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Proiectul "Democraţie participativă" 

Noţiuni elementare în sprijinul membrilor 

unui consiliu cetăţenesc din mediul rural 
 

Scurtă prezentare a sesiunilor de formare 
 
Participarea publică: definiţii şi clarificări. Cadru legal. 
În cadrul acestei sesiuni, se vor prezenta, discuta şi - mai ales - clarifica o serie de concepte generale precum 
"democraţie participativă", "activism civic",  "societate civilă" etc.,  dar şi diversele sensuri ale termenului 
"participare publică". Vor fi discutate, de asemenea, legile ce afectează acest domeniu: legea nr. 544/2001, legea nr. 
52/2005, legislaţia semnificativă pentru autorităţi locale etc. 

Democraţia participativă şi activismul civic. Treptele participării publice. 
Sesiunea de formare continuă cu prezentarea şi clarificarea metodelor de intervenţie în comunitate: advocacy, 
dezvoltare comunitară, organizare comunitară etc. Vor fi prezentate "treptele participării publice" (dezvoltate de 
Sherry R. Arnstein) - nivelurile de participare şi implicare a comunităţii în procesul de luare a deciziei la nivel local. 

Etapele procesului decizional la nivel local şi rolul cetăţenilor in acest proces. 
Vor fi discutate zonele de intervenţie ale cetăţenilor (cele mai des întâlnite / cele mai importante şi semnificative), ca 
şi elementele de legislaţie specifică. Va fi prezentat Consiliul Cetăţenesc şi rolurile acestuia: informare, consultare, 
participare. 

Elemente de bază în comunicare. Analiza factorilor interesaţi. 
Se vor prezenta (şi aplica, împreună cu cursanţii) câteva elemente esenţiale de comunicare: schema de bază a 
comunicării, mesajul, feedback-ul şi comunicarea publică. Factorii interesaţi vor fi definiţi şi identificaţi ca fiind 
acele instituţii / persoane ce pot avea o legatură - directă sau indirectă - cu comunitatea şi şansele sale de dezvoltare. 

Metode de informare a cetăţenilor şi factorilor interesaţi. 
Prezentarea şi clarificarea celor mai eficiente / potrivite metode de informare a cetăţenilor: avizier, publicaţii proprii 
tipărite, mijloace stradale, transmiterea directă de informaţii, folosirea mass-media etc. Aplicaţii ce urmăresc 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă (afişe, comunicat de presă) şi de prezentare. 

Metode de consultare a cetăţenilor şi factorilor interesaţi. 
Prezentarea şi clarificarea celor mai eficiente / potrivite metode de consultare a cetăţenilor: grupul cetăţenesc, 
cafeneaua publică, juriul cetăţenesc etc. Dezbatere despre cum trebuie abordat un proces de consultare: stabilirea 
obiectivelor, identificarea factorilor interesaţi, stabilirea celor mai eficiente / potrivite metode etc. 

Instrumente de facilitare în procese participative de planificare. 
Prezentarea şi aplicarea de instrumente de facilitare: formularea viziunilor şi analiza SWOT a comunităţii. 

Metode participative de analiză a nevoilor comunităţii. 
Prezentarea şi discutarea metodelor de analiză participativă a nevoilor comunităţii: non-deliberative (interviu, focus 
group, sondaj, referendum local etc.) şi a celor deliberative (ateliere de scenarii, harta comunităţii, cafenea publică, 
photovoice, grupuri de lucru comune etc.). 

Analiza participativă a nevoilor comunităţii: metode deliberative şi non-deliberative. 
Discutarea şi aplicarea unei metode non-deliberative (simularea unui focus group) şi a uneia deliberative (harta 
comunităţii) pentru analiza participativă. 

Elaborarea planului de acţiune pentru perioada dintre sesiunile de formare. 
Între cele doua sesiuni de formare (iunie-iulie 2010), cursanţii trebuie să-şi planifice o activitate - în propria 
comunitate - care să includă un proces participativ de consultare a cetăţenilor sau de analiză a nevoilor comunităţii. 
În finalul sesiunii de formare din luna iulie 2010, aceste procese / analize vor fi implementate în fiecare din cele 
două localităţi 


