezvoltare comunitar`
exprim` confiden]` \n ceea ce prive[te posedarea caracteristicilor atitudinale optime
implement`rii procesului de dezvoltare comunitar`. |n acela[i timp, este important
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atât pentru indivizi cât [i pentru organiza]ii s`-[i acorde timp \n analizarea modului \n
care atitudinea lor este reflectat` \n ac]iunile lor.

7.2.

Cuno[tin]e
Succesul unui proces de dezvoltare comunitar` necesit` o baz` larg` de cuno[tin]e privind multe subiecte. Cuno[tin]ele sunt informa]ii sau date statistice,
modele sau teorii ce pot fi utilizate pentru a se aplica informa]iile sau datele statistice.
Orice echip` de profesioni[ti implicat` \n dezvoltarea comunitar` are nevoie de
cuno[tin]e despre:
 comunitate;
 dezvoltare social`, economic` [i de mediu;
 parteneriat;
 procesele [i dinamica grupului (interese largi, leg`turi politice [i sisteme de
protec]ie);
 construirea echipei;
 procese de rezolvare a problemelor [i luare a deciziilor;
 managementul proiectelor;
 management financiar [i colectare de fonduri;
 metode [i oportunit`]i de dezvoltare a preg`tirii [i abilit`]ilor;
 proiectare [i dezvoltare organiza]ional`.
Teoretic un individ trebuie s` aib` aceste cuno[tin]e fundamentale, dar este
necesar ca echipa implicat` \n dezvoltarea comunitar` s` aib` aceste cuno[tin]e sau s`
[tie s` acopere decalajul ce ar putea exista. Datorit` faptului c` dezvoltarea comunitar`
este un proces dinamic [i evolutiv, recomandarea este s` se manifeste deschidere
la noi informa]ii [i abord`ri asupra comunit`]ii \n procesul de dezvoltare
comunitar`.
S-a recunoscut c`, \n cadrul acestui proces, cuno[tin]ele \n sine, nu sunt suficiente pentru a ini]ia [i men]ine un efort de dezvoltare comunitar`, de o importan]`
esen]ial` fiind aplicarea acestor cuno[tin]e.

7.3.

Abilit`]i
Abilit`]ile reprezint` transformarea teoriilor [i cuno[tin]elor \n ac]iune [i implic`
\ndeplinirea unor sarcini mentale sau fizice. Experien]a acumulat` a demonstrat c`
pentru a avea abilit`]i trebuie s` se manifeste capacitatea de \ndeplinire complet` a
unei sarcini, fiind prea pu]in` \ncrederea acordat` analizelor privind [ansele de noroc
sau timpul consumat \n efort. Abilit`]ile sunt \nv`]ate [i repetabile.
Sunt multe c`i pentru a descrie abilit`]ile necesare pentru finalizarea procesului
de dezvoltare comunitar` solicit` pe parcurs utilizarea a multor categorii de abilit`]i.
|n general, se consider` c` abilit`]ile sunt repartizate \n cinci domenii primare:
 abilit`]i de comunicare, facilitare [i abilit`]i de construire a echipei;
 abilit`]i de cercetare, planificare [i evaluare;
 abilit`]i de rezolvare a problemelor [i solu]ionare a conflictelor;
 abilit`]i de management;
 abilit`]i de proiectare [i dezvoltare organiza]ional`.
|n descrierea de mai jos se prezint` o scurt` descriere a abilit`]ilor din fiecare
categorie. S-a constatat c` nu este o condi]ie necesar` ca abilit`]ile s` fie bine
dezvoltate la \nceputul procesului de dezvoltare comunitar`, dar pentru c` efortul se
deplaseaz` de la planificare la implementare [i ac]iune sustenabil`, toate aceste
capacit`]i vor fi necesare.
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a) abilit`]i de comunicare, facilitare [i construire a echipei
Dezvoltarea comunitar` se bazeaz` pe crearea unei rela]ii puternice, \ncredere [i
identificarea unor baze comune. |n acest sens, abilit`]ile de comunicare, construire a
echipei [i facilitare sunt necesare ca fundament al activit`]ii de dezvoltare comunitar`.
Exist` o palet` larg` de tehnici disponibile asupra ceea ce se poate [i ar trebui utilizat,
dar este de dorit s` se utilizeze abilit`]ile pentru a crea un proces corespunz`tor [i
eficient pentru o situa]ie particular`.
Construirea echipei trebuie abordat` \ntr-o manier` deschis` pentru ca oamenii
s` se simt` confortabil. Cu cât exist` mai mult` experien]` \n a lucra \n aceste grupuri,
cu atât vor exista mai multe abilit`]i \n acest domeniu. Capacitatea de a „citi“ un grup
sau a [ti ceea ce trebuie s` se fac` sau nu f`r` s` se spun` \n mod explicit este o
abilitate care vine din experien]` [i este esen]ial` \n construirea cu succes a unei
ini]iative comunitare.
Abilit`]ile de a organiza [i desf`[ura eficient \ntâlniri sunt de asemenea esen]iale,
ajutând la asigurarea utiliz`rii eficiente a timpului [i la ac]iunea productiv` a
membrilor echipei.
b) abilit`]i de cercetare, planificare [i evaluare
Abilit`]ile de cercetare [i planificare sunt necesare pentru evaluarea comunit`]ii,
dezvoltarea [i implementarea unui plan. De asemenea, sprijin` schimbarea
managementului [i direc]iei, precum [i la deplasarea de la o inten]ie general` la o
ac]iune practic`.
 abilit`]ile de cercetare sunt necesare la strângerea [i adunarea informa]iilor
despre comunitate;
 \n ceea ce prive[te capacitatea de planificare, se poate afirma c` se
\nregistreaz` la multe niveluri ale procesului de dezvoltare comunitar`, de la
proiectarea viziunii la evaluarea succesului, existând tipuri diferite de
planificare (de exemplu, planificarea pe termen lung este numit` planificare
strategic`, iar transformarea scopurilor \n ac]iune [i deciderea a ceea ce este
de f`cut este o planificare opera]ional`);



evaluarea, ca aspect important al eforturilor de dezvoltare comunitar`, arat`
ce succes se va \nregistra, ce informa]ie este necesar s` fie m`surat`, ce
procese sunt necesare pentru a colecta [i analiza informa]iile [i cum s` se
prezinte \ntr-o manier` folositoare. Chiar dac` exist` o persoan` responsabil`
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pentru evaluarea formal`, existen]a acestor abilit`]i vor ajuta la formularea
r`spunsurilor la \ntreb`ri cheie privind progresul \nregistrat [i la participarea
activ` \n structurarea evalu`rii ce se va produce.
c) abilit`]i de rezolvare a problemelor [i solu]ionare a conflictelor
Abilit`]ile de rezolvare a problemelor sunt esen]iale atunci când grupuri [i
interese diverse se \ntâlnesc pentru a decide asupra unor procese comune [i pentru a
ac]iona \mpreun`, \n special când membrii comunit`]ii se percep ca marginaliza]i sau
simt c` nu au fost asculta]i nu vor sprijini efortul de dezvoltare comunitar` \n timp.
Eficien]a \n rezolvarea problemelor este asigurat` de existen]a urm`toarelor categorii
de abilit`]i:
 identificarea problemelor;
 c`utarea alternativelor sau op]iunilor;
 ajutarea indivizilor s` \n]eleag` opiniile celorlal]i;
 dep`[irea impasul dac` discu]iile s-au \mpotmolit;
 medierea conflictului atunci când se \ntâmpl`;
 g`sirea unei abord`ri comune;
 sprijinirea membrilor \n a recunoa[te acordul ce se \ncheie;
 asigurarea c` fiecare a \n]eles acordul.
Toate aceste sarcini necesit` abilitatea de a fi \ndeplinite cu succes. Aceste
abilit`]i sunt necesare pentru procesul de dezvoltare comunitar`. Conflictul se poate
\ntâmpla pentru a construi sprijinul [i elabora planul comunitar. Poten]ialul pentru
conflict [i nevoia de a rezolva problemele se \nregistreaz` atunci când se
implementeaz` planul de dezvoltare comunitar`. Impactul multor decizii de
implementare asupra utiliz`rii resurselor [i rela]iilor puternice existente poate amorsa
poten]ialul de dezacord sau accelera diferen]ierea perspectivelor.
d) abilit`]ile de management
Ini]ierea [i men]inerea eficient` a unui proces de dezvoltare comunitar` necesit`
abilit`]i de planificare strategic`, financiar`, opera]ional` [i de resurse umane, iar \n
acest caz managementul eficient provine din buna conducere: \n]elegerea abilit`]ilor
grupului, abilitatea de a lucra cu diverse interese, luarea unor decizii colective,
solu]ionarea conflictelor, anticiparea problemelor [i oportunit`]ilor, plus abilit`]ile
necesare pentru a construi sprijinul, motiva]iei [i coagularea energiilor. Abilit`]ile de
management a proiectului, a resurselor umane [i financiare devin critice atunci când
se deplaseaz` de la planificare la implementare \n men]inerea tendin]ei.
e) abilit`]i de proiectare [i dezvoltare organiza]ional`
Toate ini]iativele de dezvoltare comunitar` necesit` o structur` organiza]ional`,
ceea ce poate conduce la crearea unei noi structuri sau realizarea unor schimb`ri \ntro organiza]ie existent`. Suplimentar, atunci când planul de dezvoltare comunitar` este
implementat [i adaptat, se pot produce schimb`ri \n modul \n care activit`]ile [i
resursele sunt organizate. Astfel, abilit`]ile de proiectare [i dezvoltare sunt importante
\n succesul pe termen lung al oric`rui proces de dezvoltare comunitar`.

7.4.

Construirea dezvolt`rii comunitare \n func]ie de abilit`]i
Pentru a construi \n func]ie de capacitatea de dezvoltare comunitar` este necesar s`
existe o \n]elegere clar` a abilit`]ilor, cuno[tin]elor [i atitudinilor care ghideaz`
procesul [i s` se determine:
 domeniile sensibile;
 domeniile care necesit` o redefinire, dar sunt practic aplicate;
 domeniile unde exist` disfunc]ii ce ar putea \mpiedica eforturile de dezvoltare
comunitar`.
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Diferen]ele de cuno[tin]e, abilit`]i [i atitudine arat` c` lucrurile se pot face \n
mai multe modalit`]i, \n acest sens existând mai multe variante:
 Discutarea asupra acordului/dezacordului grupului privind valorile [i
credin]ele care modeleaz` activitatea de dezvoltare comunitar`;
 Preg`tirea indivizilor din institu]iile de educa]ie locale prin cursuri [i ateliere
de lucru;
 Identificarea resurselor scrise sau de Internet care pot ajuta suplimentarea
nevoilor de cuno[tin]e;
 Ateliere de lucru [i sesiuni de preg`tire proiectate pentru a satisface nevoile
de \nv`]are ale echipei;
 Oferirea cuno[tin]elor de care au nevoie membrii comunit`]ii pentru a deveni
implica]i \n echipa de conducere sau a sprijini o sarcin` sau o ini]iativ`
particular`;
 |mp`r]irea cuno[tin]elor [i abilit`]ilor prin \nv`]area [i sprijinirea altor
persoane.
Pentru a avea succes [i dezvolta un plan de preg`tire care s` r`spund` acestor
nevoi, este recomandat, ca parte a procesului de planificare s` se evalueze formal
aceste cuno[tin]e, abilit`]i [i atitudini.
Planurile de preg`tire, proiectate pentru a identifica nevoile de dezvoltare a
capacit`]ii organiza]ionale sau individuale, sunt reprezent`ri cuprinz`toare ale
cuno[tin]elor, abilit`]ilor [i atitudinilor necesare pentru a atinge scopurile [i
obiectivele din planul dvs. de dezvoltare comunitar`. Cu toate c` este prioritar`
construirea capacit`]ii, \n cele mai multe procese de dezvoltare comunitar` se
reg`se[te de foarte pu]ine ori un plan de preg`tire adecvat progreselor. Concentrarea
pe elaborarea viziunii [i planului de ac]iune diminueaz` aten]ia pentru preg`tire sau
este privit` ca fiind o piedic` sau o \ntârziere.
Indiferent de dificult`]i, un plan de preg`tire ar trebui s` fie dezvoltat cât mai
curând posibil pentru a identifica dac` exist` capacitate \n a rezolva problemele. Dac`
nu este posibil ca grupul \n sine s` produc` un plan de preg`tire, un ajutor extern v`
va ajuta s` determina]i ce roluri sunt necesare sau ce abilit`]i vor trebui s` completeze
aceste roluri.
Dezvoltarea planului de preg`tire ar trebui s` se direc]ioneze pe urm`toarele
coordonate:
 fundamentarea preg`tirii pe abilit`]ile ce se cer, nu pe subiectele care se cer
acoperite;
 furnizarea unor exemple a locurilor unde se pot aplica aceste calific`ri [i
utilizarea cât mai rapid` dup` ce au fost dobândite;
 folosirea unei variet`]i de metode de preg`tire. |n]elege]i c` \ndemân`ri
speciale pot avea nevoie de preg`tire specializat` pe servicii.
Urm`toarele sfaturi v` pot ajuta pentru a v` dezvolta atitudinile, cuno[tin]ele [i abilit`]ile necesare pentru a desf`[ura un proces de dezvoltare
comunitar`:
 Dac` sunt noi cuno[tin]ele/calific`rile pentru grup \ncepe]i prin a zâmbi;
 Primi]i sfaturi de la al]ii [i \nv`]a]i din succese [i gre[eli;
 Fi]i siguri c` ave]i abilit`]ile [i calific`rile necesare pentru a organiza procesul
de construc]ie a capacit`]ii comunitare fi]i siguri c` ave]i persoanele potrivite
la locul potrivit. Conduce]i valorile, interesele [i calific`rile oamenilor c`tre
sarcinile ce le doresc;
 Anumi]i oameni pot \nv`]a repede [i glumind, dar al]ii se tem [i au nevoie de
sprijin [i suport;
 |nv`]area [i dezvoltarea capacit`]ii nu func]ioneaz` ca un eveniment izolat;
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trebuie conectate cu alte evenimente ce vor urma;
Dac` ave]i nevoie de ajutor extern, angaja]i-l;
Cunoa[te]i pre]urile, instrumentele, cursurile, con]inutul [i lectorii. Exist` o
mul]ime de „exper]i“ \n jurul dvs.! G`si]i-l pe cel cu care v` sim]i]i
confortabil;

Nu v` fie fric` s` r`spunde]i la \ntreb`ri [i schimba]i direc]ia atunci când
lectorii, con]inutul [i metodele nu sunt cele a[teptate;
Construirea capacit`]ii este un proces pe termen lung. A \nv`]a [i a pune \n
aplicare necesit` timp. Fi]i sigur c` recunoa[te]i progresele [i succesele
\nregistrate;
To]i membrii comunit`]ii au abilit`]i [i experien]` valoroas` ce pot fi aplicate
\n procesul de dezvoltare comunitar`. Provocarea se refer` la identificarea
c`ilor de modelare [i dezvoltare a acestor calific`ri. Provocarea poate fi
dep`[it` numai dac` ave]i capacitatea de a conduce abilit`]ile dorite pentru a
avea succes \n efortul de dezvoltare comunitar` prin intermediul abilit`]ilor [i
\nv`]`rii continue practicate de membrii comunit`]ii.

|n urma evalu`rii proiectelor desf`[urarte \n com. Chiojdeni se poate concluziona c` a fost recrutat` [i format` o echip` care a dobândit abilit`]ile necesare
pentru a desf`[ura un proces de dezvoltare comunitar`.
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8. Procesul dezvolt`rii
comunitare
Un plan rigid proiectat pentru un proces perfect de dezvoltare comunitar` s-a
dovedit a nu fi o abordare realist`. De aceea este mai bine a se planifica o abordare
care sus]ine o direc]ie planificat` [i se adapteaz` situa]iei \n care se implementeaz`.
Principalele componente ale unui proces fundamentat pe experien]a real` de via]` a
practicienilor dezvolt`rii comunitare [i a comunit`]ilor \ns`[i sunt prezentate mai jos:
1. construirea sprijinului;
2. elaborarea planului;
3. implementarea [i ajustarea planului;
4. men]inerea tendin]ei.

8.1.

Construirea
sprijinului

Elaborarea
planului

Implementarea
[i ajustarea
planului

Men]inerea
tendin]ei

Construirea sprijinului
Fundamental pentru dezvoltarea comunitar` sunt \nt`rirea comunitar` [i
construirea capacit`]ii. Amândou` sunt procese care implic` \nv`]area [i aplicarea
cuno[tin]elor, ceea ce necesit` ca pentru a \ncepe aceast` etap` s` se recunoasc` faptul
c` toate comunit`]ile au o istorie [i tradi]ie. Entuziasmul [i emo]ia pentru dezvoltare
comunitar` se pot transforma \n impulsivitate [i conduce la urm`rirea altor obiective
decât cele propuse ini]ial. Din aceste motive, este mai bine s` se realizeze inventarul
asupra ceea ce s-a f`cut, s` se recunoasc` munca altor persoane, s` se planifice
urm`toarele succese comunitare [i s` se implice un câmp larg de membri [i interese.
Primul pas este crearea con[tientiz`rii, \n]elegerii [i sprijinirii procesului de
dezvoltare comunitar`. |n acest sens ar trebui s` se caute r`spunsurile la urm`toarele
\ntreb`ri:
 De ce ar trebui ini]iat` abordarea dezvolt`rii comunitare?
 Care sunt beneficiile care vor rezulta din aceast` abordare?
 Care sunt primii pa[i ce trebuie \ntreprin[i?
 Cine sunt persoanele [i organiza]iile cheie care ar putea juca rolul de
leadership?
 Care sunt implica]iile ini]iativei pe termen lung?
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De ce ar trebui ini]iat` o abordare de dezvoltare comunitar`?
Comunitatea se confrunt` cu multe probleme \n ceea ce prive[te dezvoltarea
economic`, problemele sociale cum ar fi delincven]a juvenil`, abandonul scolar, dar [i
nevoia de a moderniza infrastructura comunitar`. Reziden]ii, de regul` nu doresc de
la altcineva solu]ii [i r`spunsuri apreciind c` exist` capacitatea \n cadrul comunit`]ii
de a dezvolta [i implementa r`spunsuri pe termen lung. Exist` \ns` situa]ii când ace[tia
a[teapt` ca al]ii s` le fac` treaba, iar ei s` fie doar beneficiari.
Care sunt beneficiile care vor rezulta din aceast` abordare?
 Activit`]i de dezvoltare economic` bazate pe comunitate;
 Capacitatea de a dezvolta abilit`]i [i \ndemân`ri specifice membrilor
comunit`]ii;
 |mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii \n cadrul comunit`]ii;
 Responsabilizarea comunit`]ii;
 Modalitate planificat` [i integratoare de lucru.
Care sunt primii pa[i care este necesar s` fie \ntreprin[i?
 Realizarea unui contact informal cu liderii [i organiza]iile cheie din
comunitate pentru a le stimula interesul;
 Organizarea unui forum public pentru discutarea problemelor comunit`]ii;
 Determinarea gradului de preg`tire a membrilor comunit`]ii;
 Crearea condi]iilor necesare pentru succesul abord`rii comunitare;
 Formarea unei echipe pentru a ini]ia procesul.
Care sunt oamenii/organiza]iile cheie care ar trebuie s`-[i asume rolul de
conducere?
 Camera de Comer];
 Personalul
administra]iei locale (responsabil pentru infrastructura
comunitar`);
 {colile;
 Autorit`]ile de dezvoltare local`;
 Agen]iile pentru tineret;
 Tinerii din comunitate;
 Membrii comunit`]ii ce doresc s` se implice;
 Liderii bisericii.
Care sunt problemele pe termen lung ce ar trebui considerate?
 Construirea sprijinului [i implicarea de lung` durat`;
 Capacitatea comunitar` (cunoa[tere, abilit`]i [i \ndemân`ri ale membrilor
comunit`]ii);
 Resurse financiare pentru a sus]ine ac]iunea;
 Angajare de durat` pentru sus]inere;
 Nevoia posibil` pentru o structur` organiza]ional`.

Crearea unui proces local valorizat
Crearea unui proces de dezvoltare comunitar` remarcabil [i valorizat se
realizeaz` prin \n]elegerea comunit`]ii, ceea ce va permite dezvoltarea unui proces care
s` r`spund` circumstan]elor locale. Nu se poate prelua un proces ce func]ioneaz`
\n alt` comunitate [i s` se aplice \n propria comunitate. Este necesar s` existe
cuno[tin]ele, experien]ele [i sfaturile necesare primite din partea celorlal]i pentru a
realiza ajust`rile [i schimba coordonatele \n func]ie de nevoile specifice ale comunit`]ii
la un moment dat.
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Elaborarea unui proces de dezvoltare comunitar` la nivel local implic`:
 |n]elegerea comunit`]ii;
 |nv`]area din alte rezultate de succes ale proceselor de dezvoltare
comunitar`;
 |nv`]area din eforturile depuse \n trecut [i soldate cu rezultate nefunc]ionale;
 Recunoa[terea eforturilor, cuno[tin]elor, abilit`]ilor [i capacit`]ilor tuturor
celor implica]i;
 Manifestarea activ` [i flexibil` pentru ca procesul s` evolueze.
Având \n vedere c` abordarea dezvolt`rii comunitare va func]iona numai dac`
membrii comunit`]ii \l percep ca un proces legitim \n cadrul activit`]ilor [i priorit`]ilor
existente, cadrul de lucru trebuie s` fie evaluat de comunitate, s` implice membrii
comunit`]ii, s` dispun` de o conducere credibil` [i s` produc` rezultate care s` fie
urmate de comunitate. Când se construie[te suportul comunitar, identificarea
indivizilor [i organiza]iilor suportive [i nesuportive asigur` fundamentarea procesului
de dezvoltare comunitar` prin crearea unui miez de interes [i formarea bazelor
angajamentului \n comunitate.
Dezvoltarea comunitar` este un proces real de supravie]uire [i continuitate, cu
atât mai mult atunci când multe comunit`]i debuteaz` \n for]` dar e[ueaz` \n
sus]inerea naturii participative a procesului. Men]inerea interesului [i sprijinului \n
timp, participarea local` [i implicativ` ar trebui s` fie parte natural` a procesului [i se
poate realiza prin:
 elaborarea [i planificarea ini]ial` a procesului;
 evaluarea procesului, implementarea [i realizarea adapt`rilor necesare;
 schimbarea prin raportarea la spa]iul real;
 dezvoltarea unei re]ele informale prin transmiterea informa]iilor privind
planul de dezvoltare comunitar` [i a beneficiilor ce se vor realiza;
 organizarea de \ntâlniri de lucru la sediile administra]iilor locale pentru a
informa comunitatea [i a crea oportunitatea pentru dezbateri;
 solicitarea cet`]enilor [i organiza]iilor implicate de a r`spândi [i promova
ini]iativa;
 identificarea cet`]enilor [i organiza]iilor care nu sunt suporteri ai ini]iativei,
ascultarea opiniilor [i invitarea la implementarea procesului;
 desemnarea sarcinilor [i rolurilor concrete pentru indivizii [i organiza]iile
implicate \n proces;
 recunoa[terea contribu]iilor cet`]enilor [i organiza]iilor [i s`rb`torirea
succesului.

Dezvoltarea activit`]ii de achizi]ie
Ini]iativele dezvolt`rii comunitare pot e[ua datorit` lipsei sprijinului sau
achizi]iilor de la membrii [i organiza]iile comunit`]ii. Atunci când un proces
participativ este dorit cu sinceritate, iar indivizii [i organiza]iile cred c` sunt asculta]i
[i lua]i \n considerare, va fi un drum lung de parcurs pentru a se construi proprietatea,
sprijinul [i legitimitatea comunitar`. Cu toate c` dezvoltarea sprijinului sau achizi]iilor
este o etap` de munc` intensiv`, dezvoltarea [i men]inerea interesului [i implic`rii
comunitare sunt p`r]i integrale ale procesului.
Gre[elile cele mai frecvent \nregistrate sunt:
 e[ecul \n evaluarea timpului necesar \n a se asigura sprijinul pentru
dezvoltarea comunitar`;
 impunerea unei viziuni asupra membrilor comunit`]ii;
 e[ecul \n implicarea tuturor intereselor [i sectoarelor comunitare \n procesul
de elaborare;
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procesele de elaborare nu sunt deschise [i inclusive;
e[ecul \n analizarea oportunit`]ii;
renun]area la a informa [i implica membrii [i organiza]iile comunit`]ii \ntr-o
manier` continu` [i semnificativ`;
existen]a liderilor care preiau controlul [i e[ueaz` \n a construi proprietatea
comunitar`;
angajarea \n activitate a voluntarilor [i/sau personalului pl`tit cu rol activ, dar
care percep ac]iunea sau ini]iativa ca mai degrab` apar]inându-le lor decât
comunit`]ii.

ZECE INDICATORI PENTRU REU{IT~
1. Comunicarea eficient`;
2. Obiective [i viziuni comune;
3. Plan comprehensiv [i clar;
4. Conducere corespunz`toare;
5. Sprijin comunitar [i politic;
6. Resurse [i informa]ii adecvate;
7. Asisten]` tehnic` [i consultan]` profesional`;
8. Flexibilitate [i capacitate \n a face compromisuri;
9. Participarea la diferite grupuri;
10.Voin]a de a activa prin schimbare [i diversitate.

8.2. Elaborarea planului
Dezvoltarea unui plan comunitar implic` o evaluare sistematic` a alternativelor
[i alegerea lor \n contextul unei viziuni comunitare definite. Planificarea este un proces
care sprijin` membrii comunit`]ii \n transferarea cuno[tin]elor, intereselor [i
speran]elor \n ac]iune. Un plan comunitar este un document scris creat de membrii
comunit`]ii. El subliniaz` urm`toarele lucruri:
 pozi]ia din acest moment (resurse, puncte tari [i vulnerabile ale comunit`]ii);
 pozi]ia dorit` (viitorul ideal pentru comunitatea dvs.);
 direc]ia general` pe care dori]i s` o urma]i pentru a elimina distan]a dintre
pozi]ia prezent` [i viitoare;
 ac]iunile specifice din cadrul direc]iei generale;
 generarea resurselor [i capacit`]ilor necesare;
 aprecierea succesului va fi \nregistrat.
Planurile comunitare sunt fundamentate pe logica [i structurile unui proces de
planificare care deriv` dintr-o viziune l`rgit` a ac]iunilor specifice [i planurilor de
ac]iune. Procesul coreleaz` viziunea, scopurile, obiectivele [i ac]iunea \ntr-o structur`
logic` [i interrela]ionat`.
Dezvoltarea unui plan necesit` conducere [i resurse speciale ceea ce determin`
evaluarea procesului \nainte ca s` \nceap`. Ini]ierea unui proces [i e[uarea \n
finalizarea sa d`uneaz` comunit`]ii [i submineaz` angajamentul membrilor
comunit`]ii \n viitoarele abord`ri ale dezvolt`rii.
Tr`s`turile principale ale unui plan de dezvoltare comunitar`
 integrat;
 cuprinz`tor;
 realist;
 corespunz`tor;
 bazat pe rezultate;

bazat pe comunitate;

u[or de \n]eles.
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Nu toate ini]iativele de dezvoltare comunitar` necesit` planuri formale. Multe
rezultate valoroase au fost ob]inute prin procese mai pu]in structurate sau ad hoc. Pe
de alt` parte, multe ini]iative de succes au e[uat pentru c` nu a existat nici un plan sau
a existat unul prea slab. Nevoia pentru un plan este dat` de complexitatea
situa]iei [i resursele implicate. Indiferent de formalitatea planific`rii
procesului, ac]iunea de dezvoltare comunitar` nu este posibil` f`r` o viziune
[i un scop comun.
Beneficiile unui plan comunitar ar fi:
 crearea unui cadru de lucru pe termen lung pentru luarea deciziilor [i
ac]iune;
 asigurarea unei abord`ri holistice [i comprehensive;
 \nt`rirea capacit`]ii comunitare prin informarea asupra deciziilor privind
dezvoltarea sa;
 asigurarea cu resurse valoroase prin comunicarea ac]iunilor [i viziunii
indivizilor din interiorul [i din afara comunit`]ii;
 identificarea obiectivelor [i ac]iunilor m`surabile;
 integrarea perspectivelor membrilor comunit`]ii.
{apte pa[i \n procesul de planificarea comunitar`
Procesul de planificarea comunitar` nu este liniar sau static, ci este unul dinamic
[i continuu. Procesul de planificare implic` [apte pa[i:
1. Crearea unei viziuni comunitare - va ajuta la conturarea unei imagini a
ceea ce ar trebui f`cut. O viziune comunitar` descrie ceea ce este de dorit [i
valoros pentru comunitate prin crearea imaginii unui viitor ideal. Alegerea
unui proces bazat pe o viziune va permite participarea tuturor persoanelor,
genera]iilor, ceea ce va indica o construc]ie suportiv` [i continu`.
2. Evaluarea situa]iei curente - ceea ce va indica pozi]ia \n prezent [i va ajuta
la determinarea capacit`]ii comunitare. Evaluarea situa]iei curente implic`
factori din afara comunit`]ii cât [i din interiorul ei ceea ce implic`
identificarea punctelor slabe, punctelor tari, oportunit`]ilor [i provoc`rilor [i
se construie[te pe eforturile depuse \n trecut [i se \nt`re[te prin rezultatele
evalu`rii.
3. Fixarea scopurilor - sunt direc]iile largi care vor elimina distan]a dintre
pozi]ia prezent` [i viitoare. Dac` se abordeaz` viziunea ca o destina]ie,
scopurile sunt c`ile prin care ve]i ajunge la punctul final. |n acest sens,
scopurile contureaz` mecanismele prin care se realizeaz` viziunea.
4. Stabilirea obiectivelor - care sunt specifice [i se raporteaz` la scopurile ce
trebuie atinse. Obiectivele sunt direc]ii de ac]iune specifice, m`surabile [i
intercorelate pentru a pune \n practic` scopurile propuse. De obicei sunt
necesare câteva obiective pentru a atinge un scop. Dac` se consider`
scopurile ca direc]ii pentru a finaliza viziunea, obiectivele sunt bornele
utilizate pentru a marca aceste c`i.
5. Dezvoltarea planurilor de ac]iune - se refer` la a r`spunde la \ntreb`ri
simple: cine, cum, când [i unde. Planurile de ac]iune descriu pa[ii concre]i
necesari pentru a \ndeplini fiecare obiectiv, se refer` la indivizii care sunt
responsabili pentru fiecare ac]iune, timpul necesar pentru implementare [i
resursele necesare.
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6. Implementarea planurilor de ac]iune - implic` realizarea angajamentelor
[i activit`]ilor men]ionate \n planul de ac]iune.
7. Evaluarea progresului [i rezultatelor - reprezint` modalitatea de a se
asigura c` se vor atinge scopurilor propuse. Evaluarea este m`surarea
progresului [i rezultatelor care vor ajuta la determinarea pozi]iei \n timpul
deplas`rii c`tre atingerea obiectivelor, scopurilor [i viziunii fixate. Este
important s` se anticipeze succesul de-a lungul ac]iunilor [i categoria de
rezultate dorite de-a lungul activit`]ilor programate.
Urm`torii factori contribuie la succesul planific`rii
 Viziune ampl`;
 Angajament pe termen lung;
 Conducere;
 Resurse - financiare, fizice [i umane;
 Sprijin - comunitar [i politic;
 Evaluare realist` a situa]iei prezente;
 Dorin]a de a construi pe realiz`rile [i eforturile din trecut;
 Proces cuprinz`tor [i capacitatea de a lucra \n echip`;
 Angajament puternic [i disciplina de a respecta timpul prev`zut de execu]ie
din procesul de planificare;
 Deplasare dincolo de abord`rile tradi]ionale [i confortabile pentru a se
identifica posibilit`]ile inovative [i op]iunile valide;
 Angajament pentru a utiliza planul ca un instrument [i a realiza modific`rile
[i ajust`rile necesare.
Atunci când se demareaz` planul de dezvoltare comunitar` [i se iau decizii
asupra activit`]ilor [i resurselor, vor exista opinii diferite. Viziunea va ajuta la
fundamentarea [i direc]ionarea acestor decizii dificile, iar scopurile vor ajuta la
p`strarea pe coordonatele trasate [i concentrarea asupra rezultatelor dorite.

8.3.

Implementarea [i ajustarea planului
Crearea unui plan cuprinz`tor de dezvoltare comunitar` poate fi un proces ce
are nevoie de timp, dar recompensa pentru timpul [i energia consumat` \n aceast` faz`
\ncepe s` apar` atunci când se implementeaz` planul. Implementarea are propriile
activit`]i care pot fi marcate de anumite schimb`ri:
 Integrarea [i coordonarea unei variet`]i de sarcini [i activit`]i;
 Existen]a unui bun administrator al resurselor;
 Sprijinirea cet`]enilor pentru a se concentra asupra rezultatului final;
 Manifestarea unei atitudini pozitive atunci când lucrurile nu merg \n modul
cum le-a]i proiectat;
 Identificarea [i construirea capacit`]ii comunitare;
 Luarea deciziilor importante atunci când resursele sunt limitate;
 Acordarea timpului astfel \ncât ac]iunile s` nu concureze cu altele;
 Motivarea membrilor comunit`]ii;
 Men]inerea integrit`]ii comunit`]ii;
 Comunicarea [i s`rb`torirea rezultatelor.
Succesul organiz`rii activit`]ilor listate mai sus solicit` conducere [i structuri
puternice pentru a sprijini implementarea. Când se ini]iaz` procesul de dezvoltarea
comunitar`, trebuie s` se descopere nucleul de persoane active \n toate activit`]ile
\ntreprinse. |ntr-un grup mic, formulele organizatorice [i de comunicare sunt probabil
tot ceea ce este de dorit pentru ca lucrurile s` mearg` bine. Când se ac]ioneaz` \n
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direc]ia implement`rii planului de dezvoltare comunitar`, nivelul [i natura activit`]ilor
pot s` nu mai permit` realizarea unei abord`ri cauzale. Altfel ar fi necesar` o structur`
sau organiza]ie care s` sprijine eforturile organizatorului procesului.
Implementarea eficient` necesit` o structur` [i un proces cu roluri [i responsabilit`]i clare. Este important s` se sublinieze c` exist` mai mult decât un singur
rol prezent \n dezvoltarea comunitar`. Asemenea exemple de roluri sunt:
- persoanele responsabile cu elaborarea [i implementarea activit`]ilor de
dezvoltare comunitar`;
- facilitatorul sau coordonatorul care renun]` [i coordoneaz` organiza]iile [i
resursele comunitare ce sunt dorite a planifica [i implementa o ini]iativ` de
dezvoltare comunitar`;
- un partener care este una dintre organiza]iile ce au format parteneriatul
comunitar \n elaborarea [i implementarea activit`]ilor dezvolt`rii comunitare;
- promovatorul care promoveaz` [i sprijin` activitatea de dezvoltare
comunitar` prin cuno[tin]e, experien]`, energie [i entuziasm;
- agen]iile de finan]are care sprijin` activit`]ile dezvolt`rii comunitare.
|ntreb`rile cheie pentru a evalua modul \n care o structur` organiza]ional` este
creat` pentru a v` sprijini eforturile sunt:
 Cine ar trebui implicat?
 Care este rolul primar al structurii organiza]ionale ce va fi dezvoltat`?
 Ce alte roluri ar trebui s` \ndeplineasc`?
 Ce resurse pot fi utilizate pentru a asigura succesul implement`rii planului [i
a sprijini structura organiza]ional`?
 Se pot dezvolta parteneriate care s` sprijine implementarea procesului de
dezvoltare?
Ca [i \n multe aspecte ale dezvolt`rii comunitare, este foarte important s` existe
claritate \n privin]a naturii proiectului pentru a se asigura c` membrii comunit`]ii \n]eleg
ceea ce trebuie f`cut [i cum se pot implica. Este dificil s` se invite la participare dac`
scopurile, sarcinile [i a[tept`rile nu sunt clare.
De-a lungul procesului, piatra de temelie este dat` de utilizarea planului de
dezvoltare comunitar` pentru a fundamenta activit`]ile [i \ncuraja participarea. De
foarte multe ori s-a constatat c` se creeaz` un plan de dezvoltare comunitar`, se
lanseaz` \ntr-o activitate [i ulterior se abandoneaz` viziunea [i scopurile ce trebuie
atinse. Ca mecanisme ale responsabilit`]ii \mp`r]ite ce alimenteaz` respectarea
angajamentelor, parteneriatele sunt mijloace foarte folositoare pentru a \mp`r]i
sarcinile, implementa planurile de dezvoltare [i \ndeplini anumite roluri posibile.

8.4.

Men]inerea tendin]ei
Crearea unui fundament de management privat pentru dezvoltarea comunitar`
[i ini]ierea primilor pa[i \ntr-un proces pe termen lung sunt etape care au o anumit`
\nc`rc`tur` emo]ional`, dar mult mai provocatoare sunt construirea [i men]inerea
tendin]ei. Domeniile cheie necesare pentru a dezvolta o abordare prin care s` se
men]in` tendin]a eforturilor de dezvoltare comunitar` sunt:
 Conducere;
 Parteneriat;
 Construirea capacit`]ii comunitare;
 Finan]are;
 Revederea [i adaptarea planului de dezvoltare comunitar`;
 Comunica]ie;
 Utilizarea sprijinului tehnic [i expertizei.

54

8.4.1. Conducere
Conducerea consistent` [i profesional` este esen]ial` pentru o dezvoltarea
comunitar` eficient`. Rolul liderului comunitar este de a construi capacitatea
comunitar`, de a fi deschis, \n timp, schimb`rii [i adapt`rii, iar scopul liderului este de
a \ncuraja \mputernicirea comunit`]ii, nu de a o controla.
Caracteristicile liderului
 Comunic` eficient viziunea comunit`]ii;
 Focalizeaz` energia asupra rezultatelor;
 Motiveaz` indivizii [i organiza]iile s` ac]ioneze \mpreun` pentru un scop
comun;
 Dezvolt` procese eficiente pentru a rezolva problemele privind interesele [i
conflictele.
Un lider al dezvolt`rii comunitare trebuie s` construiasc` [i s` men]in` con[tient
rela]iile \n comunitate. Dac` membrii comunit`]ii \l percep c` reprezint` un set
particular de interese sau are o alt` agend`, nu vor privi activitatea lui ca legitim`.
Deschiderea este un ingredient cheie pentru conducerea dezvolt`rii comunitare
ceea ce se traduce prin vizibilitatea [i accesibilitatea membrilor comunit`]ii: ei trebuie
s` cunoasc` cine este organizatorul, unde poate fi contactat [i s` \n]eleag` motiva]ia
lui de a juca un rol de conducere \n dezvoltarea comunitar`. Pentru a avea succes, un
lider trebuie nu numai s` comunice valorile procesului de dezvoltare comunitar`, ci
trebuie s` le tr`iasc`. |n acest sens, pentru ca procesul s` func]ioneze, este necesar s`
fac` ceea ce spune.
Pentru a se asigura c` ini]iativa dezvolt`rii comunitare are o conducere
puternic`, trebuie s` se ia \n considerare aplicarea unui set minimal de
recomand`ri:
 Identificarea abilit`]ilor de conducere necesare [i c`utarea indivizilor care le
posed`;
 Asigurarea c` persoanele aflate \n pozi]ii de conducere au o \n]elegere clar` a
ceea ce se a[teapt` de la ei;
 Asigurarea c` a[tept`rile comunit`]ii sunt raportate la ceea ce se poate \n mod
rezonabil \ndeplini;
 Sprijinirea liderilor cu bune practici, structuri organiza]ionale corespunz`toare [i abilit`]i de dezvoltare;
 Convingerea c` viziunea, scopurile [i obiectivele planului de dezvoltare
comunitar` sunt clare [i bine-\n]elese;
 Asigurarea unui feedback constructiv persoanelor aflate \n roluri de
conducere;
 Recunoa[te]i succesele [i discuta]i asupra ceea ce nu func]ioneaz`;
 Dezvoltarea unei capacit`]i continue de conducere \n comunitatea dvs.
Absen]a conducerii sau o conducere slab` poate amenin]a \ntreg procesul de
dezvoltare comunitar`, motivele principale fiind:
 Dezinteres;
 Lipsa capacit`]ilor [i abilit`]ilor;
 Lipsa suportului;
 Schimbarea mediului de conducere \n comunitate;
 Lipsa continuit`]ii;
 Oameni care sunt voluntari sau selecta]i pe baze slabe (favoritism, oamenii
doresc s` lucreze, oamenii nu [tiu s` spun` nu).
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8.4.2. Parteneriat
Parteneriatele sunt mijloacele adecvate pentru construirea structurilor [i
proceselor comunitare eficiente pentru dezvoltarea comunitar`. Un parteneriat este
definit ca o rela]ie \n care dou` sau mai multe p`r]i cu scopuri compatibile prin care
se elaboreaz` o \n]elegere pentru a \mp`r]i activitatea, riscurile [i rezultatele.
Parteneriatele pot fi formate dintr-o multitudine de motive, dar constau \n:
 |mp`r]irea autorit`]ii;
 Investi]ii [i resurse comune;
 Rezultate \n beneficii mutuale;
 |mp`r]irea riscului [i responsabilit`]ii.
Un parteneriat nu este un proces care:
 S` fie un simplu proces prin care se strâng oamenii care doresc s` fac` ceva;
 Exist` o motiva]ie ascuns`;
 Nu exist` \ncredere sau dorin]a pentru parteneriat;
 Nu exist` o \mp`r]ire a riscului, responsabilit`]ii [i beneficiilor;
 O persoan` acumuleaz` toat` puterea de a conduce procesul;
 Comunit`]ile sau grupurile se \n]eleg s` lucreze \mpreun` pentru a ob]ine
fonduri.
Parteneriatele bazate pe comunitate
Definim un parteneriat ca „parteneriat bazat pe comunitate“ atunci când se
\ntâmpl` \ntr-o comunitate, implic` membrii comunit`]ii [i are impact [i beneficii
directe asupra comunit`]ii. |n fond, parteneriatul pentru dezvoltare comunitar` exist`
atunci când insist` asupra particip`rii [i \mputernicirii locale, exist` conducere [i
includere planificat`, se consolideaz` abilit`]ile locale [i colective [i se sprijin`
antreprenorii [i oamenii de afaceri locali.
Pa[i pentru a construi parteneriate puternice
Parteneriate puternice viabile nu prea se \ntâmpl`. Abilit`]ile, cuno[tin]ele [i
experien]a sunt cerin]e necesare când sunt aduna]i cet`]enii pentru a se forma
parteneriate utile [i productive. Pentru a avea un parteneriat eficient trebuie s` se
cunoasc` ce fac partenerii, s` se decid` rolurile [i responsabilit`]ile fiec`ruia, s` se
elaboreze [i aplice un plan [i, \n final, s` se evalueze rezultatele [i s` se realizeze
adapt`rile cuvenite.
Logica [i abilit`]ile utilizate \n procesul de planificare comunitar` sunt similare
cu logica [i abilit`]ile utilizate pentru a construi [i men]ine parteneriatele eficiente. Cu
cât se va depune mai mult efort \n dezvoltarea parteneriatului, cu atât acesta va fi mai
puternic.
Organiza]iile sau grupurile care intr` \n parteneriat au de obicei propria
identitate [i activitate, ceea ce determin` c` nu to]i partenerii doresc s` fie implica]i \n
aceea[i m`sur` \n parteneriat. Ca urmare este necesar s` se identifice, \n]eleag` [i
agreeze \n avans rolul [i responsabilit`]ile fiec`rui partener.
Factori pentru succesul parteneriatului
 Viziune, scopuri [i obiective comune pentru parteneriat;
 Roluri [i responsabilit`]i clar definite pentru membri;
 Angajament puternic pentru viziune [i scopuri;
 Planuri de ac]iune detaliate;
 Procese de comunicare eficiente;
 Resurse adecvate;
 Angajament pentru evaluare [i adaptare.
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8.4.3. Construirea capacit`]ii comunitare
Construirea capacit`]ii comunitare implic` multe aspecte [i considera]ii, de
multe ori apreciindu-se c` se refer` la abilit`]i, cuno[tin]e [i capacit`]i, dar se pot
include, \n aceea[i m`sur`, acces, conducere, infrastructur`, timp, angajament [i
resurse.
Dezvoltarea capacit`]ii comunitare \nseamn` anticiparea riscurilor, \mbun`t`]irea lucrurilor [i \mp`r]irea controlului. De asemenea, implic` schimbare,
preg`tire [i cre[terea puterii pentru cei care anterior nu o de]ineau. Oferirea
oportunit`]ii oamenilor de a se exprima, adapta la schimbare [i \nv`]a se poate realiza
cel mai bine atunci când membrii comunit`]ii au o direc]ie comun` [i sunt implica]i
\n proces.
Dezvoltarea comunit`]ii este un proces de construire a capacit`]ii care urmeaz`
urm`toarele direc]ii pentru a avea succes:
 Evaluarea a ceea ce este cuprins \n plan, rol [i ac]iune;
 |n]elegerea abilit`]ilor [i cuno[tin]elor necesare pentru variate roluri sau
ac]iuni;
 Identificarea disfunc]iilor;
 Dezvoltarea unor strategii de eliminare a disfunc]iilor;
 Dezvoltarea strategiilor de sprijinire a indivizilor \n timp ce ei \nva]` s` aplice
noi abilit`]i [i cuno[tin]e.
Strategiile comune utilizate pentru dezvoltarea abilit`]ilor [i cuno[tin]elor
sunt:
 Ateliere de preg`tire;
 Accesarea oportunit`]ilor de preg`tire oferite de comunitate;
 Consiliere [i lucrul \n echip`;
 |nv`]area auto-didact`;
 Preg`tire \n activitate.
Problematica construirii capacit`]ii comunitare se abordeaz` diferit de persoanele aflate \n roluri pl`tite sau sunt voluntari \n comunitate. Dezvoltarea
comunitar` pentru voluntari este \n principal motivat` de ceea ce \i intereseaz`.
|ntotdeauna se \ncearc` utilizarea membrilor [i organiza]iilor din comunitate ca
resurse pentru capacitatea de dezvoltare. Num`rul abilit`]ilor, cuno[tin]elor [i
capacit`]ilor pe care indivizii [i organiza]iile le impun vor deveni dimensiuni foarte
importante \n construirea capacit`]ii comunitare.
E[uarea \n a construi pe abilit`]ile, capacit`]ile [i cuno[tin]ele membrilor se
\ntâmpl` de cele mai multe ori atunci când ini]iativa de dezvoltare comunitar` se
desf`[oar` \n situa]ii de risc, respectiv atunci când dezvoltarea comunitar` nu poate fi
sus]inut` f`r` participarea activ` [i continu` a membrilor comunit`]ii. Oamenii nu
particip` dac` se \ntâmpl` s` nu le fie valorizate [i recunoscute contribu]iile lor sau
dac` participarea nu le \mbun`t`]e[te situa]ia lor particular`.

8.4.4. Finan]area dezvolt`rii comunitare
Ob]inerea resurselor financiare poate fi o provocare major` pentru ini]iativa de
dezvoltare comunitar`, \n special la \nceputul procesului. Atunci când se deplaseaz`
c`tre ac]iunea concret` este mult mai u[or s` se g`seasc` [i garanteze finan]area de la
institu]ii financiare, investitori, programe guvernamentale, funda]ii [i sponsori din
sectorul privat sau chiar de la membrii comunit`]ii. Problema cheie pentru suportul
financiar este dat` de capacitatea de a identifica ceea ce se dore[te a se face, de ce se
dore[te aceasta [i care sunt beneficiile ce vor rezulta din ac]iunea lor.
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Colectarea fondurilor a devenit \ntr-o mare m`sur` un domeniu al expertizei [i
experien]ei valoroase [i multe organiza]ii au personal sau o persoan` sau voluntar, cu
expertiz` \n acest domeniu. |n acest sens, este recomandat s` se abordeze ace[ti
cet`]eni, s` li se spun` ceea ce se dore[te s` se fac` [i s` se aprecieze dac` au anumite
idei sau sugestii privind eventuale beneficii.
|n anumite zone, administra]iile locale asigur` finan]are pentru ini]iativele de
dezvoltare comunitar` existând structuri regionale sau statale care func]ioneaz` ca
servicii de dezvoltare comunitar` [i/sau consilii de dezvoltare economic` ce
structureaz` resursele \n beneficiul comunit`]ii. Cel mai adesea aceste servicii constau
\n expertiza tehnic` pe care comunit`]ile o pot folosi ca s`-[i sprijine activit`]ile.
Dona]iile [i contribu]iile locale sunt alte posibilit`]i de explorat. Sediile unor
obiective comunitare, cum ar fi bibliotecile, bisericile [i alte organiza]ii comunitare
sunt preg`tite pentru a contribui cu spa]iul pentru \ntâlniri, \n schimbul unor sume
modice sau gratis. De asemenea, membrii comunit`]ii se ofer` ei \n[i[i s` contribuie
cu expertiz` [i abilit`]i specifice.
Nu exist` nici o \ndoial` c` \nceperea unei activit`]i de dezvoltare comunitar` de
la un nivel minim poate fi o provocare, dar trebuie amintit c` primii pa[i ai procesului
nu trebuie s` presupun` costuri mari. Este important s` se realizeze de un grup angajat
[i creativ al membrilor comunit`]ii sau organiza]iilor care s` permit` lucrurilor s`
func]ioneze. Dac` grupul de dezvoltare comunitar` este informal, va fi important s` se
g`seasc` o organiza]ie din comunitate care s` fie de acord s` ac]ioneze ca sponsor
pentru cererile de finan]are. Mul]i finan]atori, datorit` legisla]iei [i sistemului de taxe,
vor fi incapabili s` g`seasc` fonduri pentru un grup de indivizi care nu sunt formal
organiza]i.
G`sirea sprijinului financiar nu este necesar numai la \nceputul procesului.
Managementul financiar adecvat este o cerin]` esen]ial` pentru a men]ine
credibilitatea \n efortul de dezvoltare comunitar` prin ob]inerea unui maximum de
beneficiu sau valoare din resursele care sunt disponibile. Este recomandat s` se acorde
aten]ie la:
 Transparen]a deciziilor financiare;
 Respectarea standardelor de \nregistrare a agen]iilor de finan]are;
 Realizarea unei evalu`ri lunare a situa]iei financiare;
 Administrarea corespunz`toare a resurselor disponibile.
Urm`torii pa[i vor asigura grupul s` fie mai bine preg`tit pentru a c`uta finan]`ri
sau pentru a solicita sprijin financiar. Finan]area ar putea s` vin` de la orice surs`,
incluzând, dar f`r` a se limita la ele: o institu]ie tradi]ional` de credit cum ar fi o banc`
sau un sindicat; colectare de fonduri sau dona]ii; organiza]ii caritabile, biserici sau
funda]ii; programe guvernamentale; parteneri sau investitori strategiei.
Indiferent de resursele financiare sau de abordare, urm`torii pa[i vor ajuta la
ghidarea ac]iunilor:
 Asigurarea c` exist` o structur` legal` \nfiin]at`, cu un consiliu director, un
grup care s` supervizeze activitatea;
 Dezvoltarea unui plan pentru a ilustra cum se coreleaz` cu celelalte ini]iative
din comunitate ;
 Prezentarea sprijinului pentru plan celor ce au autoritate [i influen]` de
decizie \n comunitate;
 Determinarea bunurilor disponibile \n comunitate [i evaluarea realist` a
limitelor;

58












Sublinierea nevoilor existente [i a decalajului existent \ntre bunuri [i nevoi;
Determinarea motiva]iei de sprijinire a ini]iativei;
Fixarea priorit`]ilor [i proiectarea unui buget cu o periodizare rezonabil`;
Dezvoltarea unui pachet financiar, plan financiar sau o cerere pentru
asisten]` financiar` [i elaborarea acestor documente ca realiste, factuale [i
cuprinz`toare;
Preg`tirea unui plan de finan]are [i desemnarea oamenilor preg`ti]i pentru a
identifica [i ob]ine fondurile;
Coordonarea activit`]ilor [i asigurarea unei comunic`ri deschise pentru a se
asigura continuitatea proiectului;
Asigurarea c` procesul de finan]are este condus de cei mai pricepu]i [i
entuzia[ti oameni, care vor fi capabili s` r`spund` la \ntreb`ri [i s` genereze
interes.

Diferite modele de finan]are
Finan]area unei ini]iative de dezvoltare comunitar` implic`, ocazional, o
varietate de instrumente financiare sau surse de finan]are. Anumite grupuri necesit`
mai pu]ini bani [i pot acoperi costurile prin colectare de fonduri tradi]ional`. Altele
pot ac]iona la scar` mare [i pot solicita \mprumuturi bancare, granturi guvernamentale
[i anumite forme de asisten]` financiar` extern`.
Dezvoltarea comunitar` atinge punctul \n care se solicit` generarea de venituri
sau crearea unei resurse sustenabile de finan]are. Fiecare direc]ie de finan]are ar putea
include, dar f`r` a fi o list` limitat`, urm`toarele recomand`ri:
 Investi]ie local`;
 Echitate [i fonduri de capital pentru a se sprijini accesul la \mprumuturi;
 Profit sau venit provenit din acordurile cu industria local`;
 Cercuri de \mprumut sau forme de \mprumut locale;
 Cooperative de lucru sau noi cooperative de generare a venitului;
 Dezvoltare economic` comunitar` - producerea [i \mp`r]irea profitului.
Fiecare dintre recomand`rile de mai sus reprezint` puncte de vedere exprimate
pentru a avea o vedere de ansamblu cuprinz`toare, dar cel mai adesea, \ntr-o ini]iativ`
de dezvoltare comunitar`, componenta de finan]are este croit` \n func]ie de
circumstan]ele comunit`]ii [i fiecare dintre ele este diferit`. Pentru c` o parte
semnificativ` a dezvolt`rii comunitare se refer` la stabilirea unor noi modele [i
abord`ri financiare, acest domeniu a devenit de mare interes pentru cet`]eni. Cea mai
bun` cale de a \nv`]a despre diferite op]iuni financiare este s` se consulte specialistul
din activitatea local` de dezvoltare comunitar` sau dintr-o institu]ie financiar`.

8.4.5. Analiza [i adaptarea planului de dezvoltare comunitar`
Un plan de dezvoltare comunitar` este o activitate continu` care este proiectat`
s` asigure structura [i ghidarea pentru activit`]ile de dezvoltare comunitar`. O dat` pe
an, o revedere a procesului ar trebui realizat`. Aceast` revedere este nevoie s` fie
deschis` [i cuprinz`toare.
|ntreb`rile cheie ce pot fi incluse \n analiza de bilan] pot s` fie urm`toarele:
 Ce s-a realizat \n ultimul an?
 S-a diminuat decalajul dintre pozi]ia ini]ial` de la implementarea planului [i
pozi]ia unde se dore[te s` se ajung`?
 Ce schimb`ri s-au produs \n ultimul an [i cum a r`spuns planul de dezvoltare
comunitar` la acestea?
 Care sunt energiile care vor ajuta la construire?
 Care sunt provoc`rile la care trebuie s` se r`spund`?
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Scopurile [i obiectivele sunt semnificative?
Pentru a atinge scopurile [i viziunea este nevoie de noi ac]iuni?
Care sunt abilit`]ile [i resursele de care este nevoie pentru a fi eficien]i?

Pentru c` planul de dezvoltare comunitar` este semnificativ numai \n momentul
la care oamenii \l creeaz`, ar trebui s` fie modificat pentru a cuprinde schimb`rile
majore care au loc \n comunitate. O analiz` anual` a planului aduce comunit`]ile [i
organiza]iile \mpreun` pentru a \nt`ri viziunea pe care o au asupra comunit`]ii [i
pentru a vedea cât de bine se coreleaz` elementele componente.
Orice efort pe termen lung are perioade de ac]iune [i energie intens`, dar [i
perioade de activitate redus` \n care indivizii [i organiza]iile se regrupeaz`, decid care
sunt urm`torii pa[i [i se preg`tesc pentru aceasta. Este important s` se \n]eleag` [i s`
se recunoasc` acest fapt. Cet`]enii [i organiza]iile sunt motiva]i s` sprijine procesele de
dezvoltare comunitar` atunci când cred c` ac]iunea este important` [i va produce
beneficii pentru comunitate, ac]iunea este valorizat` [i respectat`, cred c` aduc o
contribu]ie [i percep aprecierea [i recunoa[terea contribu]iei lor.
Cele mai bune c`i de a ]ine indivizii [i organiza]iile motiva]i sunt implicarea cât
mai mult posibil, recunoa[terea contribu]iilor, s`rb`torirea succesului, \ncurajarea
noilor veni]i, indivizi [i organiza]ii, s` devin` implica]i, \mp`r]irea sarcinilor, crearea
oportunit`]ilor pentru indivizi [i organiza]ii s` preia un alt rol, s`-[i acorde un timp de
analiz` [i s`-[i revad` angajamentul.
Pentru a men]ine motiva]ia oamenilor trebuie s` rela]ioneze grupurile mici cu
organiza]iile. Implicarea noilor veni]i, indivizi sau organiza]ii, este foarte important`
pentru a men]ine motiva]i, dar \ntr-o m`sur` egal` este important s` se creeze
oportunit`]i pentru indivizi sau organiza]ii prin schimbarea rolurilor sau acordarea
unei pauze \n derularea procesului.
Dac` motiva]ia sau angajamentul nu sunt prezente, se poate considera c`
procesul nu a \nregistrat succes. Va trebui s` se reanalizeze timpul ac]iunii sau
procesului desf`[urat [i s` se sublinieze c` dezvoltarea comunitar` nu se poate
\ntâmpla f`r` interesul [i implicarea activ` a comunit`]ii.

8.4.6. Comunicarea
Comunicarea este esen]ial` pentru a men]ine tendin]a unui proces de dezvoltare
comunitar`; totu[i, ca [i multe aspecte ale procesului, comunicarea eficient` ia timp [i
presupune efort. Comunicarea este un proces cu dou` direc]ii care implic` schimb,
transfer [i \n]elegerea informa]iilor. Cu toate c` mi[carea mijloacelor electronice ne
permite o comunicarea global` instantanee, comunicarea efectiv` depinde de tehnologie. |n acest sens, este necesar` \n]elegerea oamenilor [i grupurilor cu care se
comunic`, claritatea gândirii [i exprim`rii, crearea oportunit`]ii pentru ini]iativ` [i
disponibilit`]ii de a asculta [i r`spunde la solicit`ri [i selectarea unor mijloace
combinate de comunicare.
Comunicarea este un mecanism primar pentru construirea unui sprijin continuu
a dezvolt`rii comunitare pentru a se demonstra cu claritate c` procesul este deschis.
Comunicarea este un instrument important pentru:
 A cre[te con[tientizarea dezvolt`rii comunitare [i a \ncuraja participarea;
 A dezvolta sprijinul [i a men]ine tendin]a ac]iunilor;
 A permite membrilor comunit`]ii s` participe cu diferite cuno[tin]e, abilit`]i
[i capacit`]i;
 A sprijini o op]iune sau decizie particular`;
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A primi informa]ii [i feedback;
A evita [i solu]iona conflicte.

Dac` se descoper` c` percep]iile comunit`]ii privind ac]iunile [i rezultatele
difer` de ale organizatorului sau sunt gre[it \n]elese, atunci exist` un semnal clar c` nu
se manifest` o comunicare eficient`. De obicei este \nglobat` mult` energie \n fazele
ini]iale pentru a sprijini dezvoltarea planului, dar cel mai adesea, pentru c`
implementarea consum` timp [i energie, accentul pe comunicare poat` s` scad`.
E[ecul \n sus]inerea unei comunic`ri eficiente de-a lungul dezvolt`rii comunitare este
o gre[eal` comun` care, dac` nu este corectat`, poate submina eforturile de
implementare a procesului.
Comunicarea eficient` presupune existen]a capacit`]ii de a asculta, con[tientiza
modurile nonverbale de comunicare, scrie [i vorbi eficient, facilita conversa]ia sau
discu]ia, manifestarea unui comportament deschis [i r`spunderea la feedback.
|ntreb`ri cheie pentru o comunicare eficient`:
 Cu cine se dore[te comunicarea?
 De ce se comunic`?
 Ce se dore[te a se comunica?
 Cum se va crea un proces deschis astfel \ncât s` se implice [i al]ii?
|n multe alte aspecte ale procesului de dezvoltare comunitar` trebuie proiectate
r`spunsurile la \ntreb`ri \n avans [i s` dezvolta]i o strategie pentru a comunica. Multe
comunit`]i identific` nevoia de a comunica eficient [i dezvolt` o strategie sectorial` ca
parte a planului de dezvoltare comunitar`.

8.4.7. Utilizarea expertizei [i sprijinului tehnic
Proiectarea [i implementarea unui plan de dezvoltare comunitar` eficient`
necesit` o palet` larg` de abilit`]i [i \ndemân`ri care pot fi identificate \n comunitatea
dvs. Este foarte important s` se invite membrii comunit`]ii s` contribuie [i s` pun` \n
aplicare abilit`]ile [i \ndemân`rile lor la procesul de dezvoltare comunitar`.
|n anumite situa]ii se poate solicita suport tehnic [i expertiz` externe pentru a
\nt`ri [i sprijini procesul de dezvoltare comunitar`:
 Abilit`]ile [i \ndemân`rile necesare nu sunt \n \ntregime dezvoltate \n cadrul
comunit`]ii;
 Este clar ceea ce trebuie realizat dar se solicit` asisten]` pentru a identifica [i
aplica instrumentele [i tehnicile cele mai eficiente;
 Membrii comunit`]ii sunt prea implica]i \n activitate [i nu mai au timp s`
contribuie cu abilit`]ile lor;
 Dori]i s` fie desf`[urat pe o perioad` scurt` [i este nevoie pentru a concentra
resursele.
Indiferent de motiv, utilizarea sprijinului tehnic [i expertizei este un moment
foarte folositor pentru a construi [i men]ine tendin]a mai degrab` prin sprijinirea
eforturilor decât prin direc]ionarea [i controlarea lor. Planul [i expertiza comunitar`
ar trebui s` modeleze cum [i când trebuie utilizat` expertiza tehnic`.
Exist` multe abilit`]i tehnice [i resurse ale oamenilor care pot fi folosite pentru
sprijin. Atunci când se apeleaz` la expertiz` extern` este necesar s` se comunice ceea
ce se dore[te [i se pot anticipa rezultate eficiente ale expertului tehnic. De asemenea,
expertul tehnic trebuie perceput ca o resurs` care trebuie direc]ionat` cu aten]ie
pentru a se asigura c` are cele mai bune \ndemân`ri [i cea mai valoroas` expertiz`.
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Dac` se angajeaz` un individ sau o organiza]ie pentru a \ndeplini anumite
activit`]i \n comunitate, este nevoie s` se dezvolte un proces formal de selec]ie care
implic`:
 Descrierea a ceea ce se dore[te s` se realizeze;
 Solicitarea de propuneri de la indivizii sau organiza]iile capabile s` desf`[oare
aceast` activitate;
 Dezvoltarea criteriilor pentru analiza [i evaluarea propunerilor ;
 Contactarea persoanei potrivit` activit`]ii [i evaluarea abord`rii care o
propune;
 Elaborarea unui cadru de \n]elegere sau a unui contract care s` sublinieze ce
va trebui f`cut, produsele sau rezultatele a[teptate [i salarizarea care s` fie
f`cut`.
Cu toate c` procesul ia timp, va asigura c` direc]ia este bun` [i se dezvolt` un
proces obiectiv pe care membrii comunit`]ii \l pot \n]elege foarte u[or. Suplimentar,
dac` apar probleme de-a lungul furniz`rii sprijinului tehnic, se pot invoca produsele
sau rezultatele prev`zute a fi realizate \n contract. Un membru al comunit`]ii ce are
experien]` \n managementul resurselor umane se poate implica s` dezvolte un proces
de selec]ie care s` func]ioneze eficient.
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9. R`spunsuri la problemele
comunitare
9.1.

Ne\n]elegerea propriei comunit`]i
|n general, se \ntâmpl` ca oamenii s` se afle \n postura s` emit` diferite
presupuneri asupra tipului de comunitate [i a ceea ce func]ioneaz` sau nu \n
activitatea ce o proiecteaz`. Când se desf`[oar` o ini]iativ` de dezvoltare comunitar`,
a presupune sau a ghici se dovede[te o tactic` deficitar`. De o importan]` vital`
este cunoa[terea comunit`]ii [i culegerea de informa]ii corespunz`toare
despre ea. Prin evaluarea comunitar` se proiecteaz` un proces capabil s` adune
informa]iile [i datele statistice despre comunitate. Obiectivul unei evalu`ri comunitare
este de ajuta la \n]elegerea naturii comunit`]ii [i crearea unei baze de informa]ii pentru
membrii acesteia. F`r` a avea aceste informa]ii, este dificil s` se dezvolte o
abordare comun` a mediului [i a problemelor cu care se confrunt`
comunitatea.

Evaluarea implic`, pentru anumite comunit`]i, identificarea punctelor tari [i
slabe, oportunit`]ilor [i amenin]`rilor, \n timp ce pentru altele poate \nsemna o analiz`
detaliat` a tuturor sectoarelor vie]ii comunitare. Modalitatea de reliefare a detaliilor
necesare pentru \n]elegerea comunit`]ii dvs. va influen]a foarte mult procesul de
dezvoltare comunitar`.
Un aspect comun prezent \n cadrul provoc`rilor comunitare este dezvoltarea
unui proces evaluativ necesar corel`rii nevoilor [i circumstan]elor. Comunit`]ile pot
e[ua \n capcana colect`rii informa]iilor pentru c` sunt percepute a fi prea u[or
disponibile. O mare parte a informa]iilor despre comunitate [i mediu poate exista, dar
colectarea de informa]ii f`r` concentrare pe un scop se poate dovedi a nu fi de ajutor.
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Pentru crearea unei imagini a comunit`]ii explorate se pot urm`ri, \n faza
ini]ial`, urm`toarele coordonate:








tendin]ele demografice - curente [i proiectate;
problemele [i tendin]ele sociale;
problemele [i tendin]ele economice;
problemele [i tendin]ele de mediu;
oportunit`]ile [i problemele din perspectiva membrilor comunit`]ii;
oportunit`]ile [i problemele din perspectiva liderilor comunit`]ii;
tendin]ele [i problemele din afara comunit`]ii care au sau vor avea un impact
asupra comunit`]ii dvs.

Sursele comune de informa]ii ce pot ajuta la conturarea dimensiunii comunitare sunt:
 rapoartele [i studiile realizate de administra]iile locale [i regionale;
 informa]iile provenite de la alte structuri statistice guvernamentale;
 activitatea universit`]ilor [i colegiilor;
 articole din cotidiene [i s`pt`mânale;
 interviurile;
 focus-grupuri;
 conversa]iile informale.
De cele mai multe ori exper]ii \n problemele comunitare sunt chiar membrii [i
organiza]iile comunit`]ii. Dac` sunt necesare mai multe informa]ii din comunitate,
este recomandat s` solicita]i informa]ii organiza]iilor [i indivizilor implica]i \n oferirea
de servicii sociale [i sectorului de voluntari. Dac` sunt relevante tendin]ele economice,
oamenii activi din sectorul privat [i sindicate vor fi resursele informa]ionale cele mai
indicate \n analiza comunit`]ii.

9.2.

Transformarea planului \n ac]iune
Dac` se elaboreaz` un plan de dezvoltare comunitar` pentru prima dat`, pa[ii
necesari pentru crearea viziunii, scopurilor, obiectivelor [i planurilor de ac]iune par s`
nu se mai sfâr[easc`, dar aceast` etap` va aduce beneficii dup` mult` vreme.
Implicarea [i atragerea unui num`r mare de membri ai comunit`]ii este esen]ial`
pentru succesul pe termen lung.
Activit`]ile [i oportunit`]ile comunitare se \ntâmpl` concomitent cu procesul de
planificare, ceea ce necesit` o viziune comun` asupra comunit`]ii pentru a coordona
ac]iunile.
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Totu[i, multe comunit`]i au descoperit c` procesul de planificare poate fi
frustrant dac` nu se concentreaz` asupra ac]iunilor sau rezultatelor vizibile. Dac` se
consider` c` activitatea este \ncetinit` de planificare sau se manifest` frustrare datorit`
lipsei unei ac]iuni concrete atunci este indicat s` se:







9.3.

ierarhizeze scopurile [i obiectivele;
concentreze energia asupra domeniilor prioritare;
analizeze activitatea anumitor priorit`]i pentru a se organiza activitatea [i a se
raporta la capacitatea prezent` a comunit`]ii;
solicite celor implica]i \n proces idei [i sugestii asupra modului de a merge
mai departe;
analizeze situa]ia [i modul \n care angajarea suportului [i expertizei tehnice
ajut` la continuarea procesului;
evalueze avantajele oportunit`]ilor din prezent, dar \n maniera \n care s` fie
asem`n`toare cu activitatea ce trebuie desf`[urat` \n dezvoltarea comunitar`.

E[uarea \n evaluarea rezultatelor
Multe comunit`]i e[ueaz` \n evaluarea rezultatelor \ntr-o manier` sistematic`
datorit` faptului c` nu anticipeaz` ce succese se vor \nregistra sau ce informa]ii pot fi
necesare pentru a-[i evalua rezultatele eforturilor lor. Ca parte a procesului de
planificare, \n timp ce se pune \n aplicare planul, este necesar s` se colecteze
informa]iile necesare pentru a se evalua rezultatele procesului de implementare. Dac`
evaluarea succesului planului este bazat` pe informa]ii confuze sau incomplete, disponibile numai la jum`tatea sau sfâr[itul procesului, nu va aduce credibilitatea \n
implementarea strategic`.
Anumite comunit`]i manifest` rezisten]` la evaluare pentru c` percep ca fiind
dificil [i complicat s` lucreze sau s` implice „str`ini“ pentru a face judec`]i asupra
comunit`]ii lor. Pentru a se elimina confuzia trebuie \n]eles c` evaluarea este numai
un instrument care ajut` la \n]elegerea a ceea ce s-a urm`rit [i la analizarea rezultatelor
\nregistrate pentru a se pune \n practic` viziunea. De asemenea, evaluarea nu este
neap`rat o judecat` prin care ac]iunile sunt desemnate ca fiind „bune“ sau „gre[ite“
[i nu implic` activit`]i complexe [i tehnice. |ntr-o evaluare este nevoie s` se exploreze
r`spunsurile la patru \ntreb`ri:
 Ce a func]ionat [i de ce?
 Ce nu a func]ionat [i de ce?
 Cum s-ar putea face diferit lucrurile?
 Ce ajust`ri [i schimb`ri sunt necesare?
Procesul dezvoltat privind r`spunsurile la aceste \ntreb`ri depinde de
complexitatea activit`]ilor dvs. de dezvoltare comunitar` [i de m`rimea cuno[tin]elor
[i \n]elegerii dobândite. Evalu`rile dezvolt`rii comunitare pot fi o provocare pentru c`
ar trebui s` aib` atât o dimensiune cantitativ` cât [i una calitativ`. Informa]iile
concrete despre ceea ce s-a \ntreprins sunt importante, dar la fel de importante sunt
informa]iile despre percep]iile membrilor comunit`]ii asupra procesului, rezultatelor
dobândite [i beneficiile finale privind dezvoltarea comunitar`.
Dezvoltarea comunitar` are riscuri care implic`, cel mai adesea, noi modalit`]i
de a ac]iona. Este important s` se recunoasc` c` riscurile sunt asumate [i c` se pot
\ntâmpla gre[eli asem`n`toare. Prin \nv`]area din aceste gre[eli se asigur` c`
informa]iile necesare sunt disponibile pentru a ajusta [i adapta activitatea, precum [i
pentru a minimaliza riscurile.
Evaluarea sprijin` angajamentul comunit`]ii \n a p`stra coordonatele de lucru [i
ob]ine rezultatele scontate. Suplimentar, evaluarea informa]iilor este un element
important \n finan]area propunerilor. Agen]iile finan]atoare doresc cel mai adesea s`
cunoasc` ceea ce s-a realizat \n trecut, pentru a aprecia dac` ar trebui s` sprijine noi
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proiecte. De asemenea, poate fi un domeniu ce are nevoie de expertiz` extern` pentru
a ajuta la demararea proiectului.

9.4.

Diminuarea resurselor financiare
Finan]area a devenit, \n ultimul timp, o provocare major` pentru ini]iativele de
dezvoltare comunitar`, pentru c` cel mai adesea nu coreleaz` tipurile de programe cu
fondurile disponibile. De obicei, abordarea bazat` pe proiecte, pe care finan]atorii [i
institu]iile financiare au adoptat-o, precum [i conflictele privind scopurile pe termen
lung au condus la \mbun`t`]irea substan]ial` a comunit`]ii.
Sponsorizarea [i finan]area, la scar` mare sau chiar pentru ini]iative mai mici,
pot fi dificile din mai multe motive. Cele mai comune dificult`]i \ntâlnite se raporteaz`
la urm`toarele zece motive:
 lipsa unor surse de finan]are pentru activit`]i specifice de dezvoltare comunitar`;
 lipsa unor ini]iative de finan]are care s` asigure „banii de baz`“ pentru
sprijinirea primilor pa[i ai procesului de dezvoltare comunitar`;
 abord`ri pe termen scurt [i cu riscuri sc`zute impuse de finan]atori pentru
grant-uri sau \mprumuturi;
 confuzie [i schimbare a criteriilor de eligibilitate pentru programe;
 dificultate [i/sau confuzie \n procesele de aplicare pentru finan]are;
 capacitate limitat` a organiza]iilor de dezvoltare comunitar` pentru a
structura fondurile [i a face pl`]ile;
 cereri de finan]are sau planuri de proiect insuficient documentate;
 lipsa experien]ei pentru colectarea de fonduri;
 credibilitate limitat` din partea finan]atorilor sau neacordarea creditelor;
 competi]ie ridicat` pentru resurse limitate.
Problemele de mai sus pot fi atribuite finan]atorilor datorit` modalit`]ilor de
proiectare [i distribuire a finan]`rii, dar altele sunt generate de comunitate. Pentru a
se evita problemele de finan]are, multe grupuri comunitare consider` c` este necesar
s` angajeze personal calificat [i s` elaboreze un plan de ac]iune. Calific`rile dorite
pentru acest rol includ abilit`]i de planificare, abilit`]i narative, cunoa[terea granturilor [i creditorilor, experien]` \n colectarea de fonduri, \n]elegerea parteneriatului de
\nvesti]ii [i, cel mai important, o \ncredere total` \n activitatea ce trebuie finan]at`.
Planurile de proiect, cererile de finan]are [i propunerile pot varia \n func]ie de
dimensiunea fondurilor solicitate. Anumite planuri sunt foarte elaborate [i includ atât
un prospect al organiza]iei [i un plan strategic detaliat, cât [i prezent`ri privind
proiec]ii financiare asupra veniturilor [i cheltuielilor. Alte solicit`ri se pot limita la
schi]area activit`]ilor generale [i a structurii de finan]are.
Atunci când se analizeaz` o cerere de finan]are, urm`toarele dimensiuni sunt \ntreb`ri
fundamentale care ar trebui luate \n considerare:









Cine este organiza]ia finan]at`? Care este statutul legal?
Cine este implicat? Cum va ac]iona [i accepta responsabilitatea pentru
fonduri?
Pentru ce sunt necesare aceste fonduri? Ce este necesar s` fie atins prin
activitatea ce se va desf`[ura?
Cum se raporteaz` activitatea propus` cu imaginea sau activit`]ile
complementare ce exist` \n comunitate?
Cine va sprijini sau recunoa[te acest grup sau cererea sa?
Ce bunuri sau valori vor fi prezente \n activitate, de la sponsor sau din alte
surse?
Cum se vor distribui fondurile? Exist` un proces de evaluare [i contabilitate?
Ce rezultate sunt a[teptate [i când?
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9.5.

Roluri confuze
Dezvoltarea comunitar` aduce schimbare, creeaz` noi rela]ii [i produce
schimb`ri de putere. Anumi]i membrii ai comunit`]ii pot s` perceap` o pierdere a
puterii sau se pot sim]i amenin]a]i de noile rela]ii care le v`d c` se dezvolt`.
Manifestarea rezisten]ei sau sentimentul de amenin]are al acestei forme de schimbare
este un proces natural. Rolurile confuze pot s` apar` \n procesul de dezvoltare
comunitar`, \n special atunci când ini]iativa are un scop larg.
Cu toate c` rolurile confuze pot s` nu fie evitate complet, se pot realiza câteva
lucruri pentru a minimaliza aceste probleme:
 con[tientizarea schimb`rii ce va decurge \n dezvoltarea comunitar` se va
realiza prin anticiparea transform`rii [i discutarea cu cei care vor fi afecta]i;
 aprecierea situa]iei comunitare, \n special atunci când este probabil s` se
produc` roluri confuze;
 identificarea ac]iunilor a elimina disfunc]iile ap`rute;
 dezvoltarea \ncrederii [i promovarea comunic`rii \n dublu sens;
 dezvoltarea unui dialog deschis astfel \ncât cei care rezist` schimb`rii s` [tie
ce se \ntâmpl` [i de ce;
 promovarea viziunii [i scopurilor comune planului de dezvoltare comunitar`;
 invitarea [i \ncurajarea celor mai afecta]i de dezvoltarea comunitar` [i oferirea
unor roluri de conducere [i participare activ`;
 crearea condi]iilor de lucru prin care structurile s` lucreze mai degrab`
pentru minimalizarea diferen]elor decât \n scopul accentu`rii lor.
Puterea dezvolt`rii comunitare se concentreaz` pe modul cuprinz`tor [i holistic
de ac]iune. Atunci când dorim s` realiz`m munca propus`, este necesar s` \mp`r]im
activitatea \n piese manevrabile. Modalitatea de a divide [i organiza activitatea poate
avea un mare impact asupra rolurilor confuze [i luptelor de putere. Cu inten]iile cele
mai bune [i \ncredere, membrii [i organiza]iile comunit`]ii pot ac]iona, ceea ce-i va
influen]a pe ceilal]i f`r` ca ei s` [tie. Dac` percepe]i tensiune sau confuzie \n
responsabilit`]ile grupului sau indivizilor, examina]i cu seriozitate cum a]i organizat
munca.
Personalitatea sau caracterul unei persoane poate cauza puternice lupte. Este
important s` se \ncerce s` se transpun` sugestiile \n practic`, dar re]ine]i c` o solu]ie
bun` poate fi ca un individ s` p`r`seasc` procesul sau activitatea. Dac` acesta este
cazul, scopul dvs. este s` organiza]i acest proces cu cât mai pu]ine sentimente
puternice \n aceast` privin]`.

9.6.

Conflicte nerezolvate
Conflictul [i dezacordul se pot \nregistra \n orice activitate, dar este esen]ial s`
fie clar exprimate. Dezacordurile devin periculoase atunci când sunt interzise, iar
evitarea sau ignorarea conflictelor cre[te riscul escalad`rii tensiunilor [i o amplific`rii
diferen]elor.
Cheia rezolv`rii cu succes a conflictelor sau dezacordurilor este dat` de:
 Identificarea clar` a cauzei problemei, nu a simptomului;
 |n]elegerea problemei [i a celor implica]i;
 Separarea problemei de persoan`;
 Identificarea unor op]iuni posibile pentru rezolvarea problemei;
 Alegerea unei op]iuni [i ac]ionarea \n conformitate cu aceasta.

68

Membrii comunit`]ii pot fi elemente de schimbare sau de rezisten]` \n proces,
\n func]ie de implicarea \n dezvoltarea acestor activit`]i sau de \n]elegerea limitat` a
ceea ce se \ntâmpl`. De foarte multe ori se poate \ntâmpla s` se considere c` un proces
cuprinz`tor este prea dificil sau c` anumite elemente din comunitate nu sunt \n mod
real interesate [i, de aceea, nu este nevoie s` fie implicate. De aceea, este necesar` o
activitate de propagand` pentru a face cunoscut planul [i a fi cuprinz`tor. |n acest
sens, este mai degrab` recomandat s` se implice toate interesele [i perspectivele
comunit`]ii \n procesul de dezvoltare comunitar` decât s` se identifice conflictele
dup` finalizarea lui.

9.7.

Aplicare inadecvat` a instrumentelor [i tehnicilor
Una dintre cele mai comune probleme privind utilizarea inadecvat` a
instrumentelor [i tehnicilor este necunoa[terea a ceea ce reprezint`.
Un instrument reprezint` o serie de pa[i ai unui proces specific, un exerci]iu [i
o list` de verificare ce poate fi proiectat` \n detaliu [i apoi aplicat` \n circumstan]e
variate. Exemple de instrumente sunt chestionarele de evaluare comunitar`,
inventarele de abilit`]i [i listele de propuneri de finan]are.
O tehnic` este mai pu]in tangibil` [i este o modalitate de desf`[urare a unei
sarcini stabilite. Exemple de tehnici sunt abord`rile de proiectare ale comunit`]ii,
moduri de comunicare eficient` [i idei de a promova medierea eficient` a grupului.
Instrumentele [i tehnicile utilizate \n dezvoltarea comunitar` sunt \ntr-o evolu]ie
[i schimbare continu`, iar ceea ce func]ioneaz` bine \ntr-o comunitate poate s` nu ofere
aceea[i satisfac]ie \n alta. Cu toate acestea se poate identifica un set de instrumente [i
tehnici care s` garanteze aplicarea pentru toate circumstan]ele ce nu pot fi identificate.
Comunit`]ile pot [i trebuie s` \nve]e din experien]a altora, dar trebuie s` adapteze [i s`
redefineasc` ceea ce func]ioneaz` \n alte locuri la propriile circumstan]e.
Atunci când se exploreaz` instrumentele [i tehnicile adecvate pentru comunitatea dvs., se pot formula urm`toarele \ntreb`ri:











Pentru activitatea proiectat` este o condi]ie esen]ial` dispunerea de
instrumente [i tehnici utile [i eficiente?
Utilizarea instrumentelor [i tehnicilor este necesar` \nainte de procesul de
dezvoltare comunitar`?
Membrii comunit`]ii vor \n]elege necesitatea nevoii utiliz`rii instrumentelor
[i tehnicilor, pentru atingerea obiectivelor propuse?
Instrumentele [i tehnicile folosite vor necesita ajust`ri pentru a fi eficiente \n
comunitatea dvs.?
Instrumentele sau tehnicile eficiente sunt adecvate unui grup sau individ?
Dup` utilizarea cu succes a instrumentelor [i tehnicilor, care este urm`torul
pas?
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GLOSAR
Urm`torii termeni nu sunt defini]ii ci doar note cu privire la diferite concepte legate de
cre[terea veniturilor comunit`]ilor la nivel local. Ei sunt \n primul rând destina]i lucr`torilor
comunitari dar, pot s` fie de interes [i pentru planificatori, activi[ti, membrii cu preg`tire
[tiin]ific`, studen]i, cercet`tori, manageri [i administratori care sunt implica]i \n eliminarea
s`r`ciei [i \ntr-o dezvoltare continu` \n comunit`]ile cu venituri sc`zute.
Actori - toate persoanele sau grupurile de persoane care primesc joburi, activit`]i,
responsabilit`]i \n implementarea proiectului.
Ac]iune - apare acolo unde exist` grupuri [i \nseamn` a face ceva \n grupul t`u sau
\n grupul t`u ]int`, \n contradic]ie cu a \nv`]a mereu ceva despre acesta. Cea mai
eficient` modalitate de instruire este cea de tip ac]iune unde participan]ii \nva]` s` fac`
ceva practic. Scopul mobilizatorilor este s` stimuleze [i s` creeze un ghid de ac]iune
comunitar`, s` formeze un grup pentru aceasta, mobilizând membrii comunit`]ii \n
ac]iune, obligându-i s` se mi[te \n vederea realiz`rii obiectivelor propuse.
Acultura]ie - desemneaz` procesul de \nv`]are a unei noi culturi, care implic`
copiere, imita]ie, asimilare. Adesea \nseamn` mi[carea spre o nou` societate unde
cultura este diferit`, reprezentând o parte a mecanismului de adaptare ce rezult` din
contactele [i interac]iunile reciproce \ntre grupuri de indivizi ce apar]in de culturi
diferite. Munca de mobilizator conduce la schimb`ri sociale \n comunitate, unde
membrii acesteia trebuie s` acultureze, s` mearg` c`tre acultura]ie pentru o nou`
schimbare \n comunitate.
Altruism - unul din elementele esen]iale ale \nt`ririi [i cre[terii unei comunit`]i, fiind
definit ca nivelul \n care o unitate, un organism sau grup este capabil s` fac` sacrificii
pentru dezvoltarea acelui organism sau grup. |n societatea uman`, actul de altruism
este reprezentat de efortul necesar mobiliz`rii mijloacelor de \mbun`t`]ire [i de alocare
a resurselor incluzând timpul, pia]a muncii, energia pe care comunitatea le a[teapt` s`
fie pl`tite de c`tre membrii s`i.
Analiza situa]iei - procedura de-a lungul c`reia fiecare din caracteristicile [i
priorit`]ile problemei dintr-o comunitate a fost identificat`. Rolul unui mobilizator
este s` se asigure c` cea mai mare parte a membrilor comunit`]ii particip` \n
observarea [i analizarea situa]iei comunitare.
Anima]ia - stimularea sau mobilizarea comunit`]ii pentru ca aceasta s` se mi[te, s`
fie vie [i s` se dezvolte. Adesea, termenul este utilizat ca substitut pentru mobilizare.
Anima]ia \nseamn` unitatea [i mobilizarea comunit`]ii. Cu alte cuvinte, membrii
comunit`]ii s` fie aceia care fac ceva pentru comunitate [i s` nu se a[tepte ca al]ii din
afar` ei s` fac` ceva pentru ea. Trainingul \n managementul comunitar face loc anima]iei sociale, ca un pas, prin utilizarea metodelor de instruire, pentru cre[terea
capacit`]ii comunit`]ii sau a organiza]iilor din comunitate s` decid`, s` planifice, s`
conduc` propria sa dezvoltare. Trebuie \ncurajat` instruirea membrilor comunit`]ii, a
liderilor care au datoria s` se asigure de controlul comunitar, a reprezentan]ilor
institu]iilor publice, autorit`]ilor locale sau liderilor comunitari s` abandoneze rolul de
patron \n furnizarea de facilit`]i [i servicii.
Apatia - unul din cei cinci factori ai s`r`ciei [i dependen]ei, adesea \n leg`tur` cu
filosofia fatalist`, implic` iner]ie, dezinteres, absen]a responsabilit`]ii \n cadrul
activit`]ii comunitare.
A[ez`ri umane [i habitat - ad`posturile [i habitatele umane \nseamn` mai mult
decât tehnologia unor construc]ii de case, casele existând pentru oameni [i prin
oameni. Construc]ia caselor trebuie s` fie dublat` de dezvoltarea serviciilor
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comunitare cum ar fi accesul la o pia]`, ap`, s`n`tate, encultura]ie, educa]ie a
tinerilor, comunica]ii, transport. A[ez`rile umane urbane sau rurale nu sunt doar o
colec]ie de infrastructuri sau de ocupan]i umane ci reprezint` o comunitate, o
organizare social` care implic` atribute umane, credin]e, concepte, dimensiuni
economice [i politice, familii [i alte institu]ii sociale ca limba sau tradi]ia. Dezvoltarea
a[ez`rilor umane este o dezvoltare comunitar`.
Banii - simbol cultural care poate fi utilizat ca m`sur` [i ca [i mijloc de transferare a
bun`st`rii [i ca o modalitate de stocare, de depozitare a acesteia. Banii [i bun`starea
nu sunt acela[i lucru, cei doi termeni nu trebuie confunda]i.
Baze comunitare - este o mare diferen]` \ntre comunitate bazat` [i comunitate
local`. Dac` o agen]ie furnizeaz` un serviciu \n comunitate, cum este de exemplu cel
clinic, ne referim la comunitate ca la una local` [i nu bazat`. Se nume[te comunitate
bazat` o activitate de construc]ie de servicii sau organiza]ii care pot s` fie alese,
selectate [i controlate. |n comunitate, cel mai important lucru este ca luarea deciziei
s` fie bazat` la nivelul comunit`]ii, decizia trebuie s` fie din interior, pentru comunitate [i din comunitate.
Boala - unul din cei cinci factori ai s`r`ciei. Este mult mai pragmatic [i mai productiv
pentru o societate sau comunitate s` previn` \mboln`virile, s` limiteze resursele
alocate pentru tratamentul membrilor comunit`]ii [i investi]iile \n echipamente [i
abilit`]i specializate \n tratarea mai multor persoane prin promovarea a ceea ce se
nume[te \ngrijirea primar` pentru s`n`tate.
Brainstorming - procesul structurat social \n sesiunile de instruire unde grupul este
preg`tit s` devin` un grup participativ de luare a deciziei care s` nu fie dominat de
indivizi singulari. Regulile [i procedurile acestui proces sunt schi]ate prin lucrul
\mpreun` facilitând participarea \n grupurile de luare a deciziei. Mobilizatorii sunt
\ncuraja]i s` \nve]e tehnicile de a fi traineri utilizând brainstorming-ul ca metod` de
dezvoltare \n luarea deciziilor.
Bun`stare - termen corelat cu cel de valoare; reune[te bunuri [i servicii care au
valoare \n cadrul comunit`]ii.
Capacitatea - aptitudinea, abilitatea actorilor \n a realiza ceva pentru ei.
Caritate - Ajutorul pentru s`raci sau oameni afla]i \n nevoie este o valoare universal`,
\ntâlnit` \n toate religiile din lume. Caritatea presupune „a da“, f`r` a cere ceva \n
schimb. Dar doar prin „a da“ [i nu a cere nimic \n schimb se poate crea dependen]a
ce poate stopa dezvoltarea proprie.
Ciclul mobiliz`rii - un set de interven]ii prin care mobilizatorul realizeaz` stimularea
comunitar` [i angajeaz` activit`]ile proprii pentru dezvoltarea acesteia. Se nume[te
ciclu pentru c` tot setul este compus din activit`]i logice [i func]ionale care pot fi
repetate de câte ori este nevoie.
Comitetul de implementare \n comunitate - acel grup de persoane care decide
modalit`]ile de dezvoltare ale comunit`]ii [i care sunt responsabile pentru realizarea
acestora \n \ntreaga comunitate.
Comitetul de proiect - \nseamn` alegerea dintre membrii comunit`]ii a unor
responsabili care se vor ocupa de buna desf`[urare a proiectului.
Comunitate - comunitatea nu este doar o colec]ie de indivizi [i de credin]e umane,
este un superorganism care face parte din cultur`, un sistem socio-cultural, compus
din interac]iunile dintre oameni care conduc la schimbarea atitudinilor [i
comportamentelor lor. Comunitatea include [ase dimensiuni: tehnologic`,
economic`, politic`, institu]ional social`, dimensiunea axiologic` [i aceea referitoare la
percep]iile membrilor comunit`]ii.
Constrângeri - bariere care apar \n activit`]ile ce duc la atingerea obiectivelor. Un
proiect bine schi]at identific` \n mod curajos constrângerile [i genereaz` o strategie de
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dep`[ire a acestora. Când agen]iile de caritate sau organiza]iile donatoare consult`
liderii comunitari sau reprezentan]ii comunit`]ii, ei adesea \ntreab` dac` comunitatea
a[teapt` proiecte. |n urma acestei \ntreb`ri la care se r`spunde prin da, agen]iile pot
s` raporteze c`tre bordurile lor sau c`tre donatori c` este o participare comunitar`.
Acest lucru este incorect, deoarece este o consultare [i nu o participare comunitar` \n
luarea deciziilor, \n alegerea [i planificarea proiectelor ]inând cont de priorit`]ile
comunit`]ii \n contrast cu priorit`]ile agen]iilor.
Contribu]ia - mul]i oameni fac confuzie \ntre participare [i contribu]ie, considerând
c` participarea comunitar` \nseamn` doar contribu]ie comunitar`. Din nefericire, sunt
multe cazuri când membrii comunit`]ii au contribuit doar prin munc` sau alte resurse
(p`mânt, bunuri). Metodologia de promovare a particip`rii \nseamn` participarea \n
luarea deciziilor nu contribu]ie prin resurse.
Contribu]ie comunitar` - când participan]ii vin din afara comunit`]ii nu \nseamn`
c` este vorba de o contribu]ie comunitar`. Membrii comunit`]ii sunt cei care trebuie
s` contribuie efectiv. Participarea comunit`]ii \nseamn` luarea deciziilor \mpreun`,
\nseamn` a face activit`]i bazate comunitar sau centrate pe comunitate, contribu]ia
comunit`]ii este necesar` \n a asigura sprijinul membrilor comunit`]ii \n propriile lor
proiecte. Recomand`m ca cel pu]in 50 de procente din input-urile fiec`ruia din
proiectele comunitare s` fie suportate de comunitatea \ns`[i. Input-urile comunit`]ii
adaug` valoare proiectelor venite din afar`. Timpul petrecut de membrii comunit`]ii
\mpreun`, \n special \n comitete executive de decizie [i de planificare a proiectelor,
contribuie la formarea de abilit`]i \n management. Este important, ca \ntotdeauna, s`
se estimeze participarea comunit`]ii \n raport cu input-urile din afara ei.
Costuri directe legate de munc` - acelea care \n afaceri sunt pl`tite de c`tre
angajatori c`tre angaja]i pentru producerea de bunuri [i servicii pe care ei le vând.
Costuri indirecte ale muncii - venituri [i salarii pe care oamenii de afaceri le pl`tesc
angaja]ilor care nu lucreaz` direct \n produc]ie (de exemplu, gardienii).
Costuri materiale directe - ceea ce \ntreprinz`torul pl`te[te pentru cump`rarea de
materiale cu scopul ob]inerii de bunuri [i servicii.
Cre[terea comunitar`, \nt`rirea comunitar` - capacitatea unei comunit`]i \n
dezvoltarea abilit`]ilor membrilor s`i de a se ajuta singuri, fiind mai mult decât
ad`ugarea de alte servicii comunitare sau facilit`]i ca drumuri, s`n`tate, ap`, acces la
educa]ie sau \ngrijire de s`n`tate. Este mijlocul de cre[tere a abilit`]ilor [i a t`riei,
\nsemnând mai multe abilit`]i, mai mult` confiden]` [i mult mai mult` organizare
efectiv`. Spre deosebire de caritatea sau dona]iile de resurse din afar`, poate s`
faciliteze ac]iune \n proiectele comunitare dar numai dac` membrii comunit`]ilor sunt
bine implica]i de la \nceput \n decizia ac]iunilor comunitare, s` identifice resursele din
comunitate [i s` dezvolte un sens al propriet`]ii [i responsabilit`]ii \n facilit`]ile
comunale de la \nceput pân` la sfâr[it. |nt`rirea comunitar` reprezint` capacitatea de
a face folositoare deciziile luate la nivelul legisla]iei [i de a avea capacit`]i practice [i
abilit`]i de a lua decizii \n leg`tur` cu propria dezvoltare.
Cre[terea con[tientiz`rii - una din cele mai importante responsabilit`]i ale
lucr`torilor comunitari ce const` \n furnizarea de informa]ii simple [i cu acurate]e
mare având drept scop ajutarea membrilor grupului ]int` de a \n]elege, a con[tientiza
problemele cu care se confrunt` [i de a le trata [i rezolva mai eficient \n concordan]`
cu resursele propriei comunit`]i.
Cultura - Cultur`, \n [tiin]ele sociale, \nseamn` \ntregul sistem social, totalitatea
atitudinilor [i comportamentelor \nv`]ate, organizate pe [ase dimensiuni: tehnologic`,
economic`, politic`, institu]ional`, ideologic` [i perceptiv` asupra lumii. Unitatea de
baz` a culturii este simbolul, cultura nu este mo[tenit` genetic` ci este transmis` prin
simboluri de comunicare ce determin` comportamente \nv`]ate care transced de la un
individ la altul. Adesea, se cheam` c` este superorganic` pentru c` este compus` din
sisteme care dep`[esc entit`]ile biologice umane.
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Democra]ie - \nseamn` puterea poporului. Sunt mai multe tipuri de democra]iedemocra]ie reprezentativ` unde oamenii \[i aleg reprezentan]i (exemplul membrilor
din Parlament), s` ia deciziile pentru ei [i democra]ia participativ` unde oamenii sunt
implica]i \n luarea deciziilor. Mobilizatorii trebuie s` promoveze democra]ia \n
proiectele Comunitare.
Dependen]a sau sindromul dependen]ei - atitudinea membrilor unui grup care
consider` c` nu-[i pot rezolva propriile probleme f`r` un ajutor din afar`.
Descentralizarea - procesul prin care se realizeaz` trecerea puterii de la centru la
nivel local.
Dezvoltare - mul]i oameni cred c` dezvoltarea \nseamn` cre[tere cantitativ`, dar
adesea principalele cre[teri sunt de tip calitativ. Dezvoltarea \nseamn` cre[terea
mijloacelor prin care s` faci ceva mai bine [i astfel s` po]i deveni mai complex [i mai
puternic. Dezvoltându-se, comunit`]ile devin mult mai complexe. Pentru un
mobilizator, dezvoltarea comunit`]ii \nseamn` c` toate cele [ase dimensiuni ale
comunit`]ii trebuie schimbate: tehnologic, economic, politic, social, ideologic [i
dimensiunea privind credin]a general` \n lume.
Dezvoltarea capacit`]ilor. Cre[terea capacit`]ii - cre[terea abilit`]ii unei comunit`]i ori organiza]ii \n vederea atingerii obiectivelor propuse.
Dezvoltarea comitetelor - comitetul de dezvoltare, executiv sau de implementare,
este ales din comunitate [i are responsabilitatea de a atinge toate obiectivelor
convenite. Este produsul eforturilor de organizare din comunitate.
Dezvoltare comunitar` - mul]i oameni pleac` de la ideea c` dezvoltarea comunitar`
\nseamn` simpla \mbog`]ire [i cre[terea capitalului bun`st`rii sau al veniturilor, dar
dezvoltarea comunitar` \nseamn` mai mult fiind o schimbare social` unde
comunit`]ile devin mai complexe ad`ugând institu]ii, unde cre[te puterea colectiv` [i
apar schimb`ri calitative \n organizare. Dezvoltarea \nseamn` cre[terea \n
complexitate [i \nt`rirea celor [ase dimensiuni ale culturii (tehnologic`, economic`,
politic`, institu]ional`, valoric` [i de credin]e).
Dezvoltarea individual`, dezvoltarea omului - documente de training sau ghiduri
care au rolul de a dezvolta capacitatea uman`.
Dimensiunile culturii - fiecare dimensiune care compune sistemul socio-cultural se
bazeaz` pe comportamente \nv`]ate \n cadrul comunit`]ii, interac]iunile dintre ele
conducând la un sistem cultural superorganic. Cele [ase dimensiuni ale culturii sunt
tehnic`, economic`, institu]ional`, axiologic`, politic` [i dimensiunea credin]elor [i
percep]iilor referitoare la universul \nconjur`tor.
Dimensiunea economic` a comunit`]ii - reprezint` comportamentele, c`ile [i
mijloacele diferite de producere [i de alocare a bunurilor necesare [i a serviciilor care
conduc la bun`stare economic` \n cadrul comunit`]ii.
Dimensiunea institu]ional` a comunit`]ii - dimensiunea institu]ional` sau social`
a comunit`]ii este alc`tuit` din ac]iunile umane, c`ile pe care oamenii le identific` \n
vederea realiz`rii scopurilor, comportamentele, a[tept`rile lor [i interac]iunea dintre
toate acestea \n cadrul unui sistem socio-cultural complex. Ea include diferite institu]ii
(c`s`toria, prietenia, poli]ia, statul etc.) sau alte fapte ale comportamentului uman.
Dimensiunea legat` de percep]ii [i credin]e a comunit`]ii - o structur` de idei
contradictorii pe care oamenii le au \n leg`tur` cu natura [i universul, cuvinte, lumea
din jurul lor, rolul pe care ei \l au, cauze [i efecte, natura timpului, mijloace [i
comportament. Credin]ele ca element cultural sunt transmise prin simboluri de
comunicare, nu genetic sau biologic. Credin]ele [i percep]iile printre membrii
comunit`]ii sunt afectate de activit`]ile de mobilizare [i pot s` \nsemne un factor
important \n considerarea planific`rii \n vederea mobiliz`rii activit`]ii.

73

Dimensiunea politic` a comunit`]ii - bazat` pe comportamentele \nv`]ate, c`ile
variate [i mijloacele de alocare a puterii [i lu`rii deciziei \n cadrul unei comunit`]i. Nu
este acela [i lucrul cu ideologia care este considerat` dimensiunea valoric` a
comunit`]ii. Dimensiunea politic` include tipuri de guvern`mânt [i sisteme de
management dar [i oamenii \n grupuri mici care iau decizii f`r` a avea un lider
recunoscut.
Dimensiunea tehnologic` a comunit`]ii - capitalul, instrumentele [i
comportamentele specializate care sunt folosite \n dezvoltarea mediului fizic.
Reprezint` interfa]a \ntre umanitate [i natur`. Multe persoane cred c` dezvoltarea
\nseamn` numai cre[terea tehnologiei, dar aceasta este numai una din cele [ase
dimensiuni ale culturii care pot s` schimbe comunitatea.
Dimensiunea valoric` a culturii - structura de idei, adesea paradoxale,
inconsistente, contradictorii pe care oamenii le au despre bine [i r`u, despre frumos [i
urât, despre drept [i gre[it, care justific` [i explic` comportamentele lor.
Encultura]ie - procesul de \nv`]are, oarecum sinonim cu socializarea, prin care
achizi]ion`m simboluri, \nv`]`m comportamente, reguli de convie]uire \n comunitate
referitoare la cele [ase dimensiuni ale culturii. Noi pornim \n procesul de encultura]ie
\nc` de la na[tere [i continu`m pân` la moarte.
Eradicarea s`r`ciei, prevenirea prin eradicare - mobilizatorii trebuie s` lucreze
\mpreun` cu membrii comunit`]ii pentru eliminarea problemelor sociale (s`r`cia) prin
analizarea cauzelor [i ac]iunea asupra lor. Exist` dou` abord`ri complementare de
eliminare a s`r`ciei: abordarea comunitar` [i cea privat`. Reducerea s`r`ciei \nseamn`
s` faci s`r`cia mai mic` prin g`sirea c`ilor de eradicare spre deosebire de prevenirea ei
care, temporar, trateaz` simptomele s`r`ciei.
Facilitate - sunt dou` c`i care pot fi folosite pentru facilitate \n dezvoltare, \n
cre[terea comunit`]ii. Una se refer` la metode de facilitare, de instruire [i de
organizare a participan]ilor care devin mai performan]i prin \nv`]are, alta este
stabilirea posibilit`]ilor de dezvoltare a mediului la care fiecare individ s` contribuie,
a posibilit`]ilor de dezvoltare cu referire la regulile administrative, la proceduri [i
practici, la atitudinile liderilor, a exper]ilor tehnici [i suportul pe care administratorii
\l furnizeaz` pentru cre[terea resurselor [i a veniturilor la nivel local.
Facilitate comunal` - \nlesnire necesar` desf`[ur`rii \n bune condi]ii a vie]ii \n
comunitate. Facilit`]ile individuale sunt facilit`]i proprii ale indivizilor sau familiilor,
cum ar fi de exemplu casa. Alte facilit`]i ca drumuri, servicii de ap`, [coli apar]in
grupurilor, fiind comunale.
Factorii s`r`ciei - exist` cinci mari factori ai s`r`ciei, ca problem` social` [i ace[tia
sunt: ignoran]a, boala, apatia, lipsa de onestitate [i dependen]a. Ca factori secundari
pot s` contribuie absen]a pie]ei, infrastructura insuficient dezvoltat`, lideri slabi,
proast` guvernare, subocupare, lips` de specializ`ri, lips` de capital sau altele.
Guvernan]` - termen mult mai larg decât guvern`mânt, guvernare, cel pu]in formal
se refer` la luarea deciziilor, la control, la management, coordonare [i proces de
cre[tere \n fiecare organiza]ie [i \n fiecare comunitate. O bun` guvernan]` este
participarea onest`, responsabil`, practic`, progresiv`, transparent`, de egalitate,
democratic` cu respectul tuturor membrilor.
Habitat - se refer` la locul unde tr`ie[te cineva. Habitatul uman este mai mult decât
casa \n care tr`ie[te omul. El nu este doar o colec]ie de case, este o comunitate de
oameni, care include pe lâng` structura fizic` [i sistemul de facilit`]i comunitare (ap`,
s`n`tate, transport, pia]`, energie, bunuri, \ngrijirea s`n`t`]ii, educa]ie, securitate) de
care membrii comunit`]ii au nevoie. Satul sau ora[ul nu pot exista f`r` oameni, el este
de fapt efortul [i viziunea oamenilor concretizate prin activit`]ile acestora.
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Ignoran]a - unul din cei cinci factori majori ai s`r`ciei, reprezentat de atitudinea
oamenilor care nu fac nimic pentru a se dezvolta [i a dezvolta propria comunitate.
Implementarea - se refer` la \nceperea [i completarea activit`]ilor descrise \n
designul proiectului.
Independen]a - din punct de vedere pur teoretic, independen]a unei persoane, a unui
grup sau a unei comunit`]i \nseamn` c` cineva din afar` nu este implicat \n luarea
deciziilor privind dezvoltarea. Este important s` se \ncurajeze cre[terea nivelului de
independen]` \n toate domeniile, \n defavoarea dependen]ei.
Indicator de monitorizare - criterii calitative [i cantitative pentru m`surarea [i
evaluarea rezultatelor ob]inute \n urma activit`]ilor desf`[urate \n cadrul proiectului,
a obiectivelor [i ie[irilor. Indicatorul de monitorizare trebuie s` fie verificabil din punct
de vedere obiectiv.
Informa]iile de management - ceea ce este necesar \n procesul de luare a deciziilor.
Datele difer` de informa]iile de management.
Input (intr`ri) - termenul input are \n]elesuri diferite ca verb sau ca substantiv. Ca
substantiv reprezint` resursa care este utilizat` \ntr-un proiect ori o \ntreprindere
productiv`, iar ca verb se refer` la faptul de a introduce ceva \n ceva, de exemplu s`
introduci informa]iile \ntr-un computer.
Instruirea \n managementul comunitar - are cinci obiective:
1) cre[terea con[tientiz`rii - se refer` la problema de rezolvat, la con[tientizarea,
\n]elegerea ei;
2) informarea - ob]inerea de informa]ii despre problem` [i solu]ia ei;
3) achizi]ionarea de abilit`]i - modalit`]i de rezolvare a problemei;
4) \ncurajarea - motivarea necesar` demar`rii ac]iunii, etap` foarte important`
5) mobilizarea - oamenii, organiza]i ca o unitate, trebuie s` determine priorit`]ile
\ntregului grup, nu doar ale liderului, s` decid` asupra ac]iunii, a planific`rii [i s`
implementeze ac]iunea.
Pe scurt, instruirea v`zut` ca organizare pentru a face mai eficient` [i mai transparent`
luarea deciziei \n ac]iune.
Instruirea \n managementul comunit`]ii - metod` de \nt`rire a comunit`]ilor cu
venituri sc`zute cu scopul reducerii s`r`ciei [i promov`rii particip`rii comunitare
(participarea membrilor comunit`]ii prin mobilizarea [i organizarea lor).
Instruirea pentru ac]iune - element al \nt`ririi comunit`]ii [i al grupurilor din
comunitate. Nu este numai un transfer de informa]ii [i abilit`]i, ci necesit` implicarea
\n activitatea practic`.
Integritatea - cinste, onestitate. Pentru ca proiectele ce vizeaz` dezvoltarea
comunitar` s` reprezinte o reu[it` este esen]ial ca fiecare mobilizator, \ntreprinz`tor
sau lider comunitar s` dispun` de aceast` tr`s`tur` caracterial`.
Investi]ie - plasare de fonduri pentru realizarea obiectivelor trasate \n proiectele de
dezvoltare comunitar`. Sunt trei lucruri care trebuie realizate pentru a ob]ine
bun`starea \n cadrul comunit`]ii: s` consumi, s` stochezi [i s` investe[ti.
|nt`rirea - cre[terea capacit`]ii sau a abilit`]ii de a atinge obiectivele.
Judecarea - aprecierea unui fenomen \n func]ie de un anumit criteriu, difer` de
monitorizare care este o observa]ie liber` a valorilor.
Lipsa de onestitate - unul din cei cinci factori majori ai s`r`ciei, include printre altele
corup]ia [i \nseamn` c` bun`starea din comunitate este folosit` ilegal, secret [i c` se
acord` beneficii doar unor indivizi care au o pozi]ie important` \n comunitate [i de
regul`, reprezentan]ilor institu]iilor locale sau chiar la nivel na]ional. Rezultatele lipsei
integrit`]ii [i onestit`]ii contribuie la apatie [i s`r`cie. Ca mobilizatori ave]i rolul de a
mobiliza comunitatea s` promoveze transparen]a, integritatea, onestitatea \n grupurile
pe care voi le organiza]i.
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Management - func]ionare, control, coordonare [i luare a deciziei pentru rezolvarea
problemelor fiec`rei organiza]ii, agen]ii, departament, asocia]ii sau ale unui proiect.
Managementul informa]iei - procesul de a manageria informa]ia, care include
colectarea, depozitarea, analizarea, comunicarea [i utilizarea acesteia.
Managementul participativ - \nseamn` c` \ntr-un departament sau agen]ie, staff-ul
acesteia particip` la variate nivele \n luarea deciziilor. |n comunitatea bazat` pe
proiecte, \ntreaga comunitate particip` \n luarea deciziilor majore [i executive.
Mobilizare - \ndemnul de a ac]iona \n cadrul grupurilor sau comunit`]ilor. Termenul
nu este sinonim cu organizarea sau cu anima]ia social`. Anima]ia social` include atât
mobilizarea cât [i organizarea.
Monitorizarea - observarea regulat`, \nregistrarea, analizarea [i raportarea
activit`]ilor [i rezultatelor unei activit`]i sub form` de proiecte sau activit`]i similare.
Motiva]ia - ansamblul de mijloace prin care cineva poate fi determinat s` fac` ceva,
s` aib` un anumit comportament. Atunci se poate spune c` este motivat. Plata \n bani
nu reprezint` singurul mijloc de motivare. Persoanele pot fi motivate s` fac` ceva pe
baza loialit`]ii sau dragostei fa]` de alte persoane, familie, triburi, ]`ri sau comunit`]i.
Al]ii pot s` fie motiva]i s` fac` ceva pentru c` ei vor s` vad` rezultatele propriei
activit`]i, ceea ce se cheam` satisfac]ia muncii, motiva]ia fiind actul dorit [i nu plata
realiz`rii acelui act.
Obiectiv - obiectivele sunt derivate din scopuri. Spre deosebire de scop care este
general, un obiectiv este specific, m`surabil, realizabil [i \ncadrat \n timp. El trebuie
s` fie finit, verificabil, cuantificabil, iar pentru realizarea lui trebuie s` dispunem de
informa]ii complete.
Ora[ - o a[ezare uman` care este caracterizat` printr-o densitate de popula]ie [i o
complexitate social`. Nu exist` \n]elegeri sau accep]iuni de m`surare comune pentru
aceast` variabil`.
Organizarea - activitatea de aranjare a membrilor unui grup \n diferite roluri, func]ii
[i responsabilit`]i astfel \ncât organiza]ia respectiv` s` func]ioneze optim \n vederea
atingerii scopurilor pentru care a fost constituit`. Scopul mobilizatorului este s`
organizeze comunitatea, s` realizeze un control al particip`rii active a membrilor
comunit`]ii care s` conduc` la dezvoltarea acesteia. Organizarea [i mobilizarea pot s`
mearg` \mpreun` [i \nseamn` animare social`.
Outcome and output (ie[iri, efecte) - output se refer` la ceea ce produce un proiect
\n sensul de rezultate, iar outcome \nseamn` efectele acelui proiect, adic` impactul pe
care el \l produce la nivel individual, de grup sau comunitar.
Parteneriatul - rela]ia care se stabile[te \ntre membrii unui grup \n care to]i sunt
trata]i \n mod egal datorit` \n]elegerii prealabile. Activit`]ile din comunitate au o doz`
de dependen]`, ele nu pot s` fie \n totalitate independente. Scopul real pentru
comunitate este s` intre \n parteneriat cu autorit`]ile municipale sau districtuale, s`
lucreze \mpreun` pe baze egale.
Participare comunitar` - prin participare comunitar` se \n]elege mai mult decât
contribu]ia la furnizarea de munc` [i de servicii \n comunitate, ea presupune [i
participarea \n luarea deciziilor, \n alegerea proiectelor comunitare, \n planificarea,
implementarea, conducerea, monitorizarea [i controlul lor. Participarea comunitar`
este diferit` de contribu]ia comunitar`. Anima]ia social` promoveaz` activitatea unor
grupuri centrate pe comunitate cu scopul de a face comunitatea mai responsabil`
pentru propria dezvoltare, \ncepând cu luarea deciziei privind proiectele care vor fi
derulate [i stimularea mobiliz`rii resurselor [i a activit`]ilor de mobilizare. Promovarea
particip`rii comunitare are scopul de a asigura participarea tuturor membrilor
comunit`]ii, prin mijlocirea agen]ilor din afar`, la procesul de luare a deciziilor astfel
\ncât decizia efectiv` s` apar]in` comunit`]ii \n \ntregimea ei [i nu par]ial.
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Plan de lucru - document care descrie modalitatea de implementare a proiectului,
listarea actorilor, responsabilit`]ile acestora [i realizarea activit`]ilor \n timpul
planificat.
Planificare - gândirea referitoare la munca care va fi f`cut` \n viitor concretizat` \ntrun program, plan, \n func]ie de care se va organiza [i desf`[ura activitatea. Un bun
plan \nseamn` o serie de pa[i care sunt \n concordan]` cu situa]ia curent` [i care odat`
urma]i conduc spre obiectivele dorite a fi atinse.
Progress record - \nseamn` a raporta progresul unui proiect, prezentând rezultatele
activit`]ilor [i modalit`]ile de atingere a obiectivelor, deoarece donatorii vor s`
cunoasc` cum au fost folosi]i banii necesari finan]`rii proiectului.
Proiect - serie logic` de activit`]i [i investi]ii care au scopul de a rezolva anumite
probleme specifice, \ntr-un timp specific [i \ntr-o zon` specific`. Stadiile proiectelor
includ: evaluarea, planificarea, implementarea, monitorizarea. Proiectul bazat pe
comunitate este unul \n care membrii comunit`]ii aleg [i implementeaz` planurile,
monitorizeaz` [i controleaz` proiectul.
Propunere - sugestie sau invita]ie. |n munca de mobilizatori, propunerea reprezint`
un document prin care se cer bani sau se \ncearc` aprobarea unui proiect. Formatul
propunerii include: definirea problemei, a solu]iei, a strategiei pentru a folosi resursele
poten]iale \n vederea dep`[irii constrângerilor [i a modalit`]ii de a atinge rezultate
m`surabile \n raport cu obiectivele.
Provider - furnizorul resurselor necesare realiz`rii obiectivelor.
Raportare - procesul de sintetizare a informa]iilor. Raportarea poate fi verbal`, scris`
sau electronic`.
Resurse - \nseamn` orice valoare care ar putea fi folosit` ca input pentru proiect. Un
fenomen des \ntâlnit este acela reprezentat de faptul c` o mare parte din oamenii s`raci
consider` comunitatea lor ca fiind lipsit` de resurse [i caut` asisten]` din afar`. Fiecare
comunitate prezint` constrângeri, concretizate \n credin]ele referitoare la resurse, care
\mpiedic` identificarea exact` a acelor resurse ce pot fi folosite pentru dezvoltare.
Rol - setul de activit`]i [i responsabilit`]i care a fost identificat pentru actor. Acesta
trebuie s` fie determinat logic de c`tre grupul care lucreaz`, \n timpul organiz`rii
pentru ac]iune.
Satul - a[ezare uman` care este caracterizat` prin: num`r redus de locuitori, densitate
mic`, simplitate social`, omogenitate, pu]in` diviziune a muncii. Nu exist` mijloace
universal agreate pentru aceast` variabil`.
S`r`cia - este mai mult decât lipsa banilor [i a veniturilor, mai mult decât lipsa
accesului la facilit`]i [i servicii cum sunt ap`, drumuri, educa]ie sau clinici. Se poate
vorbi despre un spirit al s`r`ciei prezent \ntr-o atitudine specific`, \n ignoran]`, \n
disponibilitatea de resurse, \n dependen]a fa]` de al]ii, lipsa \ncrederii, descurajare,
lipsa abilit`]ilor, lipsa integrit`]ii [i lipsa unei dezvolt`ri educa]ionale sus]inute. Pe
scurt, s`r`cia bunurilor de management. S`r`cia este o problem` social` [i solicit` o
solu]ie social`. S`r`cia poate s` fie redus` prin organizarea [i ghidarea oamenilor
s`raci s` se ajute unii pe al]ii [i s` devin` mai puternici ca rezultat al angaj`rii \n
schimb`rile calculate. Eradicarea s`r`ciei solicit`, de asemenea, o \mbun`t`]ire a
managementului comunitar.
Scopul - când grupurile au identificat problema cu care se confrunt` comunitatea,
mobilizatorul explic` care este solu]ia la problema pe care grupul o consider`
prioritar`. Scopul este mult mai general decât obiectivul, obiectivele fiind derivate din
scopuri.
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Strângere de fonduri - ac]iunea de strângere de fonduri este un important aspect al
planific`rii [i implement`rii unui proiect sau al men]inerii unei organiza]ii. Mul]i
activi[ti comunitari [i actori nu au abilit`]i \n activitatea de stângere de fonduri fiind
necesar` implicarea lor \n alte elemente ale organiz`rii [i dezvolt`rii unui proiect.
Sustenabilitate - abilitate, continuare, sus]inere. Termenul este important \n
asisten]a pentru dezvoltare, referindu-se la abilitatea de a face ceva, de a fi sus]inut, de
a merge \nainte f`r` suportul din afar`. Pentru mobilizator, termenul se refer` la
continuarea \nt`riri comunit`]ilor prin procesul social dup` ce el a fost pus \n mi[care
iar pentru persoanele fizice, medici [i ecologi[ti, sustenabilitatea cere ca activit`]ile s`
fie sus]inute printr-un mediu fizic.
S.W.OT. - analiza punctelor tari [i a punctelor slabe, a oportunit`]ilor [i a
amenin]`rilor.
Training management - se bazeaz` pe ac]iune. Reprezint` mai mult decât un
transfer de abilit`]i dezvoltat \n mod original pentru managerii cu experien]` din
corpora]ii comerciale largi. Este utilizat \n metodologia mobiliz`rii, organiz`rii [i
reorganiz`rii sistemului de management prin metoda de animare social` \n \nt`rirea
capacit`]ii de cre[tere a veniturilor comunitare.
Transparen]` - este un important element al \nt`ririi comunit`]ii, concretizat \n
abilitatea de a vedea totul corect. De exemplu, când angaja]ii din sistemul public
\ncearc` s` gândeasc`, s` ia decizii, s` aloce resursele \n secret, ei nu sunt transparen]i.
Valoarea - expresia unor credin]e comunitare. Avem dou` c`i diferite referitoare la
valoare care sunt utilizate \n contexte diferite: când evalu`m progresul proiectului, noi
facem judec`]i de valoare (corect sau gre[it, bun sau r`u, frumos sau urât); când
promov`m veniturile pentru generarea de bun`stare \n lupta \mpotriva s`r`ciei,
spunem c` banii nu sunt bun`stare lua]i separat dar, bun`starea fiec`rui bun [i
serviciu este o valoare (când ad`ug`m valoare noi cre[tem bun`starea).
Valoarea participativ` - termenul implic` interesul manifestat de comunitate fa]` de
un anumit proiect. |nainte de planificarea proiectului situa]ia trebuie s` fie evaluat`,
deoarece la un proiect bazat pe comunitate trebuie s` participe \ntreaga comunitate la
observarea, analizarea, identificarea problemelor, a solu]iilor, resurselor [i
constrângerilor. Evaluarea participativ` se realizeaz` când un proiect este implementat
sau dup` ce este finalizat, situa]ia putând fi reevaluat`. |ntreaga comunitate este
\ntrebat` dac` obiectivele au fost reale, ce s-a realizat concret, cine a beneficiat de pe
urma proiectului, care sunt lec]iile \nv`]ate, cum se va ac]iona de acum \ncolo.
Utilitate - atributul utilit`]ii este nivelul la care ceva este util, folositor, necesar. Acest
atribut este unul din cele dou` elemente esen]iale ale bun`st`rii [i valorii. Utilitate
public`, de exemplu iluminatul public, semnific` ceva util pentru societate.
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