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Abilitățile de comunicare sunt foarte 
importante deoarece faptul că receptorul 
sau receptorii înțeleg ceea ce ne-am 
propus să transmitem va avea un efect nu 
doar asupra percepției mesajului, ci, de 
asemenea, asupra relației dintre noi. 

Când angajatorii (atât din mediul de 
afaceri cât și din sectorul non-
guvernamental) sunt întrebați ce le 
lipsește angajaților de astăzi, de cele mai 
multe ori ei menționează abilitățile de 
comunicare. "Eurobarometrul despre 
percepția angajatorilor asupra angajării 
absolvenților" realizat de către U.E. a 
arătat că mai mult de 60% dintre 
angajatorii europeni consideră abilitățile 
de comunicare ale angajaților ca fiind 
foarte importante pentru afacerea lor. 

Motivul pentru care angajații și lucrătorii 
de tineret au dificultăți în transmiterea cu 
exactitate a mesajului lor este cauzat în 
mare parte de faptul că unele țări nu au 
reușit să îsi actualizeze sistemul de 
învățământ la cerințele actuale ale 
societății moderne. Educația formală se 
concentrează pe folosirea unei forme 
corecte a limbii dar nu reușește să 
pregătească viitorii angajați să folosească 
comunicarea în situații reale. Practic, 
educația formală de multe ori nu ia în 
considerare adaptarea comunicării la 
nevoile care apar atunci când se lucrează 
într-o echipă, când se vorbește în public, 
când utilizăm social media sau când 

1. Dezvoltarea personalului 
De ce este nevoie să îmbunătățim abilitățile de 
comunicare ale personalului nostru?  

2

folosim alte forme decât cele vorbite sau 
scrise (video-uri, foto-voce etc.). Acestea 
necesită un set special de abilități și 
atitudini pe care sistemul formal are o 
capacitate limitată de a le dezvolta și 
pentru care o abordare non-formală ar 
putea fi mult mai eficientă. Pentru ca 
ONG-urile să lucreze mai bine și pentru ca 
tinerii să-și utilizeze talentele la întregul 
potențial, este nevoie de o abordare non-
formală care să dezvolte abilitațile de 
comunicare ale echipelor.  

În mediul profesional, în relații publice sau 
în management, mizele sunt chiar mai 
mari. Probabil s-a întâmplat și în cazul 
organizației dumneavoastră ca o inițiativă 
foarte bună care a avut potențialul de a 
aduce un impact pozitiv semnificativ în 
comunitate să nu își fi atins pe deplin 
potențialul pentru că nu a implicat grupul 
țintă. Analizând cauzele, de multe ori se 
constată că a avut parte de o promovare 
slabă si ineficientă (posterele nu au atras 
atenția, având un design slab, 
comunicatele de presă nu au fost 
publicate pentru că au fost prost 
elaborate, campania de promovare in 
social media a fost complet inutilă etc.). 
De asemenea, este posibil să nu fi luat în 
considerare importanța implicării părților 
interesate sau să fi constatat că echipa nu 
a avut aptitudinile necesare pentru a 
începe un astfel de process, rezultând o 
lipsă de interes a grupului țintă (limitând 
astfel rezultatul proiectului), o lipsă de 
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încrederea a comunității (lipsind astfel 
sprijinul acesteia) sau chiar un conflict cu 
diferite entități. Pentru a utiliza resursele 
cu eficiență maximă și, de asemenea, 
pentru a oferi tinerilor un rol mai 
important în comunitatea lor, cei care 
lucrează pentru ONG-ul tău trebuie să se 
dezvolte profesional în materie de 
comunicare și implicare a părților 
interesate. 

Nu în ultimul rând, trebuie ținut cont de 
faptul că Europa se schimbă, devenind 
mai interconectată ca niciodată. Cu toate 
acestea, procesul de cooperare la nivel 
european este destul de complex, având 
în vedere multitudinea de sisteme și 
diferențele culturale care există. Unul 
dintre elementele cheie ale acestei 
cooperări este comunicarea și pentru ca 
ONG-urile să aibă capacitatea de a aduce 
o dimensiune europeană activității proprii 
membrii acestora trebuie să aibă 
competențe potrivite de comunicare cu 
parteneri care nu împărtășesc neapărat 
aceleași valori și norme sociale. În această 
situație, competențele de lucru și 
comunicare în echipă, care sunt oricum de 
mare importanță pentru orice ONG, devin 
mult mai necesare. Numai prin educarea 
personalului nostru cu privire la 
elementele interculturale al lucrului în 
echipă și comunicare profesională putem 
spera la realizarea unei cooperări 
europene mai strânse și la o Uniune 
Europeană mai unită. 
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Dezvoltarea abilităților de comunicare va 
avea un impact semnificativ asupra ta și 
asupra celor cu care lucrezi. Acestea te vor 
face un profesionist mai bun și îți vor oferi 
abilitățile necesare pentru a îmbunătăți 
serviciile pe care organizația ta le oferă 
grupurilor țintă cu care lucrează, 
contribuind astfel la bunăstarea lor. 

Deoarece acest manual abordează 
subiecte aflate în conformitate cu 
tendințele actuale din societate (de 
exemplu, utilizarea extinsă a social media, 
nevoia pentru îmbunătățirea design-ului 
serviciilor oferite, apariția noilor mijloace 
de comunicare), competențele tale 
profesionale vor fi actualizate, satisfăcând 
astfel și nevoile tale de auto-actualizare. 
Mai mult decât atât, vei fi mai bine 
pregătit pentru activitatea ta profesională 
fapt ce îți va permite să-ți folosești 
potențialul la maxim, pentru a aduce o 
schimbare pozitivă în comunitatea ta. 

Am structurat acest manual astfel încât să 
dezvolte exact acele competențe de care 
organizațiile au nevoie în prezent 
(rezultatele de învățare derivând din 
nevoile actuale ale unor ONG-uri din 3 țări 
diferite, de pe 2 continente diferite).  În 
acest fel, contribuția ta la activitatea 
organizației va fi apreciată la un nivel 
superior, ducând la creșterea stimei tale 
de sine și contribuind la starea ta de bine. 
În plus, beneficii similare vor fi obținute 

2. Dezvoltare personală 

Ce câștigi pe plan personal dacă îți dezvolți 
abilitățile de comunicare?  

2

datorită faptului că manualul îți va 
dezvolta competențele legate de lucrul în 
echipă și de comunicare și, de asemenea, 
îți va oferi instrumentele necesare pentru 
implicarea părților interesate, astfel 
permițându-ți să iei mai multe 
responsabilități în cadrul organizației tale, 
aducând o valoare adăugată mai mare 
întregului proces de muncă și oferindu-ți 
posibilitatea de a urca în structura 
ierarhică a ONG-ului din care faci parte. 

De asemenea, este de remarcat faptul că 
studiile europene au arătat că angajatorii 
pun mare valoare pe comunicare și pe 
munca în echipă atunci când selectează 
viitorii angajați (cele două ocupând locul 1 
și 3 ca importanță în decizia de a angaja 
oameni noi). Dezvoltarea competențelor 
pe care acest manual le abordează va 
aduce îmbunătățiri și la nivelul viitoarelor 
tale oportunități de angajare și 
promovare. Șanse mai mari de a obține un 
loc de muncă nou sau mai bun înseamnă 
... dar nu este chiar nevoie să subliniem 
cât de importantă este găsirea unui loc de 
muncă, nu-i așa? :) 

Și nu se poate termina această secțiune 
fără a menționa faptul că impactul pozitiv 
al acestui manual nu se va vedea doar în 
viața ta profesională. Prin dezvoltarea 
comunicării și a abilităților de relaționare 
îți vei îmbunătății, de asemenea și viața 
socială, cele mai multe dintre competențe 
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putând fi transferate cu ușurință în relațiile 
avute în afara muncii, având în vedere că 
nevoile de bază în ceea ce privește 
interacțiunea umană rămân în cea mai 
mare parte la fel, indiferent de mediul 
înconjurător. 
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Dezvoltarea multimedia, creșterea ratei de penetrare si Internetului și a numărului de 
dispozitive mobile, care ne permit să rămânem conectați oriunde și oricând, au 
schimbat în mod semnificativ modul în care comunicăm. Iar această schimbare nu se 
referă doar la canalele pe care le folosim pentru a transmite mesajul nostru. Este 
adevărat că acum există mai multe moduri în care putem face schimb de informații, 
moduri pe care nu ni le-am imaginat în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, schimbarea 
cea mai importantă este alta: după experimentarea acestor noi canale de comunicare 
oamenii au început să respingă informațiile prezentate într-un mod liniar, tradițional. Ei 
nu doresc doar să citească despre ceva; ei vor sa experimenteze ceea ce citesc. Iar 
acest lucru poate fi realizat doar prin includerea de fotografii, video-uri, aplicații 
interactive sau chiar experiențe multi-senzoriale. 

Având în vedere abundența de informații pe care le putem accesa acum prin 
intermediul Internetului un text simplu are șanse mari de a fi ignorat dacă nu este însoțit 
de o fotografie reprezentativă, un videoclip sau un alt fel de interacțiune. Ziarele pierd 
un număr mare de cititori, care sunt acum mai interesați de citirea informațiilor de pe 
Internet, unde pot găsi un conținut îmbogățit și interactiv, care este ușor de accesat de 
oriunde. 

Mai mult decât atât, Internetul și social media oferă practic oricui posibilitatea de a 
comunica public informații care nu mai sunt filtrate de către editorii unor publicații sau, 
cum se întâmpla uneori, de către interesele care se ascund în spatele lor. Acest fapt nu 
doar pune presiune pe comunicatori, forțânu-i să fie mai transparenți și mai onești, dar a 
și permis ca inițiative mici să crească în importanță mai ușor și chiar să creeze schimbări 
structurale în societatea lor. Se poate ușor observa cum, în ultimul timp, aproape fiecare 
revoluție comportamentală, demonstrație de mare amploare sau revoltă din întreaga 
lume a fost inițiată sau are o componentă importantă de social media. 

Aceste noi posibilități de răspândire a unui mesaj aduc, de asemenea, un alt element în 
ecuație. Grupul căruia se adresează este mai eterogen, mai divers decât cel al 
mijlocelor tradiționale de comunicare în masă. În consecință, mesajele transmise prin 
intermediul  acestor noi tipuri de media trebuie să fie acum formulate cât mai simplu 
posibil, astfel încât să poată fi înțelese de către oricine, indiferent de originea sa. În 
plus, clipurile video, fotografiile, informațiile grafice și animațiile sunt inutile dacă nu 
rezonează cu privitorul prin oferirea de autenticitate. Nu mai este suficient să 
transmitem doar informații, trebuie să transmitem o poveste. 

3. Noi tendințe 
Cum se schimbă comunicarea? 
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Mai mult, aceeași accesibilitate a mass-mediei are, de asemenea, un alt efect important: 
permite părților interesate să fie mai vocale. Un grup mic de oameni nemulțumiți de un 
proiect se poate transforma în mase mari de oameni care luptă pentru ceea ce este 
corect. Nu de puține ori chiar și proiecte mari sunt anulate din cauză că părțile 
interesate nu au fost consultate corespunzător. 

În comunicarea profesională, cel mai adesea, în competiția dintre două proiecte diferite, 
se întâmplă ca proiectul cu o prezentare mai bună și cu o strategie de comunicare mai 
bună să primească sprijin, chiar dacă celălalt ar fi avut un impact mai mare. Acest lucru 
se întâmplă deoarece rezultatul acelui proiect nu a fost prezentat factorilor de decizie 
astfel încât aceștia să-i poată înțelege valoarea.  

Mai mult decât atât, referindu-ne la același mediu, având în vedere globalizarea cu care 
ne confruntăm în prezent, comunicarea în echipă trebuie să ia în considerare nu doar 
mesajul, ci și diferențele culturale care există între membrii. 

Care poate fi concluzia scurtă a constatărilor de mai 
sus? "Comunicarea în secolul 21 nu mai este doar o 
transmitere de texte sau discursuri într-un singur 
sens; este vorba despre despre o transmiterea 
unui conținut interactiv! ". Pentru a lucra eficient 
trebuie să utilizăm cât mai mult din tehnologiile 
existente în acest moment, să integrăm clipuri 
video, audio și caracteristici interactive și să 
comunicăm într-un mod autentic, transparent și 
onest, cu un puternic accent pe aspectele emoționale! 

 

 

Comunicarea în secolul 21 nu 
se mai referă doar la transmiterea de texte sau 

discursuri într-un singur sens; se referă la transmiterea unui conținut interactiv! 
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Elementele care definesc comunicarea 

Comunicarea este, în principiu, un transfer de informații între indivizi sau grupuri. 
Aceasta implică un:  

! transmițător (cel care deține informația și dorește să o transmită),  
! receptor (cel care primește informația),  
! mesaj (informația care se dorește a fi transmisă) 
! canal (mediul prin care informația este livrată, de exemplu prin telefon, pe 

suport de hârtie) 
! cod (un set de reguli cunoscut de ambii, atât transmițător cât și receptor, folosit 

pentru a transmite mesajul, de exemplu: limbajul) 
! feedback (un răspuns din partea receptorului după primirea mesajului; de 

exemplu:  o emoție provocată de primirea unor vești) 

Comunicarea verbală și non-verbală  

De obicei ne referim la comunicare ca la un schimb oral 
sau în scris de informații. Utilizarea de sunete sau text 
pentru a transmite un mesaj se numește comunicare 
verbală. 

Cu toate acestea, mai mult de 70% dintr-un mesaj este 
transmis prin mijloace non-verbale (tonul vocii, expresia, 
gesturile, îmbrăcămintea, apropierea de receptor etc.). 
Încercați să vă imaginați că pisica din imagine spune: 
"Sunt atât de fericită pentru asta!". Aveți impresia că cea 
care transmite mesajul în mod verbal este chiar atât de 
fericită? Sau este mesajul non-verbal prea puternic pentru 
ca tu să crezi că ea este fericită? 

Comunicarea este adesea considerată ca inevitabilă. Este imposibil să nu comunici! 
Chiar dacă nu spui sau scrii ceva, comportamentul tău, modul în care te îmbraci, modul 
în care șezi sau stai în picioare, toate astea transmit unele mesaje. Chiar dacă te izolezi 
complet de restul lumii tot comunici, spunând: "Nu vreau să mă întâlnesc cu nimeni!". 

4. Elementele de bază ale 
comunicării 
Ce este de fapt comunicarea? 

Sunt atât de fericită 
pentru asta! 
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Lucrurile pe care le faci, modul în care te comporți, 
expresia feței tale, contactul vizual și tonul vocii, fiecare 
dintre acestea ”spune" ceva celeilate persoane. Și, mai 
important, toate acestea pot fi interpretate greșit. 

Ține minte, nu doar ceea ce spui este important, cum o 
spui este de multe ori mai important! 

Mai mult decât atât, chiar referindu-ne la comunicarea verbală, dacă analizăm puțin 
procesul, vom observa că de fiecare dată când comunicăm ceva, nu transmitem doar un 
mesaj. Luați ca exemplu următoarea comunicare ce se desfășoară la locul de muncă 
între un superior și un angajat: 

 

Poate vi se pare destul de simplu: o persoană observă că o altă persoană a sosit târziu. 
Ei bine, aceasta este doar o parte obiectivă a mesajului. Intrând mai adânc în sensul 
acestui mesaj, observăm, de asemenea, că persoana transmite și alte informații. Pentru 
ca lucrurile să fie mai clare, ne vom referi la persoana care intârzie cu ”el”, iar la 
persoana care îl mustră cu ”ea”. În primul rând, mustrându-l ea subliniază faptul că îi 
este superioară, astfel încât ceva despre relația dintre cei doi este, de asemenea, 
transmis. În al doilea rând, spunând acest lucru ea, de asemenea, afirmă că nu este 
mulțumiă de faptul că el a întârziat și nu ar trebui să se întâmple din nou, astfel un apel 
la acțiune este transmis. În sfârșit, ea spune și ceva despre ea însăși și anume că nu este 
foarte tolerantă cu oamenii care nu sunt punctuali. 

Ceea ce noi considerăm de regulă că reprezintă ”un mesaj”, constituie de fapt patru 
mesaje: 

! unul obiectiv: “Am observat că ai întârziat!”; 
! o atitudine față de situația în cauză: “Nu îmi place când oamenii întârzie!”; 
! un apel la acțiune: “Te rog să nu mai întârzii altădată!”; 
! ceva despre relația dintre ei: “Sunt superiorul tău!”; 

Nu doar ceea ce spui 
este important, cum o 
spui este de multe ori 

mai important 

Am văzut că astăzi ai 
întârziat din nou! 
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De ce este important să știi despre aceste lucruri? Ei bine, știind că în comunicare nu 
este niciodată vorba despre doar un mesaj și că transmitem o mulțime de mesaje, chiar 
dacă asta nu este neapărat intenția noastră, ne face mai conștienți de ce greșeli pot fi 
făcute, unde pot apărea neînțelegeri și motivele pentru care ele apar. 

Să ne imaginăm că atitudinea noastră față de un coleg nou este neutră și nu ne 
angajăm cu el în nici un fel de conversație. Nimic rău nu poate veni din asta, nu? Ei 
bine, nu chiar! Această persoană poate interpreta tăcerea noastră ca un semn de 
ostilitate și poate avea impresia că ne displace, așa că se va comporta în consecință. 
Practic nu am greșit cu nimic, dar pentru că sunt mai multe aspecte pe care 
comunicarea le implică, există acum tensiuni între noi. 

Un alt exemplu potrivit ar fi următoarea situație: cerem unuia dintre voluntarii 
organizației tale să ne aducă un capsator. Simplu, nu? Ei bine, din nou, nu chiar! Deși 
mesajul pe care îl transmitem este că avem nevoie de un capsator, spunem, de 
asemenea, ceva despre relația noastră. Având în vedere că el este un voluntar nou, el 
poate înțelege din mesajul nostru că, deoarece numai ce s-a alăturat echipei, l-am 
considerat ca fiind inferiorul nostru. Astfel, tensiunile cresc din nou, fără ca emițătorul să 
știe de ce. 

Să ne gândim la ceva ce, probabil, cu toții am făcut la un 
moment dat: să întârziem la o întâlnire. Putem ajunge acolo 
cu cele mai bune intenții, dar acest lucru nu va împiedica 
cealaltă persoană implicată să se gândească la faptul că acea 
întâlnire nu contează pentru noi, deoarece nu ne-am străduit 
ca măcar să ajungem la timp. Chiar fără a fi acolo, am 

comunicat acelei persoane un lucru negativ, iar acest lucru va 
afecta, cel mai probabil, interacțiunea următoare cu ea. 

Pentru toate acestea și multe alte situații care nu au fost abordate aici, este foarte 
important ca atunci când comunicăm să luăm în considerare diferitele aspecte ale 
procesului și să ne asigurăm că toate mesajele pe care le trimitem nu pot fi interpretate 
greșit. 

 

Ia întotdeauna în 

considerare 

aspectele ”ascunse” 

ale comunicării  
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Înainte de a parcurge diferite reguli, sfaturi și trucuri de care ar trebui să fii conștient, 
atunci când dorești să comunici în cel mai bun mod cu echipa ta, este foarte important 
să înțelegi, de asemenea, de ce toate acestea sunt importante. În acest sens am 
pregătit un chestionar prin intermediul căruia ne dorim să reflectezi asupra modului în 
care diferite interacțiuni te fac să te simți. Pentru a obține cele mai bune rezultate, te 
rugăm să te gândești la circumstanțe reale în care chiar te-ai confruntat cu aceste situații 
sau să încearci să ți le imaginezi cât mai exact posibil. 

1. Este deranjant pentru tine când, într-o întâlnire, persoana căreia i te adresezi... 

Nu este atentă la ceea ce spui?  �Da     �Nu 
Nu te privește și atenția îi este distrasă de alte lucruri (ex. telefon, o 
conversație cu un alt coleg)? 

�Da     �Nu 

Utilizează scaunul pe post de pat, aproape căzând de pe el?  �Da     �Nu 
Nu îți dă voie să vorbești, intrerupându-te sau ne oferindu-ți spațiu 
pentru a vorbi? 

�Da     �Nu 

Refuză să participe, spunând că nu știe nimic despre subiect sau că 
nu este interesat de el?  

�Da     �Nu 

Este obraznic cu tine, chiar jignitor?  �Da    �Nu 
Se concentrează prea mult asupra unui singur subiect, pierzând astfel 
timp prețios, iar celelalte subiecte de pe ordinea de zi nu sunt 
abordate  

�Da    �Nu 

2. Ți-a făcut plăcere când, într-o întâlnire, persoană căreia i te-ai adresat….  

A arătat interes încuvințând, punând întrebări și răspunzând la 
solicitări?  

�Da    �Nu 

S-a implicat în conversație și a contribuit la aceasta prin cunoștințele 
și experiențele sale?  

�Da    �Nu 

A fost deschisă în legătură cu acceptarea altor păreri?  �Da    �Nu 
S-a încadrat în timp, setându-și priorități?  �Da    �Nu 
A avut o atitudine pozitivă, zâmbind, spunând ”Mulțumesc!”, 
înurajându-i pe alții, fiind politicoasă?  

�Da    �Nu 

 

5. Comunicarea și munca în echipă 
Ce reguli trebuie luate în considerare atunci când comunici 
cu echipa ta?  
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Răspunzând la întrebările anterioare, ai răspuns, de asemenea, la marea întrebare: "Ce 
reguli ar trebui luate în considerare atunci când comunici cu echipa ta?". Este atât de 
simplu! Lucrurile care sunt deranjante pentru tine, pentru care ai răspuns cu "Da" în 
prima parte a chestionarului, vor fi, de asemenea, deranjante și pentru alții, atunci când 
tu vei acționa în acel mod. La fel, lucrurile care te bucură pe tine când sunt făcute de 
alții vor fi, de asemenea, apreciate de echipa ta atunci când vei începe să te comporți 
așa. 

Pentru a simplifica lucrurile, pe pagina următoare, am întocmit o listă care conține 
câteva reguli pe care ar trebui să le iei în considerare atunci când interacționezi cu 
echipa ta. Dar vom începe acum, oferindu-vă cea mai importantă regulă: "Pune-te în 
locul celuilalt!". Îți place atunci când cealaltă persoană este interesată de ceea ce spui, 
îți oferă spațiu pentru a contribui, contribuie el însuși, este politicos, pozitiv și zâmbitor? 
Atunci ar trebui să acționezi la fel când interacționezi cu colegii tăi de echipă! 

Verificarea procesului 

Sigur, lucrurile sună extraordinar pe hârtie și, probabil, crezi că întodeauna urmezi 
aceste reguli. Ele vin natural pentru mulți dintre noi! Ei bine, nu e chiar așa. Se întâmplă 
de multe ori ca membrii echipei, din lipsă de timp, abilități sau pentru că sunt prea 
concentrați pe subiect, să ignore aceste reguli, transformând astfel  întreaga întâlnire 
într-un haos. Tocmai pentru a evita aceste situații neplăcute vă oferim un instrument 
simplu dar eficient pentru ca echipa să interacționeze mai bine: "verificarea procesului". 

Aceasta funcționează într-un mod foarte simplu: ori de câte 
ori te afli într-o ședință oprește discuțiile, ia lista de reguli 
care trebuie respectate în cadrul echipei și pune membrii 
să răspundă la următoarele întrebări: 

1. Pe care dintre reguli reușim să le respectăm?   
2. Pe care dintre reguli nu reușim să le respectăm? 
3. La care dintre reguli trebuie ceilalți să acorde mai multă 

atenție?  

Răspunsurile la aceste întrebări vor da membrilor echipei tale posibilitatea de a-și auto-
evalua propriul comportament în cadrul grupului și, totodată, le vor acorda posibilitatea 
de a oferi celorlalți feedback cu privire la interacțiunile care au loc. 

După "verificare" întâlnirea poate fi reluată, nu înainte de a cere participanților, încă o 
dată, să acorde mai multă atenție la rezultatele acestui scurt moment de evaluare. 

 

Fă o “verificare a procesului” în 
timpul unei întâlniri 
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Reguli care trebuie luate în considerare atunci când interacționezi cu 
colegii tăi de echipă. 

Regula nr. 1 – Arată interes! 

! Stai drept; 
! Nu este suficient să auzi, trebuie să și asculți; 
! Răspunde la întrebările care îți sunt adresate și pune întrebări pentru a solicita 

clarificări; 
! Dă din cap pentru a arată interes; 
! Urmărește persoana care vorbește (caută să aveți contact vizual și evită alte 

lucruri care să-ți distragă atenția). 

Regula nr. 2 – Vorbiți pe rând! 

! Implică-te în conversație; 
! Lasă-i și pe alții să vorbească, încurajează-i să-și împărtășească ideile;  
! Fă o verificare a procesului atunci când va este necesar; 

Regula nr. 3 – Este mai important să gândești decât să știi! 

! Nu te bloca la ”nu știu”. Nu este vorba doar de rezultat, este vorba de întregul 
proces;  

! Nimeni nu se așteaptă de la tine să ”știi tot”, se așteaptă să ”gândești”. Poți 
specula, poți ghici sau poți da cel mai bun răspuns de care ești în stare. ("Nu sunt 
sunt sigur de asta, dar cred că_____."); 

Regula nr. 4 – Oferă feedback constructiv! 

! Cum poți spune un lucru fără să insulți? - "Cred că ceea ce spui este o prostie!" 
vs. “Nu sunt neapărat de acord cu asta, pentru că eu cred că…”. Dă exemple de 
momente în care ceea ce sugerezi a funcționat; 

! Fii deschis la alte opinii; 
! Gândește din perspectiva celuilalt înainte de a contesta ceea ce el/ea susține.  

Regula nr. 5 – Întocmește un plan de discuții! 

! Cunoaște-ți obiectivele și concentreză-te pe ele; evită discuțiile ne-esențiale;  
! Stabilește priorități; 
! Gestionează timpul pe care îl ai la dispoziție (ex. Folosește un cronometru sau un 

facilitator de discuții); 
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Regula nr. 6 – Arată o atitudine pozitivă!  

! Prezintă o atitudine pozitivă, privește lucrurile ca pe o oportunitate de învățare 
nu ca pe o problemă;  

! Nu uita să zâmbești; 
! Spune “Foarte bine!” sau “Mulțumesc!” atunci când este adusă o contribuție 

valoroasă; 
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O chestiune de perspectivă 

Cum te-ai simți să cunoști o persoană pentru prima dată și acea persoană să îți scuipe la 
picioare? Pentru multe persoane răspunsul la această întrebare ar fi ”Nervos, poate 
chiar agresiv!”. Scuipatul are o conotație negativă și ofensatoare. Ei bine, există un grup 
de oameni în Africa, care ar răspunde: ”Oh, foarte bucuros! Înseamnă că tocmai mi-am 
făcut un prieten nou!”. Asta pentru că, pentru ei, a scuipa la picioarele cuiva este modul 
de a saluta acea persoană. Dacă acest lucru ți se pare straniu, gândește-te cum ar 
reacționa acel grup dacă cineva ar încerca să le strângă mână. La fel ca tine acum! 

Modul de a saluta, distanța dintre persoane, felul în care atingi cealaltă persoană, 
contactul vizual, felul în care oamenii beau, manâncă sau discută, toate acestea sunt 
guvernate de norme diferite, aparținând unor culturi diferite. La un moment dat, în 
istoria fiecărei culturi s-a decis că unele gesturi sunt de dorit în anumite contexte, altele 
sunt tolerate, unele trebuie evitate și altele sunt considerate jignitoare și chiar agresive, 
deși nu rănesc fizic pe nimeni. Faptul că un bărbat strânge mâna unei femei este 
considerat a fi un gest galant în unele societăți, este acceptat în altele societăți și 
respins total, conform normelor unor anumite culturi.  

Multe culturi din lume nu au fost mereu atât de conectate cum sunt acum și evoluția lor 
a fost foarte diferită. Din acest motiv fiecare societate a decis sau a fost forțată să 
decidă, datorită unor factori externi, reguli pe care membrii săi trebuie să le urmeze. 
Important este să fim conștienți că această diversitate de reguli există și să fim pregătiți 
să o acceptăm ca pe un element normal al vieții. 

Astfel, data viitoare încearcă să nu te simți ofensat sau agresat atunci când o persoană 
care aparține unui mediu cultural diferit se apropie prea tare de tine, vorbește mai tare 
decât consideri tu normal, evită să-ți strângă mâna sau chiar îți scuipă la picioare. Mai 
bine acordă-ți o secundă pentru a te gândi dacă nu cumva acesta este de fapt un 
comportament normal, în conformitate cu regulile sociale ale acelei personae. Dacă 
acest comportament te face să te simți inconfortabil, explică asta acelei persoane într-
un mod politicos.  

 

6. Comunicarea interculturală 
Cum să gestionezi munca într-un mediu 
intercultural?  



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicare 
profesionala 

Capitolul 2 

Folosirea diferitelor medii de comunicare  

Communicate 
at your best 

Communicate 
at your best 

Communicate 
at your best 

Communicate 
at your best 



 

 20 

Capitolul 
2 

1

E-mail-urile sunt mijlocul cel mai des folosit în comunicarea dintre organizații. Ele sunt 
gratuite, rapide și foarte versatile, oferind posibilitatea de a include diferite tipuri de 
conținut. Chiar dacă, aproape oricine poate spune că a folosit e-mail-ul în activitatea sa, 
există câteva reguli de bază care trebuie să fie luate în considerare atunci când te 
adresezi unui partener sau unei părți interesate prin e-mail. 

1. Este e-mail-ul alegerea corectă? 

E-mail-urile ajung aproape instantaneu la destinație, dar acest lucru nu înseamnă că ele 
sunt, de asemenea, instantaneu citite sau că poți obține un răspuns imediat. Frecvența 
cu care o persoană își verifică e-mail-ul variază de la câteva ori pe zi la de câteva ori pe 
lună, astfel încât așteptarea unui răspuns de care ai nevoie poate fi foarte scurtă sau 
foarte lungă. Mai mult decât atât nu poți avea certitudinea că e-mail-ul a ajuns de fapt 
în cutia poștală a celuilalt, deoarece pot apărea diferite probleme, de la probleme de 
server care împiedică sosirea e-mail-ului la filtrele de spam care resping mesajul. Ține 
cont de toate acestea atunci când trimiți un e-mail și ia în considerare toate aspectele 
pe care acest tip de comunicare le implică.  

2. Gândește-te la cel care primește e-mail-ul tău 

Atunci când abordezi pe cineva, încearcă să ai în vedere faptul că cealaltă persoană cel 
mai probabil: 

! Este ocupată, are prea puțin timp pentru a citi e-mail-ul și are timp limitat pentru 
a răspunde la acesta. Din aceste motive trebuie să fii cât mai scurt și concis 
posibil, dar să incluzi toate informațiile necesare pentru a primi un răspuns 
relevant;  

! Are interese și percepții proprii asupra lucrurilor, diferite de ale tale, astfel încât 
trebuie să găsești un punct comun cu privire la toate acele lucruri; 

! Se bucură atunci când i se mulțumește pentru munca care i se cere să o facă;  
! Este bucuroasă să primească un compliment. Cuvintele tale vor fi apreciate (atâta 

timp cât nu exagerezi);  

 

 

1. E-mail 
Cum să scrii un e-mail bun? 
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3. Alege un subiect potrivit pentru e-mail-ul tău! 

Cum căsuțele poștale care se umplu de e-mail-uri zilnic, multe dintre ele nesolicitate, e-
mail-urile importante pot fi ignorate cu ușurință. Încearcă să alegi un subiect care are 
însemnătate pentru cititor și care exprimă în doar câteva cuvinte despre ce este de fapt 
comunicarea. Nu folosi doar "Important!", "Propunere" sau "Întrebări". Fii specific, 
spune despre ce este vorba în textul e-mail-ului (de exemplu: "Întrebări cu privire la 
voluntarii proiectului Future Capital"). 

De asemenea, luând în considerare limitările unor furnizori de servicii de e-mail, ține 
cont de faptul că doar primele cuvinte apar de obicei în linia de subiect a destinatarului 
și încearcă să nu scrii prea mult (de exemplu: din subiectul exemplificat mai sus, cel care 
primește e-mail-ul vede doar: ”Întrebări cu privire la voluntarii...”).  

În general, se consideră că fiecare e-mail trebuie să se refere la un singur subiect 
(exemplu: dacă scrii despre două proiecte distincte, atunci ar trebui să scrii două e-mail-
uri distincte).  

4. Începe întotdeauna cu un salut!  

Chiar dacă trimiți e-mail unui partener apropiat sau unui coleg de 
echipă, este întotdeauna politicos să începi acel e-mail cu un 
salut. Dacă te adresezi unei persoane cu care ai o relație formală, 
poți folosi "Stimate Domn/Doamnă," "Stimate Domnule sau 
Doamnă,”  sau "Dragă domnule/doamnă Clark,". Ține minte că 
trebuie să utilizezi întotdeauna numele de familie, atunci când te 
adresezi cuiva într-un mod formal (pentru dna. Emily WATSON, ar 
trebui să utilizezi "Doamna Watson" și niciodată "Doamna 
Emily"). De asemenea, atunci când te adresezi unei femei utilizează întotdeauna 
"Doamnă" în loc de "domnișoară", indiferent dacă femeia căruia i te adresezi este 
căsătorită sau necăsătorită, și-a schimbat numele sau nu, apelativul de ”doamnă” este 
întotdeauna corect. 

Pentru relații informale, poți să folosești –”Bună Victor,”, “Salut Joana,”, “Drag coleg,”, 
sau un simplu “Bună,” sau “Salut,”. Indiferent de situație, trebuie să-ți amintești că 
salutul este întotdeauna urmat de o virgulă “,”. 

5. Asigură-te că exprimi scopul sau subiectul la care dorești să te referi încă de la 
început! 

Faptul că tu știi despre ce anume dorești să scrii nu înseamnă că și celălalt va știi. Dacă 
faci referire la un proiect, asigură-te că exprimi clar care este acest proiect încă de la 
început, utilizând referințele comune pe care le ai (de exemplu: numele proiectului 



 

 22 

Capitolul 
2 

3

pentru discuțiile cu partenerii sau numărul de identificare al proiectului pentru discuții 
cu agențiile de finanțare). Fie că te referi la o propunere de parteneriat, la o plângere 
sau pur și simplu pui o întrebare, trebuie să precizezi acest lucru de la început, cu 
scopul de a crea un cadru adecvat pentru comunicare (în acest fel, tot ceea ce urmează 
va putea fi conectat de acel subiect și lucrurile vor fi mai clare în mintea persoanei care 
citește). 

Modurile tipice de a începe un e-mail sunt: “Vă scriu în legătură cu...”, ”Motivul pentru 
care vă adresez acest e-mail este pentru a primi niște clarificări cu privire la...” sau într-
un mod asemănător. 

Ține cont de faptul că pentru e-mail-urile informale, înainte de a enunța scopul e-mail-
ului respectiv, poți să folosești și niște elemente de complezență, scoțând în evidență 
relația apropiată dintre voi și faptul că acea persoană te interesează nu doar din 
perspectivă profesională, ci și pe plan personal (exemplu “Nu ne-am auzit demult! Cum 
merg lucrurile în organizația ta?”, “Sper că ești bine!” sau “Ce mai faci? Cum ți-a mers 
în ultima vreme?”). 

6. Ține cont de limitările comunicării verbale 

După cum ai aflat în prima parte a acestui manual, mai mult de 70% dintr-un mesaj este 
transmis prin mijloace non-verbale (tonul vocii, expresia, gesturile etc.). Cu toate 
acestea, în scris, comunicarea non-verbală este aproape inexistentă. Ține minte că 
cealaltă persoană nu poate simți tonul vocii tale, nu poate vedea dacă zâmbești sau 
dacă ești furios. Astfel, mesaje diferite pot avea sensuri diferite.  

Ia acest exemplu simplu: Ce înțelegi tu atunci când citești această propoziție: ”Până la 
urmă, vii?”  

Ai crezut că această întrebare este una simplă referitoare la răspunsul tău final dacă 
mergi într-un anume loc? Sau poate ai perceput întrebarea ca pe o remarcă acidă a unei 
persoane nervoase din cauza ezitării tale de a merge sau nu în acel loc?  

De obicei oamenii nu se gândesc foarte mult timp și au tendința de a completa 
informațiile lipsă (în acest caz ne referim la tonul celui care vorbește) cu impresii 
personale sau chiar cu prejudecăți țintite asupra lor sau asupra subiectului, care de 
multe ori pot fi inexacte. Întodeauna să iei în calcul posibilitățile de interpretare greșită 
a mesajului tău.   

De asemenea, în comunicarea profesională emoticon-urile nu sunt acceptate. În 
comunicările mai puțin formale, pot fi uneori acceptate, dacă le folosești pentru a 
exprima o stare (din nou, ai grijă să nu exagerezi).  
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7. Încearcă să oferi toate informațiile relevante, dar fii concis atunci când descrii 
ceea ce dorești să comunici!  

Trăim într-o eră în care suntem asaltați de informații în fiecare zi și acest lucru a dus la 
scăderea drastică a atenției noastre. Oamenii nu mai sunt entuziasmați de lecturarea 
unor scrisori lungi, deoarece acest lucru ar lua pur și simplu prea mult din timpul pe care 
ei nu îl mai au. O comunicare de două sau trei paragrafe este considerată ideală, atâta 
timp cât informațiile relevante poate fi comprimate în mod corespunzător. Dacă nu, 
încearcă să creezi o structură în e-mail astfel încât acesta să fie mai ușor de citit pentru 
celălalt (de exemplu:  abordarea unei probleme mai complexe pe diferite aspecte, 
punct cu punct). Pe de altă parte, nu uita să incluzi toate informațiile relevante cu privire 
la subiectul e-mail-ului (date, locuri de desfășurare, termene limită, oameni implicați, 
durată, cerințe, taxe etc.) 

8. Solicită ceea ce ai nevoie, dar fă-o într-un mod politicos! Aceleași reguli sunt 
valabile și pentru încheierea unui e-mail. 

"Te rog/Vă rog" este întotdeauna o modalitate bună de a începe o conversație cu o 
persoană de la care dorești ceva (chiar dacă lucrul pe care îl soliciți este strict 
responsabilitatea acelei persoane). Astfel, modul tău de exprimare va crea o atmosferă 
mai pozitivă și mai deschisă. Desigur, acest lucru este valabil dacă chiar crezi ceea ce 
spui și acel "te rog" nu pare a fi în afara contextului. 

Mai mult decât atât, înainte de a încheia un e-mail, este politicos 
să-i mulțumești cititorului încă o dată și să adaugi un salut de 
rămas bun, cum ar fi "Vă mulțumesc pentru timpul acordat 
analizării propunerii noastre" sau "Vă mulumesc pentru atenția 
dumneavoastră cu privire la situația noastră". De asemenea, nu 
uita să-ți exprimi disponibilitatea pentru posibile întrebări legate de subiect: "Dacă aveți 
orice întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să mă anunțați" sau "Dacă sunt necesare orice 
fel de clarificări, vă stau la dispoziție de luni până vineri, oricând între orele 09.00 și 
16.00". 

9. Finalizează e-mail-ul cu o formulă de încheiere 

Ultimul pas îl constituie includerea unei formule de încheiere corespunzătoare, cu 
numele tau. "Toate cele bune,", "Cu stimă,", "Cu respect" sau "Vă mulțumesc", sunt 
toate formule recomandate pentru un e-mail profesional. "Numai bine,", "Cu drag," 
sau "Salutare," sunt mai adecvate în e-mail-uril informale sau chiar cele personale. 
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10. Adaugă semnătura ta 

Este obligatoriu ca după salutul de încheiere să incluzi cel puțin numele tău întreg. 
Astfel, cel care primește e-mail-ul poate avea o imagine clară cu privire la cine îi scrie și 
cine își asumă responsabilitatea pentru conținutul acelui e-mail. Numele tău de familie 
ar trebui să fie întotdeauna cu majuscule pentru ca destinatarul să știe cum să ți se 
adreseze în răspuns (exemplu: dl. Andrew SMITH).  

Semnăturile pot include, de asemenea și:  

! Funcția pe care o deții și entitatea (organizația) pentru care lucrezi;  
! Celelalte date de contact (număr de telefon, cont de Skype, pagina ta de social 

media – dacă este relvantă).  

Recitește e-mail-ul 

Este foarte important să nu uiți să-ți recitești e-mail-ul pentru a verifica dacă totul este 
clar, dacă este scris corect gramatical, astfel încât să obții e-mail-ul perfect. 

Nu doar verificarea corectitudinii gramaticale este importantă. Încearcă să revizuiești 
ceea ce ai scris din punctul de vedere al celui care va primi e-mail-ul, întrebându-te: 

! “Cum aș interpreta eu această propoziție, dacă aș primi un asemenea mesaj?” și 
! “Cum m-ar face acest e-mail să mă simt daca eu aș fi cel care l-ar primi?” 

Pentru ca totul să fie clar, pe pagina următoare am adăugat și un exemplu de e-mail dar 
și o descriere a tuturor elementelor ce trebui incluse în acesta.  
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Aici poți vedea structura tipică a unui e-mail: 

Subiect: 

 

Invitație la prezentarea rezultatelor proiectului “Future 
Capital” 

Salut Dragă Andrew, 

 
O formulă opțională 
de complezență  

Cum îți merge? Sper că totul este bine! 

 
Scopul e-mail-ului Îți scriu cu privire la proiectul “Future Capital”. După cum 

poate îți amintești din prima noastră întâlnire, săptămâna 
viitoare vom avea prezentarea rezultatelor noastre. Aceasta va 
avea loc luni, la Teatrul de Stat din Arad între orele 18.00 și 
20.00. 

 
Un apel la acțiune Din acest motiv și datorită contribuției avute în proiectul 

nostru, mă întrebam dacă nu cumva ai dori să participi la 
eveniment și să prezinți contibuția organizației tale la acest 
proiect. Vor fi patru persoane care vor prezenta iar fiecare 
prezentare nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute, astfel 
încât evenimentul să nu fie prea lung.  

Ești tu (sau un alt membru al echipei tale) disponibil pentru a 
lua parte la acest eveniment?  

 
Un mesaj de încheiere Îți mulțumesc pentru timpul acordat și așteptăm cu nerăbdare 

un răspuns din partea ta până joi, 21 septembrie. Dacă ai 
nevoie de mai multe informații despre eveniment, îți stau la 
dispoziție de luni până vineri, între 10:00 și 15:00!  

Cu drag, 
Semnătură Chris JOHNES 

Manager de comunicare 
Asociația O.T.I. Arad 
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Acum este rândul tău!  

Încearcă să identifici ce este greșit în e-mail-ul următor adresat dnei. Joanne SMITH: 

 

Subiect: invitație 

 
 

“Dragă dra. Joanne 

Pentru proiectul nostru, ași vrea să vă invit să participați la întâlnirea unde vom prezenta 
rezultatile. Puteți să aveți și o prezentare despre ce a făcut organizația dumneavoastră. 

 

Spune-mi dacă poți veni! 

Salut” 

 

Ar trebuie să identifici cel puțin 12 greșeli în acest e-mail? Poți observa mai multe?  

 

 

 

 

Răspuns: 

Folosirea greșită a subiectului; folosirea formulei de adresare “Dra.” în loc de of “Dna.”; Folosirea prenumelui în locul 
numelui; nu s-a folosit virgula după formula de salut; nu s-a lăsat un rând gol între formula de salut și corpul e-mail-
ului; nu s-a exprimat scopul e-mail-ului într-un mod corect; nu s-au oferit suficiente informații cu privire la eveniment 
(loc de desfășurare, durată, dată și oră etc); prezentarea nu a fost solicitată într-un mod politicos; nu s-a utilizat o 
formulă de încheiere potrivită; s-a folosit “Salut” când adresarea s-a facut Dnei. Jones (o abordare mai formală fiind 
necesară); e-mail-ul nu conține o semnătură; existența unor greșeli gramaticale și de ortografie. 
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“O fotografie face cât o mie de cuvinte!”. Acesta este cel mai comun citat în legătură cu 
fotografia. Tocmai din acest motiv este important ca, atunci când ne referim la subiectul 
comunicare să ne referim și la fotografie și filmare, deoarece acestea nu sunt doar un 
instrument important de exprimare, ci pot la rândul lor fi folosite în cadrul altor 
instrumente de PR, precum paginile rețelelor de socializare, website-uri sau chiar 
comunicate de presă. Fotografiile sau videoclipurile pot aduce valoare adăugată 
semnificativă la orice formă de comunicare. 

Cu toate acestea, nu orice fotografie (sau clip video) este bună.  

Ce trebuie să iei în considerare atunci când faci o fotografie care dorești să exprime 
ceva? 

Regula treimilor 

Deși ne-am obișnuit cu faptul că elementul central 
al imaginii noastre este cel mai important, iată un 
truc important pentru a avea o fotografie mai 
expresivă: puteți împărți fotografia în trei părți, 
având centrul subiectului pe una din cele două 
linii, după cum puteți observa în exemplul alaturat: 

Verifică și folosește focalizarea! 

Majoritatea camerelor vor focaliza pe centrul 
fotografiei. Asigură-te că prima dată fixezi 
focalizarea pe subiect (apăsând ușor pe butonul de 
declanșare) apoi mișcă camera astfel încât să 
respecți regula terților. Dacă folosești camera cu 
touch screen, apasă direct pe subiect.  

Focalizarea este de asemenea folosită pentru a 
atrage atenția asupra diferitelor obiecte din 
fotografia ta și poate crea efecte cu adevărat interesate. Folosește această tehnică de 
câte ori consideri că ar fi necesar!  

2. Fotografii 
Ce trebuie avut în vedere atunci când folosești 
fotografia ca mijloc de comunicare?  
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Folosește focalizarea într-un mod inteligent! 

Dacă aparatul foto îți permite asta, focalizează pe un 
obiect care simbolizează munca pe care dorești să o 
promovezi. De exemplu, dacă lucrezi la renovarea 
unui spital (cum am făcut noi), fă o fotografie în 
care să te concentrezi asupra unui trafalet.  

Mai mult decât atât, în fotografia alaturată poți vedea, de asemenea, efectul creat 
atunci când marginile fotografiei nu se aliniază cu obiectul principal (trafaletul este 
înlinat la un alt unghi, față de marginea de jos a fotografiei, în loc să fie paralel cu 
aceasta).  

Asigură-te că iluminarea este potrivită ! 

Lumina bună este foarte importantă într-o fotografie 
(după cum poți observa cu ușurință în fotografia de 
alaturi). Urmărește cum cade lumina pe subiectul 
acestei fotografii și încearcă să o miști sau să schimbi 
unghiul. Dacă acest lucru nu este posibil, activează 
blitz-ul chiar dacă faci fotografia în timpul zilei.  

 

De asemenea, verifică și felul în care umbrele se văd în 
fotografie și încearcă să le eviți.  

 

 

 

Verifică fotografia astfel încât să nu fie mișcată  

În cazul în care fotografiezi într-un mediu cu lumină 
scăzută sau fotografiezi elemente în mișcare, te poți 
aștepta ca pozele să iasă mișcate. Verifică fotografiile 
imediat după fotografiere (folosind opțiunea de 
previzualizare a camerei) și dă zoom pe ele pentru a 
vedea dacă acest lucru s-a întâmplat. Dacă raspunsul e 

pozitiv, atunci reia fotografierea, încearcând să ții aparatul nemișcat. 
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Apropie-te 

În unele situații, în special în cazul 
obiectelor de dimensiuni mici, 
fotografierea de aproape poate 
transforma o poza obișnuită, într-una 

foarte expresivă.  

Fă o fotografie atunci când subiectul nu este atent la 
cameră  

Nu avertiza întotdeauna oamenii că dorești să-i fotografiezi. 
Pozându-i într-un moment potrivit poate oferi o imagine mai 
bună decât atunci când subiectul este pregătit și stă la poză.  

 

Alege imaginea de fundal potrivită  

Prezența pe fundalul fotografiei a unei pubele de gunoi, a unor mesaje obscene sau a 
oricărui lucru care distrage atenția de la subiect (precum ceva foarte colorat care îți ia 
ochii) va avea un efect semnificativ asupra fotografiei tale, minimalizându-i impactul.  

 

Fii creativ! 

Încercă să schimbi poziția tipică de stat la poze pe care 
o întâlnesti în majoritatea fotografiilor. Roagă oamenii 
să se adune unul lângă celălalt, creând o formă cu 
corpul lor, utilizează instrumentele cu care ei lucrează și 
prezintă-le într-un mod creativ. Fă orice, astfel încât să 

schimbi poziția standard, care este uneori plictisitoare.  

 

Fotografiază ceva ce transmite un mesaj  

Folosește orice element pe care îl vezi în jurul tău care 
transmite același mesaj cu cel pe care tu dorești să-l transmiți 
și fotografiază-l. Dacă nu există, crează-l! 
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Folosește toate cele enumerate mai sus! 

În special atunci când te gândești la o galerie foto, combină toate trucurile prezentate 
mai sus. Variația constantă a unghiului, subiectul, focalizarea și creativitatea sporită vor 
capta atenția privitorilor.  
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Acum este rândul tău!  

Revizuiește diferitele trucuri pe care le-ai văzut despre cum să faci fotografiile mai 
atrăgătoare și folosește-le!  

Mai jos găsești lista: fă niște fotografii în care...  

" Te folosești de focalizare pentru a evidenția diferite obiecte; 

" Te apropii de subiectul tău; 

" Subiectul tău nu este atent la cameră; 

" Oamenii sunt poziționați într-un mod amuzant și creativ;   

" Există un mesaj; 

" Combini modalitățile diferite de a face o fotografie;  
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În era multimedia, clipurile video sunt folosite tot mai mult. Ca să îți imaginezi 
proporțiile, doar pe YouTube, una dintre cele mai populare platforme de distribuție 
video, 300 de ore de videoclipuri noi sunt încărcate în fiecare minut. Asta înseamnă că 
12 zile și jumătate de film continuu sunt create în fiecare minut. 

În timp ce filmările profesionale necesită destul de multe aptitudini și, de asemenea, 
echipament și software potrivit, există unele rezultate foarte bune, care pot fi obținute 
de amatori, atâta timp cât unele aspecte de bază sunt luate în considerare. 

1. Crează un scenariu bun 

Totul începe cu un scenariu bun, care este de fapt planul pentru ceea ce vei face în 
continuare. Ia-ți suficient timp și folosește energiile creatoare ale fiecărui membru al 
echipei tale, deoarece acesta este un pas important, care poate face diferența dintre un 
videoclip bun și unul rău. 

În primul rând, alege tema filmului tău. Apoi, gândește-te cum vei transforma această 
temă într-un flux coerent de scene. Intreabă-te: care va fi povestea, care este experiența 
pe care dorești să o creezi, cum vei atrage oamenii sau cum vor beneficia acestia de 
vizionarea acestui film? 

Decide ce anume vrei să filmezi și în ce ordine, pe cine vei include și care va fi decorul. 
Dacă înregistrezi un eveniment, alege care sunt cele mai importante momente pe care 
vrei să le acoperi și cele mai importante întâmplări. 

Decide cine spune ce, asigurându-te în același timp că textul este destul de simplu 
pentru a fi înțeles de către public. Amintește-ți că un mesaj este trimis nu numai verbal, 
ci, de asemenea, non-verbal. Astfel asigură-te că ai in vedere toate metodele de 
comunicare (limbajul corpului, fundal, îmbrăcăminte, materiale vizuale etc.). De 
asemenea, să nu îți fie teamă să utilizezi un pic de umor :). 

Ține minte că cel mai bun film de prezentare are maxim 2 minute, iar cea mai mare 
atenție este acordată în primul minut de vizionare. Este recomandat ca în primele 30 de 
secunde mesajul tău să fie deja transmis.   

 

3. Clipuri video 
Ce anume trebuie să iei în considerare atunci când 
folosești clipurile video în comunicare?  
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2. Alege stilul clipului video ce va fi creat 

Sunt mai multe stiluri de creare a unui clip video. Unele sunt mai familiare: cu toții am 
urmărit interviuri, documentare, prezentari video sau reportaje. Pe de altă parte sunt și 
alte genuri de filmări care nu ne sunt atât de cunoscute, însă pot fi foarte eficiente prin 
creativitatea pe care o prezintă:  

! Videoclipul stop-motion – este creat prin utilizarea a 
diferite fotografii ale aceleiași scene cu mici 
modificări între cadre. 

! Animație pe whiteboard – povestea este creată de 
imagini care sunt desenate în direct pe un whiteboard 
de către artiști care se filmează în timpul procesului.  

! Videoclipuri de tipul slideshow/diapozitiv – sunt foarte 
asemănătoare cu prezentările în Powerpoint care sunt filmate, desigur cu 
adaugarea de voce sau muzica. 

 
Internetul este plin de exemple diferite ale acestor stiluri și a multor altora, așa că 
folosește-l ca sursă de inspirație. 

3. Asigură-te că îți folosești echipamentul într-un mod adecvat  

Nu ai nevoie neapărat de camere speciale sau scumpe dar trebuie să le utilizezi pe cele 
pe care le ai într-un mod adecvat. Asigură-te că știi limitele camerei tale și nu le 
depășești. Dacă aparatul foto nu are rezultate bune în condiții de lumină slabă, atunci 
găsește peisaje cu iluminare suficientă. Dacă nu ai un microfon incorporat și camera 
captează tot zgomotul de fond sau ecoul, atunci alege o locație liniștită, fără zgomote. 
De asemenea, ia în considerare utilizarea unui trepied atunci când acest lucru este 
posibil, astfel încât imaginile să nu fie mișcate. 

In general, cel mai bine este să încerci camera în fiecare locație pentru a vedea dacă 
calitatea este suficient de bună pentru un video. 

4.  Folosește diferite poziții ale camerei  

În funcție de ce filmezi, unele distanțe de filmare sau unghiuri sunt mai potrivite decât 
altele.  

De exemplu, pentru a prezenta decorul acțiunii poți folosi un cadru foarte larg de până 
la 400 de metri distanță față de subiect. Pentru a prezenta interacțiunea dintre 
personaje sau mai multe detalii despre acțiune poți opta pentru un cadru larg, ceea ce 
înseamnă să poziționezi camera sau să apropii imaginea astfel încât întreg corpul 

Există diferite stiluri de realizare a unui clip video 
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actorilor să fie prins. Cadrele care arată partea superioară a corpului personajului, sunt 
utilizate atunci când se dorește prezentarea mai detaliată a acțiunii sau a dialogurilor. Iar 
dacă vrei să evidențiezi un personaj sau anumite emoții particulare poți să utilizezi 
cadrele luate de aproape, arătând doar fața, diferite părți ale corpului care sunt 
relevante (de exemplu ochi, mâini, picioare) sau obiecte ale căror detalii sunt 
importante (exemplu: pentru o scrisoare ar trebui să te apropii suficient de mult ca titlul 
să poată fi citit mai ușor). 

Mai mult decât atât, înălțimea la care camera este poziționată poate fi utilizată pentru a 
crea diferite efecte. Cea mai obișnuită și mai comună modalitate de a filma este de la 
nivelul ochilor, oferind aceeași senzație ca și cum am privi acțiunea noi înșine. Filmarea 
de sus va oferi o perspectivă generală asupra lucrurilor, mutând atenția de la indivizi la 
întreaga scenă. Filmarea făcută de sub nivelul ochilor, chiar până la nivelul podelei, va 
oferi privitorului un sentiment de înălțime a elementelor filmate, de dinamică sau 
neputință. 

La fel ca în cazul fotografiilor, există mai multe efecte pe care le poți folosi și mai multe 
feluri de a poziționa subiecții și camera. Ia în considerare lumina, fundalul sau introdu 
elemente artificiale în fundal și crează cel mai bun film!  

5. Găsește elementele potrivite  

Alegerea unui fundal adecvat este foarte importantă. Nu doar personajele din film, 
transmit un mesaj ci și fundalul face acest lucru. 

Persoanele care vorbesc ar trebui să știe foarte bine ceea ce spun. În plus, ar trebui să 
transmită mesajul nu doar prin cuvinte ci prin tot corpul, prin expresia și tonul vocii lor. 
Secțiunea despre prezentări conține mai multe sfaturi cu privire la acest lucru. 

Nu în ultimul rând, nu uita să utilizezi diferite materiale vizuale ajutătoare care te vor 
ajuta să transmiți conținutul corect.  

6. Editează filmul 

În timp ce software-ul specializat pentru editare video este destul de scump și are 
nevoie de resurse hardware semnificative, fiecare sistem de operare important oferă 
software gratuit pentru a realiza unele clipuri mai simple (de exemplu, "Movie Maker" - 
Microsoft Windows, iMovie - MacOS). În timp ce le lipsesc efectele profesionale ale 
software-ului profesional, ele oferă funcțiile de bază care, împreună cu următoarele 
sfaturi, vă vor ajuta să creați un film de calitate. Acestea sunt: 

! Ia cele mai bune scene și combină-le cu muzica corespunzătoare. Muzica poate 
crește și mai mult emoțiile asociate unui film. 
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! Taie greșelile sau înlocuiește-le cu altceva, dar păstrează sunetul.  
! Adaugă diferite efecte de tranziție, dar asigură-te că sunt potrivite. Nu le folosi 

în exces decât dacă scenariul cere asta.  
! Asigură-te că filmul are o dinamică bună. Dacă este despre un eveniment, poți 

arăta prima dată decorul. Nu arăta două scene consecutive care au același 
decor, însă subiect diferit. Dacă este nevoie să faci asta, atunci include niște 
efecte de tranziție sau alte cadre care să se interpună între cele două cadre. 
Încearcă să treci la un cadru nou când se produce o acțiune. De exemplu, este 
mai bine să schimbi cadrul atunci când o persoană își îndreaptă privirea către o 
ușă care se deschide decât daca acea persoană stă într-o poziție fixă și se uită la 
cameră. Alternează între cadre luate de aproape și din depărtare și între cadre 
luate din diferite direcții (care ar trebui sa fie la o distanță de 450 unul de altul).  

! Durează între 5 și 10 secunde ca ochiul uman să observe toate detaliile dintr-o 
imagine. Astfel, dacă aceste detalii sunt importante încearcă să nu treci prea 
repede la următorul cadru. Într-o altă ordine de idei, uneori este util ca atunci 
când un lucru nu este foarte important (de exemplu o persoană care vorbește) să 
schimbi cadrul după 10-15 secunde pentru a aduce mai multă dinamicitate.  
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Acum este rândul tău!  

Adună-ți echipa și gândiți-vă la diferite modalități prin care ați putea crea un clip video 
care prezintă cel mai important serviciu oferit de organizația ta publicului său țintă. 
Pentru început, puteți utiliza internetul pentru a vă inspira din proiecte similare sau din 
video-uri care folosesc diferite stiluri și tehnici. Decideți-vă cu privire la:  

" Serviciul pe care vreți să-l promovați, interesul pe care potențialii privitori îl pot 
avea și care ar trebui să fie principalul mesaj al clipului; 

" Stilul video-ului pe care îl veți folosi; 
" Scenariul pe care voi îl veți aduce la viață, incluzând acțiunea, scenele, actorii 

implicați, decorul necesar etc;  
" Locurile în care veți filma;  
" Resursele pe care le veți folosi.  

Clipul trebuie să aibă sub 2 minute, luând în considerare tot ce ați aflat până acum 
despre crearea lui. 

Pentru a exersa dar și pentru a avea mai multe materiale atunci când veți edita, filmați 
aceeași scenă din unghiuri diferite și de la distanțe diferite.  

După ce editați filmulețul, arătați-l prietenilor voștri și cereți-le să fie sinceri, faceți 
schimbările necesare și publicați-l pe pagina web a organizației voastre și/sau pe pagina 
de social media.  
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În prezent, relațiile cu mass-media sunt foarte importante pentru că este un canal foarte 
puternic și eficient de răspândire a unui mesaj și de prezentare a unei asociații sau unui 
proiect. Prin urmare, este esențial să se știe cum se scrie un comunicat de presă eficient. 

Mass-media poate fi un canal excelent de promovare a activității organizației tale și de 
prezentare a informațiilor relevante pentru grupul țintă. Pe de altă parte, nu orice lucru 
nou pe care îl ai de împărtășit este potrivit pentru a apărea în media. În această situație, 
primele întrebări pe care ar trebui să ți le pui înainte de a emite comunicate de presă 
sunt "De ce este important acest lucru?", "Ce informații noi oferă publicului?","Este 
relevant pentru public?", "Este ceva neașteptat sau neobișnuit despre acesta?". Ai găsit 
răspunsul la aceste întrebări? Perfect, atunci ești pe drumul cel bun! 

Pentru a continua va trebui să găsești răspunsuri și la următoarele întrebări, pe care să le 
incluzi mai apoi în comunicat:  

• Cine? – pe cine includ evenimentele prezentate și, la fel de important, cui îi este 
adresată această informație?  

• Cum? – cum s-au întâmplat lucrurile?  
• Când? și Unde? – când și unde s-a petrecut asta?  

După ce ai aflat răspunsul la aceste întrebări comunicatul de presă este aproape gata. 
Tot ce mai rămâne este sa prezentați răspunsurile la acestea în câteva paragrafe scurte.   

Cum să începi? Aici sunt câțiva pași pe care trebuie să-i urmezi:  

1. Găsește un titlu  

Titlul și primul paragraf sunt cele mai importante. Dacă poți găsi un titlu care să atragă 
atenția și să încurajeze oamenii să continue să citească (dar prima dată, jurnalistul), 
atunci cel de al doilea pas spre publicare a fost făcut. Ar trebui să fie ”puternic” și 
atractiv, dezvăluind subiectul, dar în același timp creând pentru potențialul cititor 
dorința de a descoperi și restul textului.  

 

 

4. Comunicate de presă 
Cum să creezi un comunicat de presă care va fi 
publicat? 
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2. Fă un rezumat a poveștii 

După ce ai găsit un titlu, schițează primul paragraf făcând rezumatul, în aproximativ 50 
de cuvinte (1-2 propoziții scurte) al întregii povești (de exemplu: “Națiunile Unite au 
distribuit 62 de tone metrice de ajutor umanitar, astăzi, în Donetsk. Acesta include 
obiecte esențiale de igienă, lapte condensat pudră, apă potabilă și medicamente 
asigurate de către Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR), UNICEF și 
Organizația Mondială a Sănătății”). Într-un mod simplu, încearcă să răspunzi la 
întrebările de mai sus (Ce? Cine? Cum? și Când?) în limitele date.  

Pentru a te asigura că ai făcut o treabă bună, imaginează-ți că acesta va fi singurul 
paragraf publicat. Este informația suficientă pentru a oferi publicului o idee bună despre 
ce încerci să împărtășești? Dacă da, atunci poți continua cu pasul următor!  

De exemplu, paragraful următor provine dintr-un comunicat de presă al World Wildlife 
Fund (WWF): 

“Numărul de urși panda giganți a crescut cu până la 17% în ulima decadă, conform unui 
studiu condus de Guvernul chinez.”  

Ce informații sunt oferite în 21 de cuvinte?  

! Ce? Ceva relevant pentru public: eforturile de conservare a urșilor panda dau 
rezultate. Observă și cum subiectul este unul de interes, pentru că publicul 
larg iubește urșii panda. Aceeași informație este disponibilă și despre anumite 
specii de pește (de exemplu, se depun eforturi și pentru protejarea 
zărganului, știucii și scrumbiilor), dar această informație are șanse mai mici de 
a fi publicată în media pentru că nu este la fel de atrăgătoare ca cea despre 
drăguții ursuleți panda; 

! Când? În ultima decadă; 
! Unde? În China; 
! Cine? Guvernul chinez este cel care abordează această problemă; 
! Cum? Această informație nouă descoperită printr-o studiu al guvernului din 

China.  

3. Oferă informații suplimentare  

Continuă cu prezentarea, paragraf cu paragraf, a răspunsurilor la întrebările de mai sus, 
furnizând informații utile și clarificând ceea ce tocmai ai menționat în primul paragraf. În 
această etapă, gândește-te la publicul tău (persoanele care citesc un cotidian au 
interese și așteptări diferite față de oamenii care citesc o revista de specialitate într-un 
anumit domeniu de interes) și alege cea mai bună modalitate de a-i aborda. Amintește-
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ți să te pui în locul potențialilor cititori. Ai fi interesat de ceea ce este prezentat? Poți 
înțelege mesajul și limbajul utilizat? În acest context, poți lua în considerare ca pentru 
tipuri diferite de mass-media și sa emiteți de comunicate de presă diferite. 

Mai mult decât atât, ar trebui să prezinți faptele dintr-o perspectivă obiectivă și nu ca pe 
o poveste personală despre activitatea organizației tale, cu percepții și influențe 
subiective asupra textului. Scrie la persoana a treia (de exemplu “Asociația AUDELE va 
oferi servicii noi comunității, începând cu 12 mai 2016. Acestea includ (...). Toate 
persoanele interesate să dezvolte aptitudini noi pot beneficia de această 
oportunitate...”). Nu folosi adjective sau adverbe hiperbolizatoare (exemplu: “Asociația 
AUDELE va oferi comunității servicii noi, cu un impresionant impact asupra dezvoltării 
acesteia, cum nu s-a mai văzut până acum”). 

Cu toate acestea, fii cât mai concis cu putință. Deși nu exista un număr ideal de 
paragrafe pe care ar trebui să le incluzi, cel mai bun număr este cel mai redus care însă 
oferă suficiente informații relevante jurnalistului pentru a putea scrie articolul.  Nu uita 
să prezinți informații despre când și unde se întâmplă lucrurile (sau s-au întâmplat), cine 
a fost implicat și câteva referințe, dar și cum această informație poate fi utilizată de 
publicul general sau de unul specific.  

4. Include un citat al unei persoane implicate  

Adesea, în cel de al 3-lea sau al 4-lea paragraf se recomandă citarea unei persoane care 
a fost implicată în știre, dându-i astfel o notă mai personală și reprezentând și o ocazie 
de expunere a punctului de vedere al organizației sau a beneficiarului (exemplu: 
“Creșterea populației de urși panda giganți este o victorie a măsurilor de conservare 
care merită sărbătorită” a declarat Ginette Hemley, Vicepreședinte al Wildlife 
Conservation, World Wildlife Fund (WWF)”). Funcționează mai bine dacă una dintre 
persoanele pe care le citezi este considerată o sursă credibilă în domeniu (expert, 
persoană cu experiență în domeniu sau care are o imagine pozitivă în comunitate etc.) 

5. Semnalează finalul comunicatului de presă 

Acest lucru poate fi făcut în diferite feluri, una dintre modalitățile oficiale fiind aceea de 
a utiliza cuvântul “Sfârșit”, cu litere îngroșate, după ultimul paragraf. După, adaugă 
întotdeauna ”Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați...” și oferă detaliile 
organizației tale sau cele ale unei persoane disponibile să ofere informații suplimentare 
unui jurnalist interesat.  

6. Dacă este necesar, adaugă și “Note pentru editori” 

Dacă sunt necesare informații suplimentare (de exemplu, informații despre organizație, 
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partenerii implicați, disponibilitatea de a trimite fotografii, un website unde pot fi 
accesate mai multe informații etc.), puteți include acest lucru la sfârșit, după subtitlul 
"Note pentru editori". 

Cu privire la conținut, așa cum este prezentat mai sus, ar trebui să fie cât mai concis 
posibil, oferind în același timp informații relevante. Frazele ar trebui să conțină în jur de 
30-40 de cuvinte pentru ca cititorul să poată urmări ideea prezentată. Daca simți ca ai 
nevoie de mai mult, încearcă să împarți frazele în două sau mai multe propoziții scurte. 
De exemplu, fraza: "Începând cu luna martie 2014, peste 1 milion de persoane au fost 
strămutate în Ucraina, dintre care mai mult de 134,000 sunt copii", poate fi împărțită în 
"Începând cu luna martie 2014, peste 1 milion de persoane au fost strămutate în 
Ucraina. Dintre acestea, mai mult de 134.000 sunt copii. ". 

La sfârșit, nu uita să verifici textul pentru a te asigura că nu sunt greșeli de ortografie sau 
gramaticale. Corectitutdinea și ușurința de a înțelege limbajul sunt fundamentale în 
orice comunicat de presă și fac diferența dintre a obține succesul scontat sau de a fi 
ignorat de cititori.  

Uneori este de asemenea util să adaugi câteva fotografii la comunicatul tău, mai ales 
acum, când cea mai mare parte a mass-mediei folosește internetul pentru a publica știri 
relevante. Încearcă să alegi fotografiile cele mai semnificative (de obicei 3 până la 6, 
pentru a oferi reporterului posibilitatea de a alege), dar care sunt de o bună calitate 
(lumina bună, focalizare etc.). Pentru imprimare, rezoluția recomandată este de 
aproximativ 300dpi. 

Pentru a face lucrurile mai clare, în pagina următoare poți găsi ca exemplu un 
comunicat de presă al UNICEF, în care este destul de ușor să identifici regulile de mai 
sus. Poți utiliza, de asemenea coloana din stânga ca un cadru pentru viitoarele tale 
comunicate de presă. 

 

 



 

 41 

Capitolul 
2 

1

Exemplu de comunicat de presă și structura acestuia 

Elementele de 
cadru 

Cum apar în comunicatul de presă al UNICEF 

Titlu  Ucraina: Națiunile Unite distribuie 62 de tone de ajutoare 
umanitare la Donetsk 

 
Sumarul 
paragrafului 1 (44 
de cuvinte)  

Națiunile Unite au distribuit 62 de tone de ajutoare umanitare, 
astăzi, la Donetsk. Acestea includ obiecte esențiale de igienă, haine 
călduroase, pături, lapte condensat, apă potabilă și medicamente 
asigurate de către Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați 
(UNHCR), UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății” (WHO). 

 
Detalii despre 
subiect 

Dintre cei 5 milioane de civili afectați de criza din Ucraina, cei care 
locuiesc în zonele de conflict sunt mult mai vulnerabili din cauza 
accesului limitat la asistență umanitară.  Acest convoi este doar una 
dintre multele inițiative ale ONU și ale partenerilor săi de ajutorare 
a celor aflați în nevoie.   

 
Un citat al unui 
partener 
U.N.I.C.E.F. în 
această 
problemă 

“Conflictul din estul Ucrainei a strămutat peste 1 milion de oameni. 
Cu toate acestea, mulți rămân în zonele afectate de lupte, unde 
infrastructura și spațiile de locuit sunt afectate și serviciile de bază 
nu mai există”, a spus Vanno Noupech, reprezentant UNHCR 
pentru Belarus, Moldova și Ucraina. “Sperăm că asistența oferită va 
ușura suferința celor aflați în nevoie, în special a celor care locuiesc 
în adăposturi improvizate.” 

 
Un citat al unui 
reprezentant 
U.N.I.C.E.F.  

“Copii care trăiesc în zonele de conflict sau cei refugiați continuă să 
suporte greul conflictului” a declarat Giovanna Barberis, 
reprezentant UNICEF în Ucraina. “Este vital să avem acces continuu 
pentru a livra ajutoare cât mai multor persoane și copii aflați în 
nevoie. Lipsa hranei și a apei potabile și accesul îngreunat la 
facilități medicale în zonele de conflict pun viețile copiilor în pericol, 
cei mai vulnerabili copii fiind cei care trăiesc în adăposturile anti-
aeriene, cei instituționalizați, cei cu dizabilități și cei infectați cu 
HIV.” 
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Un alt paragraf 
cu informații 
suplimentare 
referitoare la 
subiect  

Alături de alte organizații umanitare care operează în Ucraina, 
UNHCR, UNICEF și WHO sunt preocupate de lipsa accesului 
umanitar securizat la distribuirea de ajutoare copiilor și familiilor 
afectate de conflict din întreaga țară.  Din martie 2014, mai mult de 
1 milion de locuitori din Ucraina au fost strămutați. Dintre aceștia, 
peste 134,000 sunt copii. Refugiații care suferă de tuberculoză 
rămân nesupravegheați iar cei seropozitivi nu au acces la 
medicamentație. Mai mult decât atât, monitorizarea bolii este 
întreruptă astfel că unele focare de infecție ar putea apărea, cu 
consecințe catastrofale. 

În fața unui număr tot mai mare de refugiați din zonele afectate de 
conflict, ONU extinde asistență în zonele cu acces dificil precum și 
în alte zone afectate.  

 
Un set de 
caractere care 
indică faptul că 
acest comunicat 
s-a încheiat 
(“SFÂRȘIT” 
poate fi de 
asemenea folosit) 

### 
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Notele pentru 
editori care oferă 
informații 
suplimentare  
despre UNHCR și 
UNICEF 

Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite, cunoscut de 
asemenea ca Agenția ONU pentru refugiați a fost înfiinţat pe 14 
decembrie 1950 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. 
Acesta este mandatat să conducă şi să coordoneze operaţiuni 
internaţionale pentru protecţia refugiaţilor. Scopul său principal este 
acela de a apăra drepturile şi bunăstarea refugiaţilor. Luptă pentru a 
se asigura că toată lumea îşi poate exercia dreptul de a solicita azil 
şi de a găsi refugiu într-un alt stat, cu opţiunea de a se reîntoarce 
acasă voluntar, de a se integra local sau de a se stabili într-o altă 
ţară. De asemenea, UNHCR are şi un mandat pentru a ajuta 
oamenii fără cetăţenie. În peste 60 de ani, UNHCR a ajutat zeci de 
milioane de oameni să-și reia viața. 

http://www.unhcr-centraleurope.org/ro/despre-noi.html. 

UNICEF promovează drepturile și buăstarea a fiecărui copil, prin tot 
ceea ce face. Împreună cu partenerii noștri, activăm în 190 de țări și 
teritorii pentru a transforma dedicația noastră într-o acțiune 
practică, axată pe ajutorarea celor mai vulnerabili și izolați copii. 
Pentru mai multe informații vizitați: www.unicef.org. Pentru poze și 
multimedia, vă rugăm vizitați: 

 https://weshare.unicef.org/mediaresources. Follow UNICEF on 
Facebook and Twitter.   

 
Date de contact 
pentru mai multe 
informații  

Pentru mai multe informații , vă rugăm să contactați:  

Dan McNorton, UNHCR Geneva, + 41 22 739 8658, 
mcnorton@unhcr.org 

Nina Sorokopud, UNHCR Kiev, +38 044 288-9710, 
sorokopu@unhcr.org 

Kristen Elsby, UNICEF Geneva, +41 22 909 5286, 
kelsby@unicef.org 

VeronikaVashchenko, UNICEF Kiev, +38 044 254 2439, 
vvashchenko@unicef.org 
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Alte sfaturi pentru o mai bună prezență în mass-media a organizației tale:  

Contactează jurnaliștii înainte 

La fel ca orice altă formă de comunicare impersonală, comunicatele de presă sunt 
deseori ignorate în cazul în care nu reușesc să capteze rapid interesul jurnalistului care 
le citește sau uneori chiar înainte de a fi citite. Crează o listă de contacte a unora dintre 
jurnaliștii care sunt responsabili de domeniul tău de activitate și încearcă să-i contactezi 
personal, înainte de a emite comunicatul de presă, prezentând știrile și opinia ta cu 
privire la importanța acestora! Încearcă să ai un contact personal și direct cu jurnaliștii! 
Acest lucru îti va oferi, de asemenea, și șansa de a obține un feedback de la aceștia și 
da a ajusta comunicatul astfel încât sa fie mai potrivit pentru a fi publicat.  

Totuși, să nu faci acest lucru prea des. Imaginează-ți că acei 
jurnaliști primesc zeci de comunicate de presă pe zi. Ce s-ar 
întâmpla dacă fiecare ar suna să întrebe de ele? Nu uita ca la 
începutul conversației să întrebi dacă sunt disponibili pentru a 
avea o discuție scurtă cu tine despre știrea pe care ai pregătit-o.   

Fă-i pe jurnaliști parte din știrea ta 

Chiar dacă sunt ocupați, din când în când jurnaliștii pot fi 
interesați de participarea la un eveniment, în special dacă este ceva nou, foarte atractiv. 
Când este posibil, roagă-i să se implice în evenimente sau permite-le să experimenteze 
singuri (de exemplu, dacă prezinți un dispozitiv care simulează un accident auto la 
5km/h, invită-i să-l încerce și să vadă ce impact are demonstrația asupra percepției 
oamenilor cu privire la utilizarea centurii de siguranță).   

Când trimiți un comunicat de presă prin e-mail, copiază titlul în linia de subiect  

E-mail-ul este cel mai popular mod de a trimite un comunicat de presă.  Când trimiți 
unul, copiază în linia de subiect titlul comunicatlui, asigurându-te astfel că atragi atenția 
asupra sa. Să nu-l faci să arate ca un SPAM, adăugând civinte ca “IMPORTANT!!!” sau 
“Trebuie să citești asta!”. Vor avea efectul opus față de cel pe care îl dorești tu.  

Încearcă să adaugi textul în corpul e-mail-ului și nu în atașament 

Când publică un comunicat de presă, jurnaliștii copiază cea mai mare parte din 
informații în articol, astfel trebuie să le pui la dispoziție un format care face acest lucru 
cât mai accesibil posibil. Atașamentele trebuie să fie descărcate, iar acest lucru ia din 
timpul jurnalistului. Mai mult, pe piață există diverse programe de editare a textului, 
astfel că e posibil ca jurnalistul să nu poată deschide formatul pe care tu i l-ai trimis. Cel 
mai rău lucru pe care l-ai putea face este să atașezi un comunicat în format PDF: acestea 
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sunt foarte dificil de copiat, descurajând astfel publicarea textului. Corpurile e-mail-
urilor, pe de altă parte, sunt ușor de accesat de oricine și sunt într-un format care 
permite copierea fără nici o problemă.  

Chiar dacă nu ești o organizație politică nu inseamnă că ești neutru în viața 
politică  

Comunicatele voastre de presă nu trebuie să se limiteze doar la proiectele din care face 
parte organizația voastră. Deciziile luate la nivel local, național sau internațional ne 
afectează pe toți, unele mai mult decât altele. În cazul în care una dintre aceste decizii 
afectează grupul țintă sau sunt relevante pentru misiunea ta, atunci este normal să 
exprimi opinia organizației tale. Jurnaliștii sunt foarte interesați de politică dar reacția 
societății civile este și mai atrăgătoare pentru ei și pentru public, astfel că acest gen de 
comunicate au o șansă mare de a fi publicate sau cel puțin incluse într-o știre. Pe de altă 
parte, nu exprima opinii despre orice! Încearcă să rămâi în zona ta de interes și de 
expertiză. 

Utilizează site-uri ce preiau gratuit comunicate de presă sau chiar servicii 
profesionale de acest gen 

Căutând pe internet, poți găsi cu ușurință site-uri care să ofere gratuit publicarea 
comunicatului tău, care este pus instantaneu la dispoziția a mii de jurnaliști. Mai mult 
decât atât, există servicii profesionale care te pot ajuta cu publicarea comunicatului de 
presă și chiar cu monitorizarea modului în care știrea a fost preluată de mass-media. În 
timp ce aceasta este o modalitate foarte bună de a publica știrea ta, faptul că textul tău 
va fi în același loc cu alte zeci de materiale similare înseamnă că trebuie să depui o 
muncă suplimentară pentru a îl prezenta ca pe un material care merită să fie publicat. 
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Exercițiu practic  

Acum este rândul tău! Descoperă greșelile și rescrie comunicatul de presă într-un mod 
correct!   

“Voluntarii vor ajuta asociația să renoveze o clădire veche ca să primească un proiect 
nou  

Clădirea unei școli vechi este renovată de Asociația Pro Atlantico cu ajutorul mai multor 
voluntari. 

 Asociația Pro Atlantico renovează o clădire veche, cu ajutorul mai multor voluntari, 
pentru a începe proiectul numit Casa Europa.  

În viitor, Casa Europa va fi locul unde asociația va promova o viață activă pentru 
oamenii vârstnici și interacțiunea dintre tineri și vârstnici. Acest loc minunat va servi și la 
aducerea împreună a tinerilor și bătrânilor din toată Europa.  

Renovarea vechii școli este făcută cu ajutorul voluntarilor din mai multe organizații și 
naționalități și de asemenea cu sprijinul mai multor companii, care oferă materiale și 
produse specifice acestui gen de muncă.” 

 

 

 

 

 

 

Greșeli: 

• Titlul este prea lung și nu foarte obiectiv. Ar trebui să fie mai scurt, mai atractiv și poate chiar să includă 
numele asociației. 

• Primul paragraf ar trebui să dezvăluie unde este clădirea amplasată.  
• Textul este prea scurt și lipsesc informații. De exemplu, ar fi important de menționat datele estimative de 

finalizare a lucrărilor, de inaugurare a clădirii și de începere a acctivităților Casei Europa.  
• Folosirea de citate ar îmbogăți comunicatul de presă.  
• Identitatea autorului și/sau a asociației lipsește.  
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În prezent, cam toată lumea poate posta pe Facebook. Aceasta este rețeaua de 
socializare la care ne vom referi, fiind cea mai populară, dar informațiile descrise aici pot 
fi aplicate oricărei alte rețele de socializare pe care o folosești.  Toate sunt gratuite, 
accesibile și foarte atractive pentru tineri.  Dar cum să folosim această minunată resursă 
într-un mod inteligent? Aici sunt câteva trucuri:  

Text + (poză sau video) este mult mai atrăgător decât un text simplu  

Fotografiile și video-urile sunt mult mai interesante decât textele simple, deci vor atrage 
mai multă atenție. Facebook are algoritmi care pot calcula interesul publicului, astfel 
încât acest gen de postări vor fi active pentru mai mult timp și vor ajunge la mai multe 
persoane.  De asemenea, încearcă să păstrezi textul postării în limita a 200 de caractere. 
Mulți oameni își pierd interesul când trebuie să citească mai mult. Pozele sunt mai 
atrăgătoare când includ: 

! Oameni (fac alți oameni să vadă partea umană a activității voastre, ce pentru un 
ONG este extrem de important); 

! Imagini virale, care împărtășesc mesaje care se potrivesc misiunii organizației tale 
sau care fac oamenii să râdă (acestea vor fi redistribuite mai mault de către 
publicul vostru); 

! Poze artistice de la activități;  
! Statistici relevante pentru grupul vostru țintă; 
! Citate relevante pentru grupul vostru țintă; 
! Trimiteri la zile tematice (de exemplu: “Ziua internațională a limbii materne”); 
! Un apel la schimbare comportamentală. 

Actualizează-ți pagina în mod regulat 

De câte ori organizația ta are ceva de împărtășit, fă-o! O activitate constantă și 
interesantă pe pagina organizației va menține viu interesul publicului. Pe de altă parte, 
încearcă să nu fii prea plictisitor sau chiar mai rău, încearcă să nu îți încarci pagina cu 
informații irelevante.  

 

 

5. Social media 
Cum să faci pagina de social media mai captivantă? 
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Folosește recomandările/mărturiile persoanelor cu care lucrezi  

Din când în când, recomandarea unei persoane care a beneficiat de serviciile 
organizației tale (acompaniată de fotografia sa) va fi foarte apreciată și va genera în 
același timp și o conexiune emoțională cu publicul tău. Cu toate acestea, nu exagera! 
Munca pe care o faci este pentru a crea o lume mai bună nu pentru a-ți creea ție o 
imagine din asta. Prea multe postări de acest gen vor avea un efect opus, făcând 
publicul să creadă că ești mai interesat de ”aprecierile” paginii tale decât de oferirea de 
servicii de calitate grupului tău țintă. Aprecierile pe Facebook nu sunt ținta ta, ci doar o 
modalitate de a crește impactul muncii tale.   

Interacționează cu publicul tău 

Rețelele de socializare sunt interactive, așa că profită de asta!  

Solicită publicului tău să împărtășească opinii și chiar să contribuie la elaborarea unor 
inițiative. Oamenii vor acorda mai multa atenție postărilor viitoare și vei obține un 
feedback foarte important din partea comunității sau a altor persoane interesate. Când 
alegi să integrezi o parte din feedback-ul primit în proiectele organizației tale, nu uita să 
împărtășești acest lucru. Din nou, folosește-te de pagina rețelei tale de socializare. 

Fă un pas înainte! Creează un plan de discuții regulate.  

De exemplu, săptămânal, poți introduce un subiect de discuție care e interesant pentru 
comunitate și poți ruga publicul să-și împărtășească opinia. Începe cu subiecte mai ușor 
de abordat, care sunt interesante pentru mai mulți oameni. Din nou, dacă decizi să 
folosești această informație în orice fel sau să o transmiți mai departe unor factori de 
decizie, nu uita să menționezi asta online.  

Împărtășește informații exclusive  

Dacă dorești ca Facebook să fie unul dintre principalele canale de comunicare pe care îl 
folosești pentru organizația ta, atunci ar putea fi folositor ca, din când în când, să 
împărtășești niște informații care vor fi disponibile exclusiv pe această rețea de 
socializare. Oamenii vor deveni mai interesați să-ți urmărească pagina.  

Utilizează Facebook Insights pentru a-ți cunoaște audiența (sau orice alt 
instrument similar pe care rețeaua ta de socializare ți-l oferă) 

Facebook oferă un instrument foarte interesant pentru analizarea audienței numit 
Facebook insights (disponibil la https://www.facebook.com/insights/). Vei afla care sunt 
cele mai populare postări, câți oameni sunt impactați de postările tale, câți dintre ei îți 
vizitează pagina, când se întâmplă toate acestea și care este profilul vizitatorilor tăi 
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(după țară, oraș, sex, vârstă etc.). Poți vedea când majoritatea celor care urmăresc 
pagina sunt online sau când grupuri țintă specifice care sunt mai active si poți posta la 
momentul respectiv. 

Amintește-le celor care te urmăresc să aprecieze postările tale și să le posteze la 
rândul lor  

Este foarte ușor pentru un utilizator sa arate că îi place sau să o distribuie o postare de 
pe pagina ta, dar, de obicei, oamenii uită sau nu acordă atenție acestui lucru. Doar prin 
simpla adăugare a unui memento la sfârșitul postării, se poate aduce o creștere 
semnificativă a popularității postărilor tale (de exemplu, "Vă rugăm să distribuiți dacă vi 
se pare util" sau "Nu uitați să apreciați activitatea voluntarilor noștri"). 

Roagă-ți colegii, voluntarii și prietenii să ajute la promovarea paginii  

Aprecierile, distribuirile, dar și comentariile la postările tale, în special cele făcute de 
oameni care au multe persoane în lista de prieteni, sunt o resursă importantă de a 
crește popularitatea paginii. Astfel, nu strică să îți rogi prietenii care îți sunt mai 
apropiați să facă toate acestea în ceea ce privește postările tale.  

Integrează Facebook în website-ul tău 

Astăzi, Facebook și alte platforme de socializare oferă instrumente ușor de utilizat care 
îți dau posibilitatea de a distribui conținutul publicat pe rețeaua de socializare prin 
intermediul website-ului tău.  Profită de acest lucru și folosește cele două intrumente de 
relaționare cu publicul pentru a crește impactul unuia cu ajutorul celuilalt.  

Organizează concursuri pe pagina ta de Facebook 

Organizarea unor mici concursuri pe pagina ta de Facebook (chiar și concursuri foto-
video sau de cea mai bună idee pentru ceva) este o modalitate bună a interacționa cu 
publicul organizației tale. 

Promovează pagina ta online…în mediul offline  

Promovarea offline (prin postere, fluturași, bannere etc.) poate fi o modalitate bună de a 
face oamenii să viziteze profilul tău.  Cu toate acestea, ține cont de faptul că oamenii nu 
vor accesa pagina ta de Facebook doar pentru că văd un fluturaș cu adresa sa. Orice 
material promoțional decizi să folosești, asigură-te că asociază vizitarea paginii cu ceva 
atractiv pentru grupul tău țintă (de exemplu: “Pentru a afla mai multe despre ultimele 
oportunități de voluntariat, apreciază-ne pe Facebook!”). 
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Fii amuzant și vesel 

Conținutul amuzant și vesel are șanse mai mari de a crește nivelul audienței. Totuși, 
creând un conținut amuzant nu este un lucru simplu și necesită o doză de talent. Ia în 
considerare si faptul că unele glume ar putea fi percepute ca ofensatoare de un grup 
sau altul și ai grijă cum folosești acest truc.  
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Acum este rândul tău! 

Încearcă aceste sfaturi pe pagina de social media a organizației tale. Adaugă câte o 
postare la fiecare trei zile (nu uita că pagina ta trebuie actualizată în mod constant) și 
urmărește care este cea mai eficace, utilizând instrumentele de analiză disponibile. Nu 
uita să-i rogi pe cei care te urmăresc ca, din când în când, să aprecieze și să distribuie 
postările tale.  

Aici este lista cu tot ce trebuie să faci: 

" Selectează poze interesante din activitățile tale (ca și cele despre care ai citit în 
secțiunile anterioare ale acestui manual), schițează un text scurt (ca cel pe care l-
ai folosi la începutul unui comunicat de presă) și postează toate acestea. 

" Ia o opinie de la un membru al grupului tău țintă, fă-i o poză, obține aprobarea 
acestuia pentru a publica toate acestea și încarcă-le pe Internet.  

" Consultă-te cu publicul tău asupra inițiativelor pe care le plănuiești. 

" Împărtășește informații exclusive despre o oportunitate pe care o oferi publicului 
tău țintă.  

" Găsește o poză sau un video viral pe internet care are legătură cu munca 
organizației tale și postează-l pe pagina acesteia de Facebook. 

" Găsește și postează ceva amuzant legat de munca ta. 
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Website-urile pot fi un instrument de PR foarte bun pentru că sunt disponibile în 
permanență și pot fi accesate de oriunde în lume. Ele oferă informații instant și la cerere 
celor care sunt interesți de activitatea ta și îți permit integrarea unei mari varietăți de 
elemente de comunicare (articole, documente, comunicate de presă, fotografii, video-
uri, conținut interactiv etc.). 

Primul lucru pe care trebuie să îl iei în considerare atunci când construiești un site este 
structura. Sunt unele legislații naționale de care trebuie să ții cont (de exemplu, în unele 
țări, este obligatoriu să se includă informațiile de contact pe o pagină specifică, ușor 
accesibilă). Mai jos sunt alte câteva pagini specifice pe care le poți include pe site-ul 
tău: 

Acasă – pagina principală a site-ului tău, care include informații despre organizația ta și 
ce fel de servicii s-a angajat să ofere. De asemenea, poate să prezinte pe scurt celelalte 
secțiuni ale site-ului și natura informațiilor disponibile acolo.  

Contactați-ne – sunt două posibilități în acest caz: fie faci publice informațiile de 
contact (adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon, ID-uri de messenger, 
pagini de social media), fie creezi un formular de contact. Deși prima variantă face 
website-ul mai vulnerabil la SPAM, oferă totodată, personelor și entităților, mai multe 
posibilități de a vă contacta. De asemenea, de multe ori, persoanele sunt descurajate 
de formularele de contact pentru că nu știu dacă acestea sunt verificate de cineva la fel 
de des ca e-mail-ul. Iar atunci când problema este urgentă, oamenii vor prefera 
întodeauna să sune.  

Proiecte (sau “Activitatea noastră”) – proiectele sunt cele mai importante "produse" 
pe care le oferi așa că ar trebui să le promovezi în mod corespunzător. Reține că 
această pagină poate fi accesată de către persoane care sunt interesate de organizația 
ta pentru parteneriate, pentru a oferi finanțare, pentru a face donații sau pentru a face 
voluntariat în organizația ta. 

Este foarte important să se ofere informații cu privire la munca pe care organizația ta o 
face astfel încât vizitatorii site-ului să vadă care sunt domeniile voastre de expertiză, ce 
fel de proiecte sunt de interes pentru voi, cât de experimentată este organizația ta în 
lucrul cu diferite categorii de persoane sau cât de mare este implicarea voastră. 

6. Website-uri 
Cum să ai un website eficace? 
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Totuși, în timp ce prezinți proiectele voastre (sau orice alte informații de pe site), încercă 
să nu fii prea tehnic și să nu scrii un text care este foarte monoton. De exemplu, nu 
prezenta doar obiectivele și un rezumat scurt (adesea copiate din formularul de aplicație 
al proiectului sau din alte documente similare), ci dă o notă mai personală informației, 
poate chiar incluzând una sau două fotografii relevante, câteva mărturii ale beneficiarilor 
sau un citat al uneia dintre persoanele responsabile. ONG-uri se procupă de persoane 
și lucruri vii. Asigură-te că subliniezi acest aspect al proiectului tău și nu dai doar unele 
date tehnice. 

Blog-ul organizației – blog-urile sunt ușor de creat și sunt un instrument de 
comunicare foarte eficient. Blog-urile permit distribuirea rapidă a informațiilor despre 
activitatea curentă a organizației, permit oferirea de expertiză pe un subiect sau 
interacționarea cu părțile interesate (pentru că oferă, de asemenea, oportunități de 
comentare). Se poate crea un post distinct la fiecare activitate și, astfel, vă puteți face 
munca mai vizibilă. 

Galerie foto/video – o poză face cât 1000 de cuvinte. Imaginează-ți atunci cât 
valorează un film! Fotografiile și clipurile video sunt moduri eficace de a prezenta munca 
pe care organizația ta o face pentru că mijloacele vizuale de exprimare au un impact 
mai mare și sunt mai bune la transmiterea emoțiilor, fiind și o sursă de informații mai de 
încredere (se poate scrie cu ușurință că s-a făcut ceva fără ca de fapt ca acel lucru să se 
fi făcut, însă este mult mai dificil de a se arăta o fotografie a ceva ce s-a întâmplat diferit 
decât se pretinde). Pe de altă parte, păstrează galeriile foto/video ordonate și include 
doar câteva fotografii relevante (de preferință până la un maxim de 10). De asemenea, 
clipurile video, atâta timp cât nu sunt documentare, ar trebui să nu fie mai lungi de 2 
minute, pentru că oamenii își pierd interesul dacă trebuie să urmărească pentru mai 
multă timp. Asigură-te că se respectă dreptul legal la imaginea personală și drepturile 
legate de protecția copilului atunci când se postează acest tip de conținut. De 
asemenea, adaugă o descriere scurtă dar relevantă pentru fiecare galerie sau video, 
astfel încât vizitatorul obișnuit să fie în măsură să înțeleagă mai bine despre ce este 
vorba. 

Centrul de resurse – în munca pe care organizația ta o depune, adesea sunt realizate 
diferite material de diseminare (kit-uri de pregătire, ghiduri de bune practici, broșuri 
etc.), care pot fi foarte folositoare altor oameni interesați de aceste subiecte. Mai mult 
decât atât, motoarele de căutare indexează pagina ta și, ori de câte ori cineva este în 
căutare de resurse pe o temă similară, el sau ea poate fi redirecționat către site-ul 
organizației tale. În acest fel, nu numai că vei obține o promovare bună a muncii 
voastre, dar, de asemenea, poți crește și mai mult impactul activităților desfășurate de 
organizația ta. 
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Oportunități de voluntariat – majoritatea ONG-urilor din întreaga lume se bazează pe 
voluntari pentru a își îndeplini sarcinile propuse așa că nu ar strica să se prezinte 
publicului procedura de recrutare și ce fel de oportunități de voluntariat oferiți. Din nou, 
modul în care vei prezenta informațiile poate determina o persoană să fie interesată de 
a aplica sau să treacă mai departe. Concentrează-te nu numai asupra locurilor 
disponibile sau asupra procedurii de recrutare, dar și asupra posibilelor beneficii pe 
care le avea avea o persoană care va face parte din organizația ta. 

E-mail sign-up – dacă oamenii doresc să fie înștiințați despre munca organizației tale, 
dă-le această oportunitate. Crează un formular scurt (care poate fi inclus chiar undeva 
pe pagina principală) care permite oamenilor să transmită adresa lor de e-mail în 
vederea primirii de informații sub diverse forme.  

Donații (sau alt fel de sprijin similar) – dacă cineva dorește să doneze sau să ofere 
sprijin organizației tale (de exemplu să ofere obiecte care mai apoi pot fi donate 
oamenilor care au nevoie de ele) asigură-te că pașii pe care acea persoană trebuie să-i 
urmeze sunt disponibili și ușor de înțeles. De asemenea, încearcă să oferi diferite 
modalități prin care să se poată dona (exemplu: prin transfer bancar, prin PayPal, prin 
donare directă în numerar etc.) și asigură-te că oferi toate informațiile necesare pentru 
ca acele modalități să poată fi utilizate.  

Raport de activitate – mai ales atunci când se lucrează cu donatori privați sau cu alte 
tipuri de persoane sau entități care sprijină munca ta, este o bună practică ca din când 
în când (de obicei în fiecare an) să se prezinte activitatea organizației tale și modul în 
care au fost utilizate resursele pe care le-a primit. Acest lucru va crește gradul de 
transparență și încrederea în organizația ta si va asigura sprijinirea inițiativelor viitoare. 
Există o mulțime de resurse legate de modul în care poți să asiguri transparența 
organizației tale astfel încât, odată ce te-ai decis în acest sens, site-ul te poate ajuta să 
le folosești la întregul lor potențial. 

Prezență media – faptul că organizația ta a fost prezentată într-un articol sau 
reprezentanții ei au fost invitați la o emisiune TV sau radio poate stimula în mod 
semnificativ nivelul de încredere în profesionalismul organizației tale. Include pe site-ul 
acesteia toate aparițiile mass-media referitoare la activitatea sa, având în vedere faptul 
că site-urile permit ca acest lucru să se facă cu mare ușurință.  

Recomandări – Așa cum o imagine valoarează cât 1000 de cuvinte, ceea ce unul dintre 
beneficiarii, partenerii sau voluntarii organizației tale are de spus despre munca voastră 
poate fi un mod excelent de a stimula încrederea publicului. Mărturiile poate fi scrise 
(însoțite cel mai bine de o fotografie a persoanei) sau chiar în format video. 
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Iată alte câteva sfaturi pentru a îmbunătăți site-ul organizației tale:  

Existența unei structuri clare – după ce te-ai decis cu privire la paginile pe care ai 
vrea să le incluzi în website-ul organizației tale, gândește-te și la modul în care vei 
organiza asta. Cel mai simplu este prin intermediul unui meniu de navigare (care poate 
avea, de asemenea, submeniuri). Asigură-te că lucrurile rămân intuitive și chiar cere 
cuiva care nu este familiarizat cu munca ta să acceseze site-ul și să-ți ofere feedback. 

Folosește un stil clar – Oamenii vor să primească o cantitate maximă de informații într-
un timp minim. Gândește din perspectiva lor! Atunci când cauți după informații despre 
un subiect, nu ți se întâmplă adesea să scanezi paginile în căutare de cuvinte cheie 
(cuvinte care să indice ce anume te interesează) și să nu citești întreg conținutul 
acestora? Dacă da, nu ești singura persoană care face asta, iar site-ul tău ar trebui să fie 
adaptat la această realitate.  Tocmai din aceste motive, este important ca atunci când 
adaugi conținut pe site să folosești:  

! titluri clare (titlurile paginilor sau a secțiunilor care ar trebui să prezinte pe scurt 
conținutul);  

! subtitluri (pentru a oferi și mai multe cuvinte cheie atunci când privitorul scanează 
un text); 

! paragrafe mai scurte (nu ai fost niciodată în situația în care ai văzut un paragraf 
de jumătate de pagină și ai decis că nu merită citit? Încearcă să eviți o 
circumstanță asemănătoare pe website-ul tău); 

! numere sau liniuțe (care structureaza informația într-un mod mai potrivit pentru o 
scanare rapidă); 

! text evidențiat (din nou, un cuvând cheie din cadrul unui paragraf, care oferă o 
informație rapidă unui ochi grăbit); 

! un limbaj ușor de parcurs (care poate fi înțeles și citit fără prea mult efort de 
cititorul obișnuit); 

Introdu o versiune pentru telefonul mobil – ținând cont că o mare parte din traficul 
Internet provine de la smartphone-uri, ar putea fi o foarte bună idee ca site-ul tău să 
aibă și o versiune pentru telefon. Pe de altă parte, acest lucru se poate dovedi a fi un 
pic costisitor, astfel asigură-te că vei face o analiză cost-beneficiu înainte de a lua 
această decizie. Ține cont de numărul de vizitatori care îți accesează site-ul folosind un 
telefon mobil și câți sunt de așteptat să o faca în viitor. De asemenea, ține cont și de 
strategia de comunicare sau grupul țintă căruia i te adresezi. 

Contributori externi – îți amintești de blog-ul proiectului despre care am discutat? 
Având contributori externi cunoscuți, cu o imagine bună în comunitate, care scriu 
pentru organizația ta (desigur, conectat la obiectivele organizației tale), poți atrage cu 
ușurință vizitatori pe site și poți promova în continuare munca ta. 
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Nu adăuga informații irelevante sau widget-uri – toate posibilele pagini prezentate 
mai sus pot fi foarte utile pentru relațiile publice ale organizației tale sau pot micșora 
importanța informațiilor pe care încercați să le distribuiți, distrăgând atenția de la ele. 
Nu aglomera site-ul cu pagini irelevante sau, chiar mai rău, cu tot felul de widget-uri sau 
fotografii care pot părea ca fiind foarte populare, dar de fapt nu fac altceva decât să 
aglomereze site-ul, făcându-l prea plin pentru ca cineva să se poată concentra asupra a 
ceea ce este cu adevărat important. 

Folosește pagina de social media pentru a aduce oameni pe site și vice versa – social 
media oferă un mediu ușor diferit față de cel al site-urilor, astfel încât cele două pot fi o 
sursă complementară de PR. Poți integra cu ușurință social media pe site-ul organizației 
tale (având un buton de Facebook Like pentru pagina ta de pe rețeaua de socializare cu 
același nume, care apare pe pagina de pornire a site-ului organizației). La fel de ușor se 
pot utiliza paginile rețelelor de socializare pentru a promova site-ul, distribuind resurse 
relevante, care pot fi găsite acolo și încurajând oamenii să obțină mai multe informații 
de pe site (de exemplu, postând primul paragraf al unui articol și invitând persoanele 
interesate de continuarea articolului să acceseze pagina respectivă). 

Folosește site-ul pentru a interacționa cu oamenii – poți interacționa cu oamenii care 
vizitează site-ul organizației tale prin organizarea unui concurs de fotografie, a unui 
proiect PhotoVoice sau oricărui alt tip de inițiativă care îi face pe oameni să livreze 
conținut site-ului vostru. De asemenea, poți crește traficul dacă ulterior aceștia vor 
promova site-ul (de exemplu, poți spune ca fotografia câștigătoare va fi cea care a 
obținut cel mai mare număr de voturi și, prin urmare, toți participanții vor fi interesați să 
promoveze site-ul organizației tale pentru a obține cât mai multe voturi). În plus, prin 
oportunitățile de interacțiune pe care site-ul organizației tale le oferă, se poate obține 
un feedback relevant din partea comunității sau a părților interesate. 

Include postări de genul “Cum să?”, relevante pentru grupul țintă al organizației 
tale – postările care învață oamenii ce să facă sau cum să acționeze într-o anumită 
situație vor atrage mai multă atenție atunci când sunt promovate în mod corespunzător. 
Învață-ți audiența să fie mai pregatită, în același timp creând o imagine pozitivă pentru 
ONG-ul tău și atrăgând atenția asupra muncii acestuia. 
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Să exersăm! 

" Verifică daca website-ul tău este structurat corespunzător și dacă informația este 
clară. Roagă niște prieteni care nu sunt familiarizați cu el sau cu munca 
organizației tale să găsească informații diferite care sunt disponibile pe site-ul tău 
și să spună dacă le-a fost ușor. În cazul în care informația poate fi identificată 
ușor, atunci structura site-ului tău este în regulă. Dacă nu, ar trebui făcute unele 
modificări. Urmează sfaturile anterioare și începe să faci modificările necesare. 

" Parcurge lista de pagini specifice pe care le poți include în site-ul tău și decide 
care dintre ele sunt potrivite pentru organizația ta. Adaugă-le și crează conținut 
specific pentru ele.  

" Verifică-ți website-ul din nou. Este utilă și necesară toată informația de acolo? 
Există widget-uri de care nu ai nevoie? 

" Conectează website-ul tău cu pagina ta de social media, incorporând-o în acesta.  

" Crează o pagină “Cum să?” dedicată unui subiect relevant pentru organizația ta, 
publică asta și folosește-te de pagina ta de social media pentru a o promova. 
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Prezentările publice sunt un mod foarte eficace de comunicare, fie ea internă sau 
externă. Ele sunt utile pentru introducerea de noi concepte în agenda echipei tale, 
prezentând părților interesate munca voastră sau educând grupul țintă. Cu toate 
acestea, pe cât de comune și de utile cum sunt, de multe ori prezentările sunt adesea 
văzute ca fiind plictisitoare și o pierdere de timp. Acest lucru se întâmplă pentru că cei 
care prezintă nu dedică suficient timp pentru a le face atractive, nu știu cum să facă asta 
sau nu se deranjează să se pregătească pentru ele. 

Probabil majoritatea am simțit asta. Nu este foarte greu să ne amintim o prezentare în 
care vorbitorul a fost atât de monoton, încât a fost cu neputință să rămânem 
concentrați. Sau când a înghesuit toată informația pe diapozitive și le-a citit pe toate în 
loc să aibă contact vizual cu audiența. Sau când prezentarea a conținut atât de multe 
cuvinte elevate și tehnice încât a fost imposibil să-ți faci o imagine clară asupra 
subiectului.  Nu sunt amintiri plăcute, nu-i așa?  Deci, ce trebuie să facem ca să ferim 
viitoarea noastră audiență de aceeși experiență urâtă?  

Pentru realizarea oricărei prezentări trebuie să te gândești la 3 lucruri: ce vei prezenta, 
cum vei prezenta și ce fel de materiale audio, video sau de alt gen vei folosi pentru a 
transmite mesajul tău.  

Pasul 1 – Să știi ceea ce prezinți! 

Dacă tu nu poți înțelege despre ce vorbești, cum vrei să prezinți asta cuiva? Înainte de a 
te decide să faci o prezentare asigură-te că ești foarte familiarizat cu subiectul. Acest 
lucru nu înseamnă să cunoști doar textul și temele de prezentate, înseamnă să știi, de 
asemenea, informații suplimentare cu privire la context, conținutul său și planuri de 
viitor. De multe ori vei primi întrebări legate de prezentările tale ale căror răspunsuri nu 
se regăsesc în textul pe care ai decis să-l faci public, și de aceea este bine să fii pregătit. 
Pe de altă parte, când întrebat despre ceva despre care nu ai suficiente cunoștințe, să 
nu îți fie teamă să spui că, la momentul prezentării, nu deții toate informațiile necesare. 
Oferă-te să rămâi în contact cu persoana care a solicitat informațiile și transmite-i 
răspunsul când îl vei avea. 

 

7. Prezentări 
Cum să faci prezentări care vor atrage atenția 
publicului?  



 

 59 

Capitolul 
2 

2

Pasul 2 – Cunoaște-ți audiența! 

Persoane diferite au interese diferite și din acest motiv două prezentări nu ar trebui să 
fie la fel. Este una să vorbești despre proiectele tale unor sponsori și alta să vorbești 
despre ele voluntarilor care vor lucra în ele. Pe lângă activități, sponsorii vor fi interesați 
și de vizibilitatea proiectului sau de principiile etice pe care le promovează.  Voluntarii 
vor fi interesați de oportunitățile pe care le au de a se implica și le pasă mai puțin de 
vizibilitatea proiectului. Pentru fiecare grup ai nevoie de o prezentare diferită.  

Mai mult decât atât, vocabularul pe care ar trebui să-l utilizezi, design-ul grafic al 
prezentării, nivelul de interacțiune și toate celelalte elemente din prezentarea ta ar 
trebui să fie adaptate persoanelor cărora le vorbești. Dacă prezinți voluntarilor un text 
prea complicat, cu o mulțime de informații tehnice, ei nu-l vor înțelege și se vor plictisi. 
Dacă prezinți doar informații simple unor persoane care provin din mediul de afaceri, ei 
vor crede că prezentarea ta nu este serioasă și o vor ignora. 

Înainte de pregătirea prezentării, prima întrebare pe care ar trebui să ți-o pui este "Care 
este interesul grupului meu țintă în legătură cu acest subiect?" și sa îți concentrezi 
prezentarea pe asta. A doua întrebare: "Cum poate publicul beneficia de pe urma 
acestor informații". Include, de asemenea, și la aceste aspecte. Oamenii vor acorda mai 
multă atenție lucrurilor despre care sunt conștienți că le vor îmbunătăți viața. Asigură-te 
că iei în considerare vârsta lor, nivelul cultural și profesional, nivelul de educație și orice 
alt aspect care poate fi relevant pentru ceea ce le vei împărtăși. 

Pasul 3 – Alege informații relevante! 

Oamenii au o capacitate limitată de a reține informații noi, deci, dacă îi vei bombarda 
cu prea multe informații, riști ca la sfârșitul prezentării să nu-și mai amintească ce le-ai 
transmis. Prezentările ar trebui să ofere un nivel minim de informații, formulate în cel 
mai simplu și cel mai scurt mod posibil, dar să transmită tot ceea ce e relevant. După ce 
faci un plan referitor la ceea ce dorești să incluzi în prezentare, revizuiește fiecare idee și 
întreabă-te dacă este relevantă și cât de mult ar avea de suferit prezentarea dacă nu ar 
fi inclusă. 

Pasul 4 – Gândește-te la experiență, nu doar la conținut!  

După cum s-a menționat în prima parte a acestui manual, 
comunicarea în secolul 21 nu se mai rezuma doar la 
transmiterea unui text; este vorba de furnizarea unui 
conținut complex care să creeze o adevărată experiență 
pentru receptor. Cu siguranță, trebuie să te gândești ce 
poti utiliza pentru a crea o astfel de experiență. Fotografiile transmit 

Gândește-te și la 
experiența pe care o vei 

crea, nu doar la conținut 



 

 60 

Capitolul 
2 

3

un mesaj puternic, mult mai puternic decât textul simplu, astfel încât acestea sunt 
oricând binevenite. Ce te va convinge că există o problemă de poluare într-o zonă? 
Unele statistici despre anumiți poluanți sau o fotografie cu animale care suferă din cauza 
ei? Acest gen de imagini sunt disponibile din abundență în mediul online și există o 
mulțime de site-uri care le oferă gratuit. O fotografie adecvată poate imbunătăți în mod 
dramatic modul în care publicul percepe informațiile pe care încerci să le transmiți. 

Mai mult, prezentările nu sunt doar despre slide-uri. Găsește modalități de a 
interacționa cu audiența ta, de a crea acea experiență. Exemplifică lucrurile despre care 
vorbești. Dă mai multă însemnătate numerelor prin grafice și permite celor care te 
privesc și te ascultă să înțeleagă mai multe despre context. Invită beneficiari ai 
activităților care pot să vorbească despre experiența avută în legătură cu munca depusă 
alături de organizația ta. Explică felul în care lucrul pe care tu îl descrii poate fi pus în 
practică sau crează emoții puternice cu ajutorul unor clipuri video.  Prezintă experimente 
scurte care vor face audiența mai conștientă de sentimentele sale, oferă-le celor 
prezenți oportunitatea de a contribui la prezentare. Utilizează muzica pentru a crea 
atmosfera pe care o dorești. Folosește foi de hârtie pentru a genera conținut pe 
parcursul prezentării. Pe scurt, uită despre simpla transmitere a unui text. Trebuie să 
creezi o întreagă experiență și tot ce te ajută să faci asta este bine venit!  

Pasul 5 – Crează slide-uri simple cu minim de text! 

Chiar dacă utilizarea de imagini eficace este recomandată, diapozitivele (slide-urile) pe 
care le pregătim nu trebuie să fie prea pline de text sau alte materiale vizuale. Acest 
lucru va distrage atenția spectatorilor de la informațiile esențiale și îi va face să se 
concentreze pe lucruri care nu sunt cu adevărat importante. 

Primul lucru pe care trebuie să ți-l amintești: diapozitivele sunt doar o parte din 
prezentare! Nici măcar partea principală. Dacă slide-urile sunt cea mai importantă parte 
a prezentării, atunci de ce nu te limitezi la a le trimite prin e-mail? Amintește-ți, tu nu 
citești doar un text; tu oferi o întreagă experiență și emoțiile asociate cu aceasta. 
Diapozitivele singure nu pot face acest lucru, ele doar vin în sprijinul a ceea ce faci tu! 

În ceea ce privește numărul slide-urilor, se consideră că nu 
ar trebui să existe mai mult de 15 într-o prezentare de 
15-30 de minute și că fiecare diapozitiv trebuie să aibă 
nu mai mult de 3 rânduri, fiecare dintre aceste rânduri 
conținând maxim 5 cuvinte. Pe de altă parte, diferite 
prezentări care abordează diferite grupuri țintă 
necesită o abordare mai diversificată, dar este 
recomandat să încerci să rămâi în jurul acestor cifre. 

Un  slide nu ar trebui să 
aibă mai mult de 3 

rânduri de maxim 5 
cuvinte fiecare  
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Legat de tipurile de caractere folosite (font-uri), încearcă să nu le schimbi pe parcursul 
prezentării. Două tipuri (de exemplu, unul pentru titluri și unul pentru conținut) ar trebui 
să fie de ajuns. De asemenea, încearcă să păstrezi dimensiunea și culoarea stilurilor, 
păstrând-o constantă pentru titluri, pentru conținut și, respectiv, pentru adnotări. 
Oamenilor le place creativitatea și varietatea, dar, de asemenea, se bucură și de puțină 
ordine și consecvență.  

Dacă dorești ca diapozitivele tale să obțină atenția cuvenită, poți încerca, de asemenea, 
să folosești alte tipuri de caractere decât cele tipice pentru software-ul de prezentare. 
Internetul oferă o mare varietate de fonturi, cele mai multe dintre ele fiind disponibile 
gratuit. Pe de altă parte, asigură-te că acestea sunt ușor de citit și că literele nu conțin 
prea multe decorațiuni. Adesea se consideră că stilurile Sans Serif, cele fără micile 
"codițe" pe litere, sunt cele mai adecvate. De asemenea, amintește-ți că dacă descarci 
font-uri de pe Internet acestea vor fi disponibile doar pe computerul tău. De îndată ce 
vei deschide prezentarea pe un alt computer care nu îl are instalat, fontul tău va fi 
înlocuit cu unul standard. Astfel, trebuie să ai in vedere să îl instalezi și pe celălalt 
computer. 

Asigură-te că există suficient contrast între text și fundalul diapozitivului pentru ca textul 
să fie ușor de citit. De asemenea, ar trebui să verifici ca dimensiunea textului să fie 
suficient de mare, astfel încât persoanele care stau în ultimul rând (sau cele aflate la cea 
mai mare depărtare de ecran) să aibă posibilitatea de a citi. 

Pentru a face prezentarea mai atrăgătoare poți adăuga, de asemenea, unele elemente 
grafice pentru decorare, atâta timp cât nu aglomerezi diapozitivul cu ele. Efectele de 
tranziție sunt, de asemenea, utilizate în același scop, dar de multe ori ele distrag atenția 
publicului, așa că nu adăuga mai mult de un singur efect simplu (nu prea brusc sau prea 
lung) și păstreză-l pe același de-a lungul întregii prezentări. 

Dacă există mai mult text pe care ai dori să-l adaugi, niște rapoarte sau orice altceva 
care nu poate încăpea în cele 15 diapozitive, ai posibilitatea de a crea o fișă pe care să 
o distribui la sfârșitul prezentării. Ar trebui să eviți distribuirea acesteia la începutul 
prezentării pentru că oamenii vor începe să o citească în loc să fie atenți la prezentare. 
Ține minte să anunți încă de la început că un astfel de document este disponibil. 

Pasul 6 – Exersează-ți prezentarea! 

Nu degeaba Steve Jobs, cu toată experiența sa în susținerea de prezentări care au fost 
văzute de milioane de oameni, exersa acele prezentări cu luni înainte. Știa ce orice 
prezentator bun știe: cel mai bun mod de a arăta încredere de sine, de a fi suficient de 
fluent și de a transmite emoțiile potrivite este prin exercițiu. Și acesta nu este singurul 
beneficiu: repetând prezentarea poți face, de asemenea, modificări la aceasta, atunci 
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când simți că lucrurile nu sunt destul de bune, îmbunătățind-o. 

Fie că repeți de unul singur cu computerul tău, fie în fața unei camere video pentru a 
revizui apoi prezentarea și a vedea ce trebuie îmbunătățit sau în fața unui public de 
testare, clipele petrecute făcând asta sunt momente investite într-o prezentare perfectă, 
care de multe ori poate însemna diferența dintre succesul și eșecul muncii tale. 
Amintește-ți să ceri feedback cu privire la prestația ta! 

Pasul 7 – Susține prezentarea! 

Aceasta este, de departe, considerată de mulți ca cea mai complicată parte, implicând 
uneori emoții și temeri copleșitoare. Dar, cu suficientă exersare și cu experiența 
anterioară, lucrurile ar trebui să fie destule de simple. 

Iată câteva lucruri care ar trebui luate în considerare în timpul prezentării: 

! În primul rând și cel mai important – Nu fii monoton! – Niciodată să nu îți 
transmiți mesajul cu aceeași tonalitate și intensitate de la început la sfârșit. 
Schimbă tonul, accentuează anumite cuvinte care sunt importante în propoziție, 
folosește pauze, schimbă ritmul, arată-ți entuziasmul sau spune o glumă! Orice 
este necesar pentru a aduce o schimbare, astfel încât cei care te urmăresc să nu 
adoarmă de la tonul constant al vocii tale.  

! Fii suficient de clar și vorbește tare – Ca să te asiguri că ești auzit suficient de 
bine și nici nu vorbești prea tare, imaginează-ți că vorbești cu persoanele aflate 
cel mai departe de tine și ajustează-ți astfel volumul vocii.   

! Nu vorbi prea repede – Fiind emoționat poți să vorbești mai repede. Este un 
mecanism de apărare al creierului tău, conform căruia, cu cât vorbești mai 
repede, cu atât situația stresantă se încheie mai repede. Încearcă să controlezi 
asta. Mai mult, atunci când prezinți unui public care nu vorbește acea limbă la 
nivel nativ, chiar și un ritm obișnuit poate fi greu de urmărit, deci ia și asta în 
considerare.   

! Nu citi de pe diapozitive – Dacă ai făcut greșeala de a adăuga foarte mult text 
pe diapozitivele tale, vei avea, de asemenea, tendința de a citi în loc să vorbești 
liber pulbicului. Ține cont de faptul că și ei pot citi și că rolul tău nu este de a le 
recita textul, ci de a utiliza acel text pentru a susține noi informații și emoții pe 
care le împărtășești. Mai mult decât atât, oamenii nu pot să citească și să asculte 
în același timp, astfel că dacă ai prea mult text, atenția lor va fi captată de citirea 
acestuia și nu de ascultarea prezentării tale. 

! Utilizează un vocabular adecvat– Cum a fost menționat anterior, trebuie să îți 
cunoști audiența și să îți adaptezi prezentarea acesteia. Și nu ne referim doar la 
conținut, ci și la cuvintele pe care le folosești. Nu toată lumea poate înțelege 
diferiți termeni tehnici sau și mai rău, argou sau jargon. Publicul poate să nu 
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înțeleagă jargonul dintr-o anumită țară. Mai mult, atunci când vorbești într-o 
limbă care este străină pentru publicului tău, majoritatea expresiilor sau a 
cuvintelor care nu fac parte din vocabularul uzual sunt adesea greu de înțeles.  

! Utilizează un limbaj al corpului potrivit– În ceea ce privește limbajul corpului, 
chiar am putea crea un nou manual care să se refere doar la acesta. Fiecare 
dintre gesturile noastre poate înseamna enorm. Totuși, există unele aspecte care 
sunt mai importante și, de asemenea, cel mai frecvent ignorate. 

În primul rând: contactul vizual. Păstrează întotdeauna contactul vizual cu 
publicul. Nu te uita la podea, la tavan, la ecranul de proiecție sau la doar unul 
sau câțiva dintre participanți. Încearcă întotdeauna să menții contactul vizual cu 
fiecare membru al publicului.  

În al doilea rând: adoptă o poziție deschisă. Acest lucru înseamnă că mâinile tale 
ar trebui să fie într-o astfel de poziție încât trunchiul să fie expus. Procedând 
astfel, vei indica prietenie, deschidere și dorință. Nu ține brațele împreunate, 
încrucișate la nivelul pieptului sau la spate ca un profesor de modă veche care 
așteaptă să pedepsească pe cineva! 

În al treilea rând: nu-ți arăta stresul. Nu te juca cu inelul pe care îl ai pe deget, cu 
părul, cu degetele, pix, telefon sau orice altceva. Atenția oamenilor este distrasă 
de zonele în care ochiul detectează mișcare; dacă mâna ta se va mișca în continu, 
nu te aștepta ca cineva să acorde atenție la ceea ce spui. Mai mult decât atât, 
toate aceste gesturi te fac să pari nesigur iar audiența ta nu va mai avea 
încredere în ceea ce le transmiți.  

În al patrulea rând: nu te mișca prea mult! Deși schimbarea poziției atunci când 
intoduci elemente noi în prezentare este recomandată, mișcarea continuă dintr-
un loc în altul, îi va face pe oameni mai atenți la direcția ta de mers decât la 
cuvintele tale. 

În al cincilea rând: zâmbește și arată entuziasm! Publicul nu va fi mai entuziasmat 
decât tine! Dacă arăți că nu ești prea încântat de ceea ce prezinti, de ce și-ar 
investi ei atenția în asta?  

! Începe cu un rezumat scurt, încheie cu o analiza – la început prezintă audienței 
subiectul despre care urmează să le vorbești, astfel încât contextul potrivit să fie 
creat în mintea lor și să se creeze conexiunile necesare între conținutul prezentat 
și interesele lor. Încheie cu o recapitulare pentru a le aminti oamenilor ce au 
descoperit.  

! Interacționează cu publicul tău – după ce au ascultat și au ascultat și au 
ascultat... majoritatea oamenilor se va deconecta de la ceea ce spui dacă ceva nu 
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le va capta atenția. Interacțiunea cu ei este unul dintre cele mai bune moduri de 
a evita acest lucru. Întrebați publicul despre opinia lor cu privire la un anumit 
subiect. Creați scurte sondaje (de exemplu: "Am să îi rog pe toți cei care au mai 
fost într-un schimb de tineret să ridice mâna"). Oferă-le șansa de a interveni: în 
cazul în care o întrebare apare în mijlocul prezentării, acest lucru e minunat! 
Înseamnă că cineva ascultă! Cele mai bune prezentari trebuie să pară ca niște 
conversații, deci, pe cât mai mult posibil încearcă să încurajezi acest tip de 
interacțiune. 

Sună simplu și minunat, nu-i așa? Dar există un factor despre 
care nu am vorbit, cel care face totul atât de complicat: teama 
de a vorbi în public. Fie că ne este teamă că ne vom face de 
râs, că vom uita ceea ce ar trebui să spunem sau că vom fi 
judecați, pentru a vorbi în fața unui public trebuie să ieșim 
destul de mult în afara zonei noastre de confort. Frica este un 
răspuns natural al corpului nostru atunci când acesta se află într-o 
situație stresantă și sunt puține lucruri pe care le putem face pentru a o opri. 
Pe de altă parte, acest lucru nu înseamnă că nu ne putem stăpâni frica sau că nu o 
putem utiliza în avantajul nostru. 

Primul pas în stăpânirea fricii este înțelegerea sursei ei și crearea unei convingeri că 
această situație nu va apărea. Când trebuie să faci o prezentare publică, multe gânduri 
negre se aglomerează în mintea ta. Iată unele dintre ele, însoțite de gândirea pozitivă 
cu care ar trebui să fie asociate pentru a realiza că frica pe care o ai este fie irațională, 
fie poate fi ușor depășită. 

!  “Voi uita ce trebuie să spun!” – aceasta este o frică mai des întâlnită pentru că, 
atunci când sunt stresați, oamenii au atât de multe lucruri în minte încât își pierd 
concentrarea asupra a ce este cu adevărat important. Primul lucru pe care trebuie 
să ți-l amintești: nu e nici o problemă dacă uiți ce trebuie să spui. S-a întâmplat și 
cu alte ocazii și nu a fost o tragedie. Zâmbește, ia o pauză, scuză-te și explică 
oamenilor că ai atât de multe lucruri pe care dorești să le împărtășești cu ei, încât 
ai pierdut pur și simplu șirul. Apoi treci mai departe. Oamenii îți vor zâmbi și vor 
ignora momentul anterior. Ce poate fi de ajutor în astfel de situații este să ai 
niște cartonașe cu prezentarea ta care să îți amintească ordinea informațiilor. De 
asemenea, poți conecta anumite cuvinte de pe diapozitive cu lucrurile despre 
care vrei să vorbești. 
 

! “Voi face o greșeală!” – acest lucru se întâmplă din aceleași motive ca uitatul a 
ceea ce dorești să spui și poate fi prevenit în același fel: recunoaște eroarea, 
corecteaz-o și treci mai departe. Publicul îți va aprecia onestitatea și nici măcar 
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nu-și va mai aminti de greșeala făcută.  
 

! “Toți se vor uita la mine” – ei bine, ai dreptate și acesta este scopul unei 
prezentări, nu-i așa? De cele mai multe ori, după primele câteva prezentări îți vei 
da seama că oamenii nu sunt cu ochii pe tine cu scopul de a surprinde orice 
greșeală pe care o comiți. Ei te urmăresc pentru a învăța ceva nou de la tine. 
Sunt partenerii tăi, nu adversarii tăi. Dar, pentru ca tu să înțelegi asta mai repede, 
interacționeză mai mult cu ei sau chiar începe prezentarea cu câteva glume. 
Începe cu ceva neașteptat, crează un moment "WOW!". Vei vedea că se vor 
bucura de acest lucru și fețele lor zâmbitoare îți vor oferi confortul de care ai 
nevoie. 
 

!  “Nu voi fi capabil să răspund întrebărilor puse de public” – ei bine, ești acolo ca 
persoană care face o prezentare, nu ca o enciclopedie vie. Este de așteptat să nu 
ai răspuns pentru toate întrebările și cea mai bună modalitate de a răspunde unei 
astfel de situație este, încă o dată, să fii sincer. “În acest moment nu am toate 
informațiile necesare pentru a vă da un răspuns corect, nefiind aria mea de 
expertiză” sau “Nu vă pot da un răspuns chiar acum despre care să fiu 100% 
sigur că este corect” și asta este tot. Dacă poți să te documentezi mai târziu este 
și mai bine: “Mă voi interesa despre asta în timpul pauzei și voi reveni cu un 
răspuns” va face pe toată lumea fericită.  

 
! “Partea tehnică nu va funcționa în mod corespunzător” – “Dacă ceva poate să 

meargă prost, va merge” este una dintre așa numitele ”Legi ale lui Murphy” care 
este cel mai des citată. Da, lucrurile pot merge prost și trebuie să fim pregătiți 
pentru asta. Cum? În primul rând prin a sosi din timp la locul prezentării și prin a 
verifica dacă totul este în regulă: proiectorul funcționează, computerul are 
software-ul necesar pentru a citi prezentarea, lumina este bună, aerul condiționat 
este funcțional și așa mai departe.  Dacă ceva se va defecta? Pentru unele lucruri 
există planuri de rezervă. Pentru prezentare, poți să-ți exportezi diapozitivele și în 
format JPEG, format pe care orice computer îl poate citi. Poți și să printezi 
prezentarea pentru situația în care proiectorul nu funcționează. Poți oricând să 
aduci pixuri extra și niște foi mari de hârtie care vor înlocui diapozitivele. 
Descarcă clipurile video de pe YouTubeYou astfel încât, dacă Internetul nu 
funționează, să le poți totuși utiliza. Totul depinde de planurile pe care le ai în 
legătură cu prezentarea ta. Pe de altă parte, uneori este imposibil să ai un Plan B 
la orice. Când acest lucru se întâmplă, din nou, sinceritatea este salvarea ta: 
explică problemele tehnice întâmpinate, fă o glumă despre ele și prezintă noul 
context în care îți vei susține prezentarea.  

În ceea ce privește vorbitul în public mai sunt foarte multe de spus, pentru că aspectele 
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teoretice nu se opresc aici. Un întreg manual ar putea fi scris doar despre prezentări și 
sunt multe resurse disponibile pe care te invit să le consulți. Totuși, există un lucru pe 
care nici un manual sau orice alt tip de material nu ți-l poate oferi: experiența! 

Dale Carnegie, unul dintre autorii cei mai de succes care au abordat tema vorbitului in 
public și a auto-dezvoltării, a scris într-una din cărțile sale că, la fel cum tu nu poți învăța 
să înoți fără să te uzi, nu poți nici învăța să vorbești in fața publicului fără să vorbești în 
fața unui grup. Nici o carte din lume nu poate compensa experiența reală. Vom merge 
puțin mai departe și vom adaugă următoare completare: doar stând în apă nu vei învăța 
automat și să înoți! Doar fiind sau vorbind în fața unui public nu te va face un orator 
bun. Trebuie întotdeauna să-ți auto-evaluezi performanța și să îmbunătățești orice nu ți 
se pare în regulă. Amintește-ți că ceea ce ai găsit aici este doar baza pentru munca ta! 
Depide de tine dacă vei construi ceva pe acest fundament și cum o vei face! 
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Acum este rândul tău! 

Probabil că ai o idee în minte despre un nou proiect pe care organizația ta ar trebui să-l 
inițieze. Cu siguranță vei avea nevoie de implicarea diferitelor părți interesate pentru a-l 
pune în practică, nu-i așa? Încerca să-i convingi să fie o parte din acest proiect printr-o 
prezentare! Desigur, luând în considerare toate aspectele menționate anterior. 

Roagă câțiva membri ai organizației tale sau chiar și câțiva prieteni să reprezinte 
publicul. Prezentarea nu ar trebui să dureze mai mult de 5 minute, pentru a nu le răpi 
prea mult timp.  

Pentru a avea un feedback corespunzător, roagă audiența să completez formularul de 
evaluare de pe pagina următoare. 
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Evaluarea prezentării 

În ceea ce privește prezentarea pe care tocmai ai văzut-o, te rog să evaluezi următoarele 
afirmații de la 1 (nu sunt de acord) până la 5 (sunt de acord), bifând căsuțele corespunzătoare, 
oferind sugestii pentru viitoare îmbunătățiri. 

Vorbitorul a fost familiar cu subiectul pe care l-a prezentat  1 2 3 4 5 
Sugestii: 

 

 
A fost ușor pentru mine să urmăresc prezentarea  1 2 3 4 5 
Sugestii: 

 

 
Informația a fost prezentată într-un mod care mi-a captat interesul  1 2 3 4 5 
Sugestii: 

 

 
Am primit suficiente informații pentru a-mi face o imagine clară despre 
subiectul prezentat   

1 2 3 4 5 

 
Sugestii: 

 

 
Consider că au fost prezentate și informații irelevante 1 2 3 4 5 
Sugestii: 

 

 
Am simțit că a avut loc o interacțiune bună cu publicul, în timpul 
prezentării  

1 2 3 4 5 
 

Sugestii: 

 

 
Mi-a plăcut cum au fost gândite diapozitivele (stil, imagini, culori, mărimi, 1 2 3 4 5 
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claritate etc).   
Sugestii: 

 

 
Cred că diapozitivele au fost ușor de înțeles și au avut o contribuție 
pozitivă la prezentare   

1 2 3 4 5 

 
Sugestii: 

 
Mi-au plăcut materialele vizuale și restul elementelor de conținut, altele 
decât diapozitivele, utilizate în timpul prezentării cu scopul de a ne 
permite o mai bună înțelegere a subiectului 

1 2 3 4 5 
 

Sugestii: 

 

 
Vorbitorul a părut încrezător pe parcursul prezentării  1 2 3 4 5 
Sugestii: 

 

 
A fost ușor de urmărit ceea ce vorbitorul spunea  1 2 3 4 5 
Sugestii: 

 

 
Mi-a plăcut limbajul corpului vorbitorului (poziție, contact vizual, ton, 
zâmbet, mișcare etc.) 

1 2 3 4 5 

Sugestii: 
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Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are 
competențe de bază în interacțiunea cu celălalt. Totuși, lucrurile nu sunt întotdeauna 
minunate și ușoare, iar uneori acest lucru provoacă apariția conflictelor. Oamenii sunt 
mai mult sau mai puțin satisfăcuți de colegi, unii își fac treaba mai bine în timp ce alții 
încă trebuie să-și îmbunătățească activitatea, ce este normal pentru o persoană nu este 
neapărat potrivit pentru celălalt. Mai mult decât atât, atunci când se lucrează cu 
voluntari există unele particularități care trebuie luate în considerare, interesul și 
motivația lor fiind oarecum diferite de cele ale personalului organizației. În astfel de 
situații comunicarea devine foarte importantă pentru păstrarea unei bune dinamici de 
grup și pentru menținerea motivației de a lucra în echipă. 

În timp ce fiecare situație necesită abordări diferite, există unele aspecte care ar trebuie 
luate în considerare pentru ca o discuție să se termine cu rezultate mai degrabă decât 
cu conflicte. 

Zâmbește și arată apreciere!  

Un zâmbet este binevenit la orice întâlnire pe care o vei avea cu colegii de echipă. Dacă 

vă întâlniți pentru a discuta aspecte pozitive sau pentru a lucra la ceva, un zâmbet îi 

ajută pe oameni să se relaxeze, să se bucure de munca pe care o faceți împreună și să 

se simtă bine în colaborarea cu tine. Dacă vă întâlniți pentru a discuta aspecte negative 

cu privire la performanța unuia dintre membrii echipei tale, această atitudine va da 

încredere celuilalt că încă sunteți de aceeași parte și vă întâlniți pentru a găsi o soluție. 

În caz contrar, aceste tipuri de întâlniri sunt deseori interpretate ca fiind conflictuale și 

ajung să se concentreze pe cine are dreptate și cine a greșit mai degrabă decât pe 

găsirea unei soluții constructive. 

Oricare ar fi scopul întâlnirii nu uita să arăți apreciere pentru munca celuilalt. Dacă te 

bucuri de munca pe care o persoana a făcut-o, o idee pe care a prezentat-o, felul în 

care a gestionat unele situații, nu uita să menționezi acest lucru. Toată lumea caută 

apreciere. Chiar dacă ești nemulțumit de unele aspecte legate de acea persoană, poți 

aduce în continuare în discuție aspectele pozitive. De exemplu, în cazul în care un 

membru al echipei care este în general foarte competent nu respectă termenele limită 

1. Principii de bază 
Ce trebuie să luăm în considerare atunci când 
comunicăm la birou?  
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pe care ar fi trebuit să le respecte, poți începe discuția cu "Munca ta aici a fost apreciată 

până acum și ar fi și mai apreciată dacă ai fi mai atent la termenele limită” sau ”Văd că 

ești foarte motivat și este mare păcat ca scăpări de genul ratării unor termene limită să 

pună în umbră rezultatele tale pozitive”. Această abordare arată din nou că obiectivul 

tău nu este acela de a crea un conflict cu persoana respectivă, ci de a o ajuta să obțină 

rezultate mai bune, care sunt în interesul amândurora. 

Nu doar ceea ce spui contează. Cum o spui este la fel de important!  

Comunică în așa fel încât să captivezi și să motivezi. Trebuie să crezi în ceea ce spui și în 

impactul pozitiv a ceea ce propui. Tratează-i pe ceilalți cu respect și încearcă să-i implici 

în găsirea unei soluții, în loc de a le ordona ce să facă. Oamenii care simt că sunt 

abordați cu respect vor fi mai rezonabili la solicitări. Mai 

mult decât atât, atunci când deciziile sunt luate cu 

participarea tuturor părților implicate, oamenii sunt 

mai motivați să le pună în practică. De asemenea, 

explică de fiecare dată de ce lucrurile sunt așa cum 

sunt sau care sunt factorii obiectivi care te fac să 

decizi într-un fel sau altul. Scopul întâlnirilor nu este 

de a critica, ci de a găsi soluții împreună. 

Iată câteva expresii pe care ai putea să le folosești pentru a pune toate cele menționate 

mai sus în practică:  

• “De aceea apelez la tine pentru a găsi o soluție rezonabilă, astfel încât să fie atât 

în interesul tau cât și în cel al proiectului.” 

• “Crezi că am putea găsi o soluție la asta?” 

• “Să ne gândim. Nu există nici o altă cale de a rezolva asta, pentru că în acest 

moment suntem într-o situație în care toată lumea pierde?” 

• “Mă întrebam dacă ai putea să mă ajuți să rezolv această provocare cu care ne 

confruntăm?” 

• “Crezi că această solicitare este potrivită pentru tine?” 

• “Ceea ce îți propun, are sens pentru tine?” 

• “Haide, să nu o privim ca pe o problemă deocamdată!” 

• “Este important atât pentru proiect, cât și pentru tine personal” 

• “Trebuie să muncim împreună, să facem niște ajustări pentru ca toată lumea să se 

simtă confortabil și pentru ca proiectul să-și îndeplinească obiectivele” 

Nu uita: nu doar ce spui 
contează! Cum o spui 

este la fel de important!  
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Orice ai spune, fii întotdeauna politicos, indiferent de discuție! Politețea te va ajuta să 

eviți un conflict care nu este necesar.  

Asigură-te că ai o abordare participativă în rezolvarea problemelor cu care te 
confrunți!  

Implică toate părțile interesate în găsirea unei soluții! Rugând o persoană să se implice 

în găsirea de soluții pentru o problemă din care acea persoană face parte vei obține 

rezultate mai bune decât spunându-i acelei persoane ceea ce tu consideri că ea ar 

trebui să facă.  

Evită să spui “NU”! 

“Nu” are un impact foarte negativ și închide comunicare deoarece implică faptul că nu 

ești dispus să asculți orice alte argumente în legătură cu propunerea și că ai luat deja o 

decizie personală, indiferent de interesele celuilalt. Asigură-te că celălalt știe că tu ai 

înțeles propunerea sa și, dacă nu ești de acord cu ea, că există unele aspecte obiective 

care nu permit ca tu să fii de acord (de exemplu, "am înțeles punctul tău de vedere și aș 

putea fi de acord cu acest lucru, dar trebuie să luăm în considerare faptul că..." sau 

"Știu că te-ar bucura foarte mult, dar trebuie să iei în considerare, de asemenea, că ...") 

Arată că-ți pasă! 

În cazul în care celălalt simte că te interesează perspectiva lui, la rândul său acestuia îi va 

păsa mai mult de nevoile tale, fiind astfel mai ușor pentru voi de a ajunge la un numitor 

comun. Să arăți că îți pasă nu este doar un proces de o zi ("azi îmi pasă, mâine nu îmi 

mai pasă"), este un mod de a gândi și de a acționa care ar trebui să te ghideze pe tot 

parcursul proiectului și procesului de facilitare. Evită fraze de genul "Nu-mi pasă" sau 

"Nu este treaba mea", ci da sfaturi în oricare dintre aspectele abordate, chiar dacă faci 

acest lucru doar pentru a explica politicos faptul că o persoană mai potrivită să se ocupe 

de acel lucru ar fi "X". De asemenea, promițând că vei rezolva ceva și nefăcând asta nu 

ajută și are efectul negativ de a-i face pe ceilalți să-și piardă încrederea în tine, blocând 

astfel orice colaborare viitoare.   
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Încearcă să o faci pe cealaltă persoană să se pună în locul tău sau în locul altui 
coleg pentru a își face o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă!  

Când atingeți unele puncte-cheie în ceea ce privește percepția celuilalt asupra 

problemei, asigură-te că le evidențiezi (de exemplu: "La fel cum tu ai nevoie de spațiul 

tău personal, imaginează-ți că și el are nevoie, de asemenea, de spațiu personal. Ți se 

pare rezonabil?" sau "Aș dori să te rog să-ți imaginezi că ai putea lua toate deciziile cu 

privire la acest proiect. Cum ai aborda tu această situație?"). 

Fii empatic! 

Reversul sfatului anterior, de asemenea, funcționează. Nu uita să te gândești la lucruri și 

din punctul de vedere al celeilalte persoane și să iei în considerare și interesele sale. 

Pentru ca o negociere să fie de succes, fiecare parte trebuie să câștige ceva. La fel, în 

orice discuție este bine să știi nu doar ce vrei tu, ci și ceea ce o va face pe cealaltă 

persoană fericită. 

Asigură-te că orice decizie luați împreună va fi transformată într-un plan de 
acțiune!  

Un simplu “Da, voi schimba asta!” nu va fi suficient. După ce stabiliți pașii ce îi veți 

urma, lucrați împreună pentru a scrie un plan de acțiune în care amândoi vă asumați 

responsabilitatea pentru ceea ce trebuie să faceți și până când trebuie să faceți asta! 

Acest lucru este, de asemenea, de ajutor în urmărirea modificărilor și reabordarea 

situației în cazul în care, dintr-un motiv sau altul, lucrurile nu se îmbunătățesc. Scrie 

planul pe hârtie pentru a avea o imagine clară asupra a ce trebuie făcut și, de 

asemenea, asigură-te că celălalt citește, înțelege și chiar face o copie a planului, pentru 

a se putea ghida după el tot timpul . Nu este nevoie să se semneze planul sau ceva de 

genul, mai ales daca este pentru prima dată când situația este abordată, dar asigură-te 

că ai mereu planul la tine și îl folosești atunci când observi că măsurile necesare nu sunt 

luate (de exemplu: "Ultima dată când am discutat despre acest lucru, am făcut acest 

plan. Îți amintești de această hârtie?"). 

Nu te concentra pe a dovedi că ai dreptate!  

Într-o discuție cel mai important lucru este rezultatul, nu 

cine a avut dreptate și cine a greșit. În cazul în care 

celălalt se opune ideii tale și în cele din urmă se 

dovedește că idea ta a fost cea corectă, nu face un mare 
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lucru din asta, doar bucură-te de faptul că, conflictul a fost evitat și că ați ajuns la un 

acord, care este benefic pentru ambele părți. 

Nu vorbi doar despre lucru!  

Chiar dacă vă întâlniți doar la lucru și interacțiunea este în mare parte despre asta, 

discuțiile nu ar trebui să se limiteze la aspecte profesionale. Vorbind despre alte lucruri 

personale precum interese, pasiuni, viziuni, aspirații sau chiar probleme personale cu 

care unul dintre voi se confruntă se va crea o conexiune mai bună între tine și colegii tăi 

care va ajuta relația voastră profesională și va îmbunătăți întreaga atmosferă de la birou.  

Pregătește-te în avans! 

Multe lucruri neprevăzute pot să apară, dar sunt unele cu care poți intui că te vei 

confrunta. Încearcă să aduni toate informațiile relevante în legătură cu subiectul (aflând 

părerea celorlalți, citind rapoartele, CV-urile și scrisorile de motivație a voluntarului, 

profilul său de Facebook etc) și gândește-te la cea mai bună strategie de abordarea a 

situației, dezvoltând un plan de discuții.  

Evaluează-te! 

Este imposibil ca să îți schimbi complet abordarea după ce citești acest manual o dată, 

de două ori sau chiar de zece ori. Este nevoie de o mulțime de practică pentru a face 

acest lucru, dar trebuie să-ți iei acest angajament. Evaluează-te după fiecare conversație 

avută, verifică manualul sau ai o auto-reflecție și vezi ceea ce ți-a scăpat. Scrie acele 

lucruri pe care ți-ai fi dorit să le faci altfel și încercă să le incluzi în următoarele tale 

întâlniri. De asemenea, atunci când îi auzi pe alții vorbind, ascultă-i și analizează ceea ce 

fac bine și ceea ce nu sună prea bine pentru ca tu să eviți aceleași greșeli pe viitor. 

Cele mai problematice situații cu care te vei confrunta sunt și cele din care vei avea 
cel mai mult de învățat!  

Tratează fiecare situație dificilă care va apărea nu ca pe o problemă, ci ca pe o sursă de 

a te dezvolta și de a-ți îmbunătăți aptitudinile de lider, care te vor face o persoană 

valoroasă pentru organizația ta.  
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După cum s-a menționat înainte, lucrurile nu sunt întotdeauna lapte și miere și în cele 
din urmă va trebui să abordezi un coleg sau un voluntar pentru a îi explica faptul că 
există lucruri pe care ar trebui să le schimbe despre sine. Când acest lucru se va 
întâmpla este bine să ai în vedere următoarele sfaturi și, de asemenea, să ai în vedere 
exemplele oferite pentru a vedea cum pot fi gestionate diferitele conversații dificile. 
Acest lucru va preveni transformarea unei simple cereri într-un conflict din care toată 
lumea va avea de pierdut. Mai mult decât atât, chiar dacă următoarele exemple se vor 
referi la voluntarii SEV, aceeași abordare poate fi la fel de eficace și în ceea ce privește 
personalul organizației sau voluntarii locali. 

Înainte de a începe! 

O chestiune de “percepție” 

“O percepție negativă va fi considerată ca adevărată până se dovedește contrariul. 
Ea apare fie pentru că ceva nu se întamplă cum trebuie sau pentru că ceva pare că 
că nu se întamplă cum trebuie, dar în oricare din cazuri asta înseamnă că ceva 
trebuie schimbat.” 

Pornind de la aceasta, poți aborda mai ușor voluntarii sau personalul atunci când vine 
vorba despre teme delicate. Nu vei da o sentință, stabilind că ceva se întâmplă, ci mai 
degrabă vei demonstra că există un "sentiment" sau o "impresie" generală sau 
personală că ceva nu e bine. Prin utilizarea cuvintelor "sentiment" sau "impresie" nu 
prezinți o abordare critică, ci mai degrabă aduci în discuție o chestiune de "percepție" 
în ceea ce privește o situație, percepție care ar trebui să fie gestionată. Fie că există o 
problemă reală care trebuie rezolvată într-un fel sau doar o percepție greșită asupra 
situației reale, acest lucru ar trebui corectat. De asemenea, abordând această situație 
prin prisma percepției și oferind sprijin în schimbarea acestei percepții, ai mai multe 
șanse de a ajunge la sursa reală a problemei, voluntarul neacționând într-un mod 
defensiv și oferind doar scuze. Acest lucru se întâmplă pentru că în acest fel nu te 
poziționezi pe partea adversă ci mai degrabă oferi sprijin și arăți că ești pregătit pentru a 
înțelege care este cu adevărat problema. Exemple concrete vor fi analizate în secțiunile 
următoare. 

 

2. Comunicarea pre-conflict în 
S.E.V. 
Cum să faci față unor conversații dificile sau chiar 
unor conflicte?  
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Modelul “aisberg” 

Așa cum partea vizibilă a unui aisberg este vârful, care reprezintă mai puțin de o treime 
din întreg, ceea ce este vizibil la o problemă sau la un conflict poate fi exact ceea ce 
iese la suprafață, în timp ce cauzele pot fi ascunse adânc și pot fi invizibile la început. 

Un exemplu în acest sens este "aisbergul furiei", o reprezentare a modului în care furia 
sau conflictul reprezintă doar ceea ce apare, în timp ce cauzele, cele care ar trebui să fie 
abordate, nu sunt atât de evidente la o primă vedere. Atunci când gestionezi un 
conflict, nu trebuie să urmărești doar să separi părțile implicate sau să le faci să promită 
că nu se vor mai certa. Trebuie să cauți care este sursa sau cauza conflictului și să încerci 

să rezolvi asta. 

 

În același mod, atunci când te ocupi de problemele unui voluntar, se poate ca el să nu-ți 
spună ceea ce îl supără cu adevărat. Uneori, nici el nu este cu adevărat conștient de 
ceea ce îl deranjează. Rolul tău este de a identifica sursa problemelor și de a te asigura 
că ai înțeles pe deplin problema și contextul. 

Abordarea voluntarilor care nu se implică în activitățile lor  

Folosirea abordării de tip ”percepție” este una dintre cele mai bune metode de a 

gestiona o astfel de situație. De exemplu, Alice este o voluntară care nu este foarte 

implicată în activitățile sale. Un prim mod de a aborda această situație este:  

“Bună, Alice! Aș dori să discut cu tine despre ceva...  

Am sentimentul că există o problemă în cadrul grupului datorită nivelului tău de 
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implicare în activitățile proiectului, în sensul că ceilalți voluntari au impresia că nu ești la 

fel de implicată ca ei. De asemenea, din rapoartele tale am putut observa că nu scrii 

prea mult despre activitățile tale. Nu pot să mă pronunț dacă aceasta este situația 
reală sau dacă există o percepție greșită despre cât de mult ești cu adevărat 
implicată, dar, în oricare dintre aceste cazuri, ar trebui să găsim o rezolvare la 
această problemă de percepție. Acesta este motivul pentru care am vrut să discut cu 

tine, pentru ca împreună să putem vedea mai întâi care este cu adevărat situația și mai 

apoi să o îndreptăm. Nu vreau să judec ceea ce faci, ci doar să găsim sursa problemei. 

Poate că este legată de motivația ta, inspirația în lucrul cu tinerii sau doar de cât de 
"vizibilă" ești atunci când lucrezi. În oricare dintre aceste cazuri, este important, atât 
pentru proiect cât și pentru tine, personal, să găsim o modalitate de a îmbunătăți 

lucrurile". 

De ce să alegi această abordare? Aici sunt mai multe aspecte cheie pe care le-am luat în 

considerare: 

1. “Am sentimentul că există o problemă în cadrul grupului” – în acest fel începi 

discuția arătând că nu judeci ci că este vorba despre o percepție;  

2. “Am observat că…” – pentru a face lucrurile mai clare și pentru a sublinia că nu 

e doar percepția altora (pentru că voluntarul poate să se scuze spunând că ceilalți 

au ceva împotriva sa), este bine să aduci în discuție alte aspecte obiective care 

nu pot fi imputate. Din nou, vorbești despre o “observație”, nu judeci;  

3. “Nu pot să mă pronunț dacă aceasta este situația reală sau dacă există o 
percepție greșită despre cât de mult ești cu adevărat implicată, dar, în 
oricare dintre aceste cazuri, ar trebui să găsim o rezolvare la această 
problemă de percepție” – în acest fel arăți că discuția nu are loc pentru a judeca 

persoana respectivă, ci pentru a găsi soluții. Astfel, voluntarul nu mai poate să 

evite discuția spunând că nu este adevărat. Chiar dacă voluntarul este activ în 

munca sa, percepția există și trebuie să aflăm de ce anume și să schimbăm asta;  

4. “Poate că este legată de motivația ta, inspirația în lucrul cu tinerii sau doar 
de cât de "vizibilă" ești” – acest lucru arată cu nu ai luat deja o decizie în 

legătură cu situația și că iei în considerare mai multe posibile cauze pe care ești 

dispus să le abordezi împreună cu voluntarul. De asemenea, poate fi începutul 

unui process de reflecție pentru voluntar, pentru ca el să înțeleagă care este de 

fapt sursa problemei; 

5. “Este important atât pentru proiect, cât și pentru tine personal” – astfel poți 
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sublinia că nu te interesează doar starea proiectului, ci și voluntarul;  

 

Discuția poate continua în mai multe feluri, precum:  

Lipsa motivației - în această situație, ar trebui să încerci 

să înțelegi ce îl motivează pe voluntar, care au 

fost așteptările sale inițiale, atunci când s-a 

înscris în proiect și să le compari cu obiectivele și 

activitățile proiectului. În cazul în care el de fapt 

știa în ce se implica, gândește-te la alte activități 

care ar putea fi interesante pentru el sau alte 

subiecte similare care te pot ajuta să adaptezi activitățile la nevoile voluntarului, 

ajutându-l astfel să  redevină motivat. Verifică CV-ul și scrisoare de motivație a 

voluntarului care au fost prezentate atunci când a aplicat pentru proiect și ține 

cont de interesele și motivația menționate acolo, dar, de asemenea, încerca să 

identifici și altele noi. 

O lipsă generală de interes din partea voluntarului – în această situație discuția ar 

trebui să se îndrepte în două direcții: oportunitatea de a se dezvolta pe care 

voluntarul o are participând la acest proiect și responsabilitățile pe care și le-a 

asumat atunci când a hotărât să facă parte din proiect. Un mod de a aborda 

această situație ar putea fi:  

“OK, din ceea ce îmi spui am impresia că poate acest proiect nu este atât de 

interesant pentru tine.  Haide să încercăm să nu vedem asta ca pe o problemă 
pentru o vreme și să ne gândim la oportunitatea pe care tu o ai de fapt...”  

Menționând că nu vei începe căutarea unei soluții de la percepția că situația este 

una foarte problematică, vei transforma discuția din una negativă în una 

constructivă. 

Discuția poate continua, în funcție de activități, cu privire la beneficiile pe care o 

participare într-un astfel de proiect le poate avea, cu exemple pentru fiecare 
situație. Cele mai utile beneficii la care te vei referi sunt cele legate de obținerea 

unui loc de muncă: competențele de comunicare, munca în echipă, munca într-

un mediu internațional, învățarea limbii engleze, experimentarea de noi domenii 
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de interes, toate acestea se pot dovedi a fi foarte utile și există exemple foarte 

bune în acest sens, nu spunem acest lucru doar pentru a face pe cineva să se 

simta confortabil. Ar trebui să te referi la povești reale despre foști voluntari 
pe care organizația ta i-a găzduit și care au primit un loc de muncă în țară, care în 

prezent lucrează într-o altă țară, care au descoperit că lucrul cu copiii este foarte 

plăcut, chiar dacă nu îi interesase asta până în acel moment, care sunt acum 

foarte buni la limba engleză, chiar dacă nu au avut aptitudini de acest gen înainte 

etc. În ceea ce privește abilități de lucru, nu uita să subliniezi faptul că această 

experiență poate fi foarte utilă în contextul muncii în străinătate, nu numai 

referindu-te la valoarea adăugată CV-ului, ci și în competențe reale, aceasta fiind 
o experiență reală din care voluntarul poate afla de fapt cum este să fii într-o 
țară străină și să ai un loc de muncă. 

În acest context, există două lucruri importante pe care trebuie să le iei în 

considerare. În primul rând, verifică CV-ul și scrisoarea de motivație a 

voluntarului, care au fost utilizate pentru a aplica la proiect și ai în vedere 

interesele și motivația menționate acolo. În al doilea rând, asigură-te că prezinți 

situația în așa fel încât mod poți convinge voluntarul că aceste beneficii sunt 

complet reale și nu ceva ce inventezi pentru ca ei să se simtă confortabil. Nu uita 

să iei în considerare faptul că primul pas pentru a obține acest lucru este ca tu 
să crezi și să fii convins de faptul că această oportunitate este reală pentru a-i 

convinge mai apoi și pe alții. 

Pe de altă parte, voluntarul trebuie să înțeleagă în mod clar că el a avut 

privilegiul de a primi un grant UE și acest lucru vine cu o mare 
responsabilitate, mai ales dacă observi că motivația descrisă în cererea sa nu se 

reflectă pe deplin realitate. U.E. plătește bani pentru ca voluntarul să se dezvolte 

pe el însuși și comunitatea locală, iar prin aplicarea la acest proiect și semnarea 

tuturor acordurilor legale, și-a asumat responsabilitatea de a folosi acești bani 

într-un mod adecvat. Mai mult decât atât, unui alt european i-a fost refuzat acest 

privilegiu pentru că i-a fost oferit lui. În această situație, trebuie subliniat, de 

asemenea, că în legătură cu beneficiile descrise mai înainte singurul lucru pe care 

voluntarul poate să-l facă în acest moment este să se gândească la cum să 

"reînceapă" experiența și să profite din plin de ea. Doar acest lucru va oferi 
voluntarului oportunități de dezvoltare mai mari și, foarte important, îl va 
ține departe de sancțiuni financiare pentru încălcarea acordului. 
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Nici un interes în trimiterea rapoartelor – în această situație voluntarul trebuie să 

înțeleagă clar care este scopul rapoartelor. Aceste rapoarte sunt create și trebuie 

trimise, nu doar pentru amuzamentul organizației sau pentru că sunt o plăcere 

birocratică. Ele sunt folosite în primul rând pentru ca voluntarul să reflecteze 

asupra modului în care evoluează proiectul în ceea ce-l privește, pentru a asigura 

o bună desfășurare a activităților și pentru a le putea evalua. Un răspuns tipic în 

acest caz ar putea fi:  

“Alice, pot să înțeleg că întocmirea acestor rapoarte îti ocupă din timp. Pe de 

altă parte, sunt o modalitate bună pentru a reflecta asupra a ceea ce ai învățat. 

De asemenea, gândește-te că la sfârșitul proiectului va trebui să completezi 

raportul voluntarului care este o parte obligatorie a proiectului și în care justifici 

banii care au fost investiți în tine. Întocmind aceste rapoarte, redactarea acelui 

raport final va fi ceva simplu, urmând doar să copiezi informații dintr-un loc în 

altul. Ia în considerare și că la sfârșitul proiectului îți va fi foarte greu să-ți 

amintești tot ce ai făcut de-a lungul proiectului. Are sens ceea ce spun?“ 

Dacă voluntarul încă nu este convins, poți să-i oferi mai multe informații cu privire 

la raportare și la aspectele financiare:  

“Te rog să înțelegi că primești un buget din partea Comisiei Europene și că 

trebuie să întocmești niște documente care să dovedească că ai folosit acel 

buget așa cum a fost stabilit. Dacă nu există astfel de documente atunci riști să ți 

se ceară banii înapoi și sunt sigur că nu ai vrea asta. Ceea ce noi facem aici este o 

muncă serioasă cu implicații serioase. Dacă nu există o dovadă a activității tale 

cum putem justifica suma de bani și sprijinul pe 

care l-ai primit în fiecare lună? Ce zici, consideri 

că acest raport este o metodă bună de a 

demonstra Comisiei Europene că bugetul care ți-

a fost oferit este folosit așa cum trebuie?  

Alte probleme legate de proiect – în acest caz, având 

în vedere "modelul iceberg", care spune că ceea 

ce vedem poate avea o cauză invizibilă mai importantă, căutăm să găsim aceste 

cauze şi, împreună, soluţii la problemele care există. În acest caz, un joc de 

inversare a rolurilor poate fi folositor. Astfel, îi poți cere voluntarului să îşi 

imagineze că el este în poziţia de a lua decizii în cadrul proiectului şi trebuie să ia 
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anumite hotărâri pentru a rezolva situaţia respectivă. De exemplu: 

“Ok, observ că sunt lucruri care nu îţi plac. Deci, pentru a-mi face o impresie 

asupra nevoilor tale, aş vrea să-ţi imaginezi că tu eşti cea care ia toate deciziile în 

cadrul proiectului. Cum a-i aborda această situaţie?"  

În acest joc de roluri, facilitatorul ar trebui să-l ajute pe voluntar să înteleagă şi 

limitările existente. De exemplu, daca voluntarul spune că el ar acorda fiecărui 

voluntar un apartament propriu, îndrumătorul trebuie să îi explice despre 

limitările financiare. "Da, aceasta ar fi o metodă prin care am putea să rezolvăm 

anumite probleme. Dar datorită situației totale a bugetului, asta ar înseamna că 

tu ar trebui sa acoperi orice cost suplimentar din propriul buzunar. Ai fi dispus să 

faci asta?". 

În orice caz, toate ideile realiste cu potenţial de rezolvare a situaţiei ar trebui 

notate pentru a fi discutate ulterior cu echipa de proiect sau cu toți cei din 

asociaţie.  

Aspecte financiare  

Una dintre problemele care apar în proiectele S.E.V. 

este legată de alocarea banilor în cadrul proiectului. O 

întrebare obişnuită ar putea fi "De ce nu primesc 

personal întreaga sumă alocată organizaţiei pentru mine 

şi ce faceţi cu banii mei?". Primul lucru pe care trebuie 

să-l faci atunci când lucrezi cu bani publici este să 

asiguri transparenţă şi acest lucru se aplică şi în acest 

caz. Totuşi, aspectele financiare pot fi complicate uneori şi este important ca voluntarul 

să înțeleagă situaţia şi să înțeleagă că bugetul nu este dat că să acopere doar cheltuieli 

personale, ci şi cheltuieli de organizare, care pot fi foarte mari, dar nu aşa de evidente. 

Antonio, legat de "Suportul Organizaţional", primul lucru care trebui să-l clarificăm este 

faptul că aceşti bani sunt oferiţi de Comisia Europeană pentru a acoperi costurile 

proiectului, nu doar chetuielile voluntarilor. Costurile proiectului includ, într-adevăr, 

cheltuieli legate de cazare şi mâncare, dar din aceste fonduri şi alte cheltuieli trebuie 

acoperite, cheltuieli care sunt necesare pentru implementarea proiectului. De exemplu, 

închirierea biroului unde lucraţi, achiziţionarea echipamentelor de birou, PC-uri, 
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imprimante, aparate foto, costul cumpărării lucrurilor care se strică în timpul utilizării, 

costul înlocuirii, repeparării şi recondiţionării diferitelor aparate sau a locaţiilor folosite, 

costuri de transport şi așa mai departe. De asemenea, salariile personalului implicat în 

activitatea cu voluntarii sunt acoprite din acest buget deoarece nu există altă sursă de 

finanţare disponibilă. Şi când vorbim de personal, nu ne referim doar la mine, ca 

facilitator, ne referim şi la mentori, profesori de limba română, contabil, persoane care 

se ocupă de întocmirea documentaţie pentru proiect şi organizaţie. De asemenea nu 

vorbim doar de salarii, ci şi de taxele aferente acestora, care nu pot fi neglijate. Aşa că 

nu te gândi doar la costurile care sunt legate direct de tine." 

Dacă este necesar, poți oferi și un exemplu concret:  

“De exemplu, când cumperi ceva de la supermarket, tu nu plăteşti doar materia primă. 

Dacă cumperi pâine, tu nu plăteşti doar pentru faină şi apă. Plăteşti pentru energia 

necesară coacerii, plăteşti salariul brutarului, plăteşti pentru maşina care transportă 

pâinea la supermaket, pentru clădirea supermarkert-ului a cărui cost este mai departe 

împărţit pe fiecare articol pe care îl vând, pentru casieri, pentru contabili şi aşa mai 

departe. În acelaşi fel, costul proiectului nu reprezintă doar cazarea şi masa.” 

În orice caz, trebuie să clarifici voluntarului că modul în care banii sunt cheltuiţi este 

verificat atât de către Agenţia Naţională cât şi de instituţii anti-fraudă naţionale și 

europene, aşa că nu este posibil ca noi să luam banii şi să-i băgăm în buzunarul propriu. 

Oamenii din organizaţie nu primesc banii personal, ei sunt primiţi de către organizaţie şi 

sunt reguli stricte pe baza cărora aceşti bani poti fi cheltuiţi, nu doar cele impuse de 

Comisia Europeana, cât şi de legile contabilităţii.   

Situații stânjenitoare 

Sunt câteva situaţii stânjenitoare cu care vă puteţi confrunta în cadrul unui stagiu S.E.V. 

care pot fi dificil de abordat. Deoarece nu există o cale usoară de a discuta despre ele, 

acesta ar putea fi un început al discuţiei. De exemplu: 

“Bună Pavel, aş vrea să vorbesc cu tine despre ceva. Este un subiect delicat şi nu este o 

cale ușoară prin care să îl abordăm. Sau cel puțin eu nu am găsit una (zâmbeşte). Înainte 

să continuăm, aş vrea să te întreb dacă ai încredere că eu am inițiat discuţia din dorința 

de a face experienţa ta aici una plăcută şi nu ca să te pun într-o situaţie delicată. Pot să 

ai încredere în asta?... (zâmbeşte) 
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După primirea răspunsului, poţi să începi să abordezi problema direct. De exemplu, 
ceilalţi voluntari se plâng că Pavel nu face duş cât de des ar trebui, astfel ar trebui să 
continui cu: 

"Unii dintre colegii tăi nu au avut curajul să vină să-ţi spună, aşa că m-au rugat pe mine 

să-ţi spun că ar considera că ar fi mai bine să faci duş mai des. Ştiu că nu este plăcut să 

auzi asta, nici mie nu îmi e uşor să-ţi spun asta. De asemenea, nu ştiu dacă chiar aşa este 

situaţia sau de fapt deodorantul pe care îl foloseşti nu are efect datorită tipului tău de 

piele, dacă este o problemă medicală sau este altceva. Aceasta este însă percepţia 

generală asupra situaţiei şi ar trebui să facem ceva în legătură cu ea. De aceea am dorit 

să discut cu tine, să încercăm să vedem care este problema şi s-o rezolvăm. Ştiu că nu 

este cea mai comodă discuţie şi îmi pare rău că te pun în această situaţie, dar, din 

experienţa mea, mai bine să vorbim despre situaţie decât s-o ignorăm. " 

O altă problemă ar putea fi vestimentaţia sau alte tabieturi ale voluntarului care nu 

sunt adecvate activităţii în care este implicat. Discuţia poate decurge astfel: 

"Nu vreau să te jignesc sau să-ţi impun limite în alegerea stilului, având în vedere că şi 

eu consider libertatea de exprimare un aspect 

important al vieţii, dar aş vrea să-ţi aduc la cunostiinţă 

faptul că am primit anumite comentarii legate de 

alegerea vestimentaţiei pentru activităţi, cum că ar fi un 

pic deranjantă pentru unii dintre profesorii cu care 

lucrezi. Înteleg că este stilul tău, dar, în aceste 

circumstanţe, este important să iei în considerare şi 

opinia beneficiarilor, deoarece o relaţie proastă cu ei ar 

putea dăuna proiectului şi activităţilor în care eşti 

implicat. De aceea am recurs la această discuţie cu tine, în speranţa că vei găsi un mod 

de a rezolva această situație astfel încât nici să nu te simţi deranjat şi nici profesorii să nu 

se simtă deranjaţi. (sau: Crezi că am putea găsi o soluţie la această problemă?)" 

Mai departe discuţia ar putea continua: "Această discuţie nu are legătură cu reprimarea 
individualităţii tale, ci are ca scop găsirea unei forme de exprimare prin care să respecţi 
și perspectiva culturală a celor cu care lucrezi" sau "Aş vrea să ştii că este o linie subţire 
pe care trebuie s-o avem în vedere, între libertatea noastră de exprimare şi zona de 
confort a celor cu care lucrăm". 
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Lucrând cu diferite culturi înseamnă că uneori aceste divergenţe pot duce la probleme 
sau confruntări în cadrul grupului. De exemplu, dacă îți este adus la cunoştiinţă faptul că 
unul dintre voluntari încearcă să-i convingă pe ceilalţi să treacă la o altă religie sau la 
alte abordări culturale, ar trebui să îi explici clar că suntem o organizaţie care nu permite 
ca diferenţele culturale sau religioase să interfereze cu munca noastră. De exemplu: 

"Johan, sunt două lucruri pe care aş vrea să le clarific în 
legătură cu plângerile colegilor tăi. În primul rând, noi 
incurajăm libertatea de exprimare şi dreptul fiecărui 
voluntar de a crede şi de a se comporta în conformitate 
cu cultura şi convingerile sale. Totuşi, acest lucru 
înseamnă respecterea aceloraşi drepturi şi pentru 
ceilalţi voluntari, ceea ce înseamnă că nici noi, nici tu, 
nu putem forţa pe cineva să creadă sau să se comporte 
după credinţa şi valorile noastre. Şi astfel, trecem la al 
doilea lucru care vroiam să-l discut cu tine: linia subţire 

pe care trebuie să o avem în vedere, cea dintre libertatea de exprimare şi zona de 
cofort a celorlalţi. Astfel că, aşa cum alţii îţi respectă dreptul tău în această situație şi tu 
trebuie să respecţi faptul că ei au perspective diferite de a tale." 

Dacă unul din voluntari se adresează impropriu sau are un contact fizic stânjenitor cu 
ceilalţi, de obicei de sex opus, acest lucru poate fi adresat astfel: 

"Bună Vincent, aş vrea să vorbim despre colega ta, Sara. Ştiu că ai o relaţie bună cu ea 
şi din ce mi-a povestit și ea are o relaţie profesională bună cu tine. Pe de altă parte, s-a 
simţit un pic stânjenită să vina să-ţi vorbească despre această problemă, de aceea a 
apelat la mine. Aparent, ea simte că felul în care i te adresezi nu este foarte plăcut 
pentru ea şi se simte jenată. Ştiu că poate tu nu ţi-ai dat seama, dar aş putea să te rog 
să iei asta în cosiderare şi pe viitor să eviţi să faci la fel?" 

În general, după ce aceste discuţii delicate se încheie, dacă au început datorită 

plângerilor altor voluntari, este bine să ne asigurăm că nu sunt resentimente. Ar trebui 

subliniat faptul că singurul motiv pentru care această discutie a avut loc este ca să facă 

lucrurile să mearga mai bine şi nu să jeneze pe cineva. De exemplu, o închiere bună ar 

putea fi: 

"Acum, revenind la Sara, ştiu că următoarea întâlnire cu ea ar putea fi un pic 

stânjenitoare după această discuţie. Dar nu te stresa prea mult şi nu da vina pe ea. Ea a 

venit cu bună credinţă, să încerce să rezolve ceea ce pentru ea era o problemă, nu ca să 

te facă pe tine să te simţi prost sau pentru că ar avea ceva personal cu tine. Da, probabil 
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ai fi preferat ca ea să fi discutat direct cu tine, dar întelege şi perspectiva ei, nu s-a simţit 

comod să discute cu tine faţă în faţă, deoarece era un pic stânjenită de situaţie şi cred 

că putem s-o înțelegem, nu-i aşa?". 

Voluntarii care nu respect planul stabilit 

Nu este neobişnuit, chiar şi după înțelegerea problemei şi după acordarea suportului 

maxim pentru a o rezolva, ca voluntarul să nu facă nimic pentru a găsi o rezolvare. În 

primul rând este important ca tu să ai o atitudine deschisă, deoarece este posibil ca 

voluntarul să fie de bună credinţă dar deciziile luate împreună pur şi simplu să nu fie 

cele corecte, să fie imposibil de pus în practică sau să nu aibă impactul scontat. De 

aceea tonul discuţiei, pe care îl stabilești de la început, nu trebuie să fie unul prin care îl 

învinuiești direct pe voluntar, ci, mai degrabă, unul care să arate că eşti dispus să oferi în 

continuare suport, deoarece este o parte din responsabilitatea ta. 

Un lucru foarte important de avut în vedere este importanța planului de acţiune pe care 

trebui să îl creezi după ce o decizie este luată. Având acest plan, poţi oricând să faci 

referire la el pentru a demostra voluntarului că nu îşi respectă partea lui de înțelegere. 

De aceea este folositor să aduci la cunoștiinţă situaţia voluntarului imediat ce observi că 

paşii nu au fost urmaţi. Abordarea poate fi în felul următor: 

"- Bună Kevin, aş vrea să am o discuţie în particular cu tine 

despre lucrurile asupra cărora am căzut de acord. [OK!]. - Uite, 

Kevin, după cum îţi aduci aminte, am avut discuţia despre ..., 

când am făcut și un plan de a îmbunătăţii lucrurile. Îţi aduci 

aminte foaia pe care am scris acești paşi? [Da! Desigur! Îi 

urmăresc!] - Nu spun că nu faci asta, dar nu am observat 

îmbunătăţiri până acum... (ex: încă primesc plângeri de la alţii, 

încă nu văd vreo activitate în care să te fi implicat) ... Hai să mai 

parcurgem odată planul, să vedem ce ai reuşit să faci şi dacă 

este ceva ce trebuie să schimbăm la el pentru a-l face mai 

eficient, fiindcă până acum efectele nu au fost prea vizibile." 

Trebuie urmărită pas cu pas fiecare responsabilitate pe care voluntarul a avut-o pentru 

că astfel veți avea oportunitatea de a discuta despre ce a făcut, ce nu a făcut, care sunt 

motivele şi care este impactul îmbunătăţirilor. În acest fel vei avea ocazia să faci 

schimbările necesare. Dacă ai dovezi clare că voluntarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile, 
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ține-le la îndemână și introdu-le în discuţie pentru că astfel poți evita discuţii inutile cu 

privire la îndeplinirea sau nu a acestora. 

Dacă observi că, de fapt, planul a fost prea puțin urmărit, atunci ar trebui să faci referire 

la responsabilităţile voluntarului cu privire la proiect, cum ar fi: 

"-Deci, Kevin, după cum vezi, nu prea te-ai ţinut de înțelegerea noastră. Nu știu de ce 

se întâmplă asta. Ai putea să-mi spui tu?"  

Această întrebare îi oferă voluntarului ocazia să reflecte asupra motivelor pentru care nu 

a respectat înţelegerea. După ce primeşti răspunsul şi faci anumite modificări asupa 

planului, ar trebui să evidenţiezi încă odată responsabilitatea şi seriozitatea situaţiei: 

"Bun, Kevin, vom mai încerca odată! Dar de data aceasta vreau să înţelegi importanţa a 

ceea ce facem şi cât de serios trebuie să te dedici. Vezi asta ca pe un lucru serios pe 

care trebuie să-l schimbi? [- DA!] - Bun, sunt foarte bucuros că suntem pe aceeaşi 

lungime de undă. Pentru că nu aş vrea să ducem lucrurile mai departe şi să discutăm 

aspectele negative, despre ce s-ar putea întâmpla dacă tot nu arăţi semne de 

îmbunătăţire. Experienţa ta aici nu trebuie să fie despre așa ceva, deci haide să nu 

ajungem acolo, ok? [- OK] Timp de o săptămâna vreau ca TU să vii la mine să-mi spui ce 

îmbunătăţiri ai făcut, să văd cât eşti de motivat să îmbunătățești lucrurile! Ce zici ? [- OK] 

Perfect, o să aştept vești de la tine vinerea viitoare! [- OK] Să nu uiţi! ”. 
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În secțiunea anterioară ai văzut cum trebuie să gestionezi diferite situații astfel încât ele 
să nu degenereze într-un conflict. Într-o altă ordine de idei, multe dintre aceste situații 
pot fi evitate încă de la început printr-o fază minuțioasă de pregătire, în timpul căreia 
așteptările și regulile care trebuie respectate sunt exprimate în mod clar.  

În primul rând, este foarte important ca partenerii să comunice încă dinainte de 
aplicarea proiectului, decizând împreună asupra temei și obiectivelor commune. Mai 
mult decât atât, multe alte aspecte ar trebui abordate, pentru ca viitoarele probleme să 
poată fi evitate, ca:  

! Perioada stagiului – durată și date; 
! Împărțirea sarcinilor – cine ce face?  
! Numărul de participanți din partea fiecăruia; 
! Așteptări de la voluntari; 
! Programul de activități; 
! Metode de comunicare; 
! Pregătire și sprijin pentru voluntari; 
! Diseminarea activităților etc. 

Din păcate, nu este neobișnuit ca unele dintre aceste subiecte să fie ignorate datorită 
lipsei de timp sau datorită faptului că sunt considerate irelevante. Totuși, abordându-le 
la momentul potrivit, nu doar că te scutește de probleme ci asigura faptul că părțile 
implicate sunt cu adevărat interesate de cooperare. 

Comisia Europeană recomandă tuturor organizațiilor implicate într-o mobilitate de 
tineret să semneze un accord intern între ele. Un astfel de accord are scopul de a stabili 
cu claritate responsabilitățile, sarcinile și contribuțiile financiare a tuturor părților 
implicate în proiect. Organizațiile participante decid împreună cum vor împărți bugetul 
European și ce costuri va acoperi acesta. Chiar dacă acest lucru este o recomandare, 
având un astfel de document va ajuta să aveți o cooperare solidă și fără probleme cu 
partenerii, evitând potențialele conflicte.   

Diferite proiecte implică responsabilități diferite, pe care un manual nu le poate prevede 
în totalitate. Cu toate acestea, o listă cu potențiale responsabilități care pot să cadă în 
sarcina partenerilor este un mod bun de a începe acel accord.  

3. Acorduri de parteneriat 

Cum să stabilești așteptări clare între parteneri?  
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Subiecte de abordat atunci când se configurează acorduri de parteneriat  

" Cererea de finanțare: elaborare și aplicare;  

" Schimbul periodic de informații între parteneri;  

" Sprijinul oferit partenerilor în ceea ce privește documentele și alte acte relevante; 

" Bugetul: definire și gestionare; diviziunea grantului; documente necesare pentru 

rambursarea diferitelor costuri;  

" Măsurile de prevenire a riscurilor și de gestionare a situațiilor de criză;  

" Indicatorii cantitativi, calitativi și financiari, termenele limită;  

" Recrutarea și selecția voluntarilor; 

" Pregătirea/informarea/îndrumarea/sprijinul pentru voluntar înainte, în timpul și 

după stagiu;  

" Participarea la ciclul de formare SEV oferit de Agențiile Naționale sau structurile 

responsabile; 

" Vaccinuri; 

" Sprijinul pentru călătorie;  

" Asigurarea medicală; 

" Asigurarea de faptul că voluntarul are toate documentele de călătorie necesare: 

un pașaport valabil, viză și, de asemenea, toate biletele necesare, dinspre și 

înspre orașul său de domiciliu;  

" Obținerea permiselor de ședere; 

" Persoana resursă care acompaniază persoanele cu oportunități reduse recrutate; 

" Regulile și recomandările care se vor aplica pe parcursul stagiului (Pachet cu 

informații despre SEV); 

" Regulile care trebuie respectate în comunitatea de găzduire și în locul de cazare;  

" Condițiile despre cazare, masă și transport local în comunitatea gazdă;   

" Planul lunar de activități și condiții de muncă sigure pentru voluntari pe toată 
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durata stagiului;  

" Accesul la oportunități locale de voluntariat, așa cum a fost descris în proiect;  

" Facilitarea activităților; 

" Suprevizarea personală, mentorat, sprjinul în munca si/sau cursurile de pregătire 

oferite pentru a asigura o mai bună integrare în proiect;     

" Cursurile de limbă pentru voluntarii;  

" Medierea conflictelor;  

" Evaluarea, rapoartele si sprijinul pentru voluntari;   

" Responsabilitățile cu privire la certificatul YouthPass;  

" Schimbul de experiență, sprijinirea diseminării și exploatării rezultatelor;  

" Vizibilitatea proiectului; 

" Planul de acțiune pentru situația în care voluntarul selectat decide că nu va lua 

parte la proiect sau că va pleca înainte de finalizarea stagiului; 

" Îndrumarea pentru integrarea voluntarului în comunitatea de origine și în sânul 

familiei, odată cu întoarcerea acasă;  

" Schimbările în structura parteneriatului, atunci când este în interesul proiectului;  
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În secţiunea precedentă ți s-a arătat cum să abordezi diferite situaţii astfel încât să nu se 
ajungă la conflict. Pe de la altă parte, multe dintre aceste situaţii pot fi evitate din start 
printr-o fază pregătitoare minuţioasă, în care așteptările şi regulile care trebuie urmate 
sunt exprimate clar. 

Să îți părăsești țara natală pentru a face voluntariat pe o perioadă de până la un an nu 
este un lucru ușor și responsabilitatea noastră este să sprijinim acest process și să nu îl 
complicăm cu situații neașteptate. Când recrutezi voluntari, cei interesați trebuie să știe 
exact ce va implica această nouă experiență (în special în S.E.V. unde, conform regulilor, 
voluntarii vor fi pentru prima dată într-un astfel de proiect). Trebuie să acordăm atenție 
special următoarelor aspecte:  

! Tipurile de activități pe care voluntarul le va desfășura; 
! Orarul de lucru; 
! Profilul candidatului perfect; 
! Tipul de pregătire oferită; 
! Costurile care vor fi acoperite; 
! Contribuția financiară care ar putea fi solicitată, atunci când este cazul 

(exemplu: acoperirea costurilor de călătorie atunci când acestea depășesc 
baremul aprobat); 

! Regulile care trebuiesc respectate pe parcursul stagiului (exemplu: programul 
de lucru); 

! Nivelul de autonomie oferit;  
! Limba care se va utiliza pe parcursul stagiului;  

Existența unei strategii bune de promovare a locurilor libere în proiectele de mobilitate 
este foarte important. Este cheia unui proiect de succes! 

În primul rând trebuie să subliniem faptul că S.E.V. nu este un loc de muncă, un curs de 
formare, un training, un stagiu, o tabără de vară sau un curs de limbă. Astfel, când 
promovăm un post vacant, acest lucru trebuie să fie clar pentru voluntar. De asemenea, 
trebuie găsit cel mai bun mod prin care putem să ne facem cunoscuţi tinerilor care ar 
putea fi interesaţi de proiect. În zilele noastre, reţele de socializare au un rol important şi 
organizaţia trebuie să fie pregatită să le folosească. 

 

Cum să recrutezi candidații potriviți? 

4. Promovarea locurilor libere în 
E.V.S.  
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Ce fel de informații ar trebui incluse?  

Lucrătorul de tineret care este responsabil de procesul de recrutare ar trebui să 
identifice împreună cu organizaţia gazdă informaţiile care sunt importante pentru 
voluntar. Anunțul de promovare a postului vacant trebuie să conţină detalii relevante 
astfel încât voluntarul să poate să se decidă dacă aplica sau nu. 

Indiferent de modalitatea de promovare aleasă, există câteva informaţii generale care 
sunt comune şi a căror prezență este necesară mereu, ca:  

! Datele activității și durata  

Este important să nu se încurce perioada de activitate cu perioada de desfăşurare a 
proiectului. Proiectul începe înainte de procesul de selecţie. Activităţile vor avea loc 
dupa selecţie şi reprezintă timpul efectiv pe care voluntarul îl va petrece în străinătate. 
Voluntarul trebuie să ştie când va fi începutul activităţii, în care zi trebuie să vină şi să 
plece. 

! Locul 

Este important ca voluntarul să ştie unde va avea loc 
proiectul, nu doar ţara, dar şi locația efectivă. Nu este 
același lucru să lucrezi într-un sat mic din mediul rural 
sau să lucrezi într-o capitală, de exemplu. Totuşi, 
lucrătorul de tineret responsabil trebuie să îi aducă 
aminte voluntarului că el aplica pentru un proiect, nu 
pentru o ţară sau un oraş anume. Este foarte important 
ca voluntarul să fie ajutat să se adapteze la noile 
condiţii.  

! Rezumatul proiectului 

În anunțul pentru postul vacant trebuie introdus și un rezumat al proiectului. Aici pot fi 
incluse obiectivele, activităţile, ideile din spatele proiectului, o descriere a organizaţiei 
gazdă, țările implicate in proiect etc. 

! Profilul voluntarului 

Acesta este una dintre cele mai importante informații, deoarece, citind acest punct, 
voluntarul poate să îşi dea seama dacă este sau nu potrivit pentru proiect. Un aspect 
important în recrutarea voluntarilor SEV este definirea profilul voluntarului astfel încât să 
nu fie exclus nici un tânăr indiferent de grupul etnic, religia, orientarea sexuală sau 
opinia sa politică și în special persoanele cu oportunităţi reduse. În plus, trebuie ţinut 
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cont că în SEV nu pot fi impuse condiții legate de calificare, nivel de educaţie, 
experienţă specifică sau cunoaştere lingvistică. Deşi sunt situaţii în care se poate cere un 
profil mai specific datorită sarcinilor din proiect, dacă nu sunt precizate clar în aplicaţie şi 
aprobate de Agenția Naţională sau de E.A.C.E.A., aceste caracteristici nu pot fi incluse. 

Având în vedere aceste lucruri, profilul voluntarului trebuie să se concentreze mai mult 
pe aspectele motivaţionale şi dorinţa de implicare în activităţi decât pe abilităţi 
specifice. De exemplu, dacă proiectul cuprinde organizarea de activităţi sportive pentru 
copii, este important ca voluntarul să fie interesat de sport şi activităţi în aer liber. Dacă 
proiectul are legatură cu muzica, cunoaşterea instrumentelor muzicale poate fi o cerinţă, 
dar doar dacă acest lucru a fost aprobat de agenţia finanţatoare. 

! Descrierea activităților 

Voluntarii se vor implica în multe activităţi în timpul proiectului lor. Acestea trebuie să fie 
prezentate pe larg astfel încât potenţialii voluntari să ştie exact ce se așteaptă de la ei. 
De exemplu, nu ajunge să spunem că în cadrul proiectului se va interacţiona cu copii. 
Este necesar să se specifice activităţile care vor implica copii, unde vor avea loc, profilul 
copiilor etc.  

Este diferit să lucrezi într-o școală sau să lucrezi într-un centru de plasament; să lucrezi 
într-un cartier cu probleme sociale sau într-o tabără de vară. De asemenea, acelaşi lucru 
se aplica şi grupului ţintă. Pe cât posibil, ar fi interesant să existe un exemplu de orar 
săptămânal. Astfel, se va înțelege mai bine programul de lucru. 

! Descrierea condițiilor de lucru, cazare și masă 

În această parte se vor preciza toate informațiile practice legate de condiţiile de şedere: 
cazare, zile libere, mâncare, acces la internet, aranajamente practice etc. Această parte 
trebuie să fie detaliată pentru ca voluntarul să aibă acces la toată informaţia de care are 
nevoie cu privire la condiţiile de ședere. 

! Informații cu privire la data limită pentru aplicare  

Nu în ultimul rând, este important pentru voluntar să ştie dacă proiectul este aprobat 
sau dacă organizaţia urmează să depună cererea de finanțare la un termen viitor. Dacă 
proeictul nu este aprobat, voluntarul trebuie să înțeleagă că este o şansă ca acesta să nu 
primească aprobare deloc. Dacă voluntarul nu are această informaţie în prealabil, poate 
fi o mare dezamăgire dacă proeictul este respins. 
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! Documente necesare și formulare de aplicație  

Unele organizaţii au anumite formalităţi care trebuie îndeplinite pentru ca voluntarul să 
aplice. Altele au nevoie doar de un CV şi o scrisoare de intenţie de la voluntar. Este 
important ca voluntarul să trimită toate documentele necesare pentru a nu fi exclus din 
procesul de selecţie dar și să fie informat în ce limbă trebuie să fie redactate aceste 
documente pentru ca responsabilul de selecție să le poată înțelege. 

Dacă este necesar să ataşeze prezentări sau altceva, voluntarul trebui să ştie 
dimensiunea maximă admisă a acestor documente.  

! Informații suplimentare  

În anumite cazuri, mai multe detalii sunt necesare. 
Gândiţi-vă că promovaţi un loc vacant într-un proiect 
S.E.V. pe un website de job-uri şi training-uri 
profesionale. În acest caz este foarte important și să 
menţionaţi ce este un proiect S.E.V. şi despre 
suportul Comisiei Europene, pentru ca persoana 
care citeşte să ştie exact pentru ce fel de proiect 
aplică. 

Unde putem promova un loc SEV vacant?  

Pentru a promova un loc liber, lucrătorul de tineret poate să folosească următoarele:  

! Site-ul sau blog-ul organizației; 
! Rețelele de socializare: Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube; 
! E-mail-uri trimise tinerilor; 
! E-mail-uri trimise organizațiilor partenere care ar putea să aibă contact cu tinerii 

(exmplu: consilii ale orașelor, departamente de tineret, ONG-uri pentru tineri...); 
! Reviste care se adresează direct tinerilor; 
! Site-urile instituțiilor publice (Agenții Naționale, pagina Comisiei Europene, 

Primării etc.); 
! Site-uri pentru promovarea proiectelor de mobilitate  (exemplu: Youth Networks); 
! Site-uri pentru promovarea proiectelor SEV; 
! Media locală; 
! Vizite la școli, universități etc. 

Sunt diferite locuri unde SEV-ul poate fi promovat. Cel mai important este să alegem 
opțiunile cele mai potrivite pentru proiect. De exemplu, dacă promovăm un proiect care 
presupune lucrul cu animalele, este normal să folosim canalele de comunicare care au 

Oferirea de informații 
complete în timpul 

procesului de recrutare 
SEV te va ajuta să 

selectezi candidați mai 
potriviți și te va scuti 

de probleme viitoare. 
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legătura cu asta. Contactarea ONG-urilor locale care au proiecte în acest domeniu ar 
putea fi o opțiune de promovare. De asemenea, se poate pune un anunț și pe paginile 
de Facebook. Dacă promovăm un post liber într-un proiect în care se lucrează cu 
persoane în vârstă, putem contacta de exemplu școlile specializate în asistență socială. 

Ideea principală este ca întotdeauna să promovezi informația astfel încât să vizeze tinerii 
pe care îi cauți. Mai mult, după cum s-a văzut și în capitolele anterioare ale acestui 
manual, nu trebuie să uitați că promovarea pe Facebook este diferită față de 
promovarea pe un website sau pe Twitter. Totodată, dacă vrei să faci o prezentare, 
asigură-te că te pregăteși corespunzător. 
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SEV în Anglia 

Date: din 01-07-2016 până în 01-04-2017  

Locuri vacante: 1 

Termen limită pentru aplicații: 25-03-2015  

Rezumat: O organizație din Anglia caută voluntari interesați să învețe mai multe despre 
mediul înconjurător și să promoveze un stil de viață ecologic. Asociația este una non-profit, 
apolitică, fondată în 2008. Este o organizație mare care lucrează cu comunitățile locale în 
domeniul ecologic. Ea promovează campanii sociale de coștientizare a populației cu privire la 
problemele legate de mediul înconjurător. 

Acest proiect le va permite voluntarilor să lucreze împreună cu organizația. 

Profil: Voluntarul ar trebui să:  

• aibă între 18 și 30 de ani; 
• fie entuziasmat că află mai multe despre mediul înconjurător, agricultură ecologică și 

că se implică în activități de mediu și ecologice, locuind în mediul rural din Anglia; 
• aibă cunoștințe de limba engleză pentru a putea fi capabil să comunice cu personalul 

organizației și ceilalți voluntari; 
• aibă capacitatea de a lucra în echipe; 
• fie deschis și sociabil; 
• aibă un minim de experiență în agricultura și să nu îi fie frică să lucreze cu animale;  

Sarcini: 
Originea voluntarului, cultura și experiențele sunt relevante pentru una din activitățile pe care le 
vom desfășura în timpul stagiului. Voluntarului i se vor prezenta activitățile pe care organizația 
noastră le propune. Mai apoi îl vom include în orice alte activități preferă.  

Aranjamente practice: 

Voluntarul va locui în instituție cu alți voluntari.  

Documente necesare: CV și scrisoare de motivație  

Acum este rândul tău.  

Găsește greșelile din următorul mesaj care promovează locurile disponibile dintr-un 
proiect S.E.V., publicat pe site-ul unui ONG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greșelile sunt prezentate pe pagina următoare. 
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Greșeli: 

1. Este scris doar în titlu că este vorba despre un post vacant pentru un proiect SEV. Se pornește de 
la premisele că oamenii care vizitează site-ul știu deja ce este SEV. Informații despre acest 
program european ar trebui să fie, de asemenea, incluse. 
 

2. Nu există informații cu privire la locul de desfășurare. Voluntarul va lucra într-un oraș sau într-un 
sat? De ce va beneficia acolo? Acestea ar putea fi informații utile pentru voluntar.  

 
3. Sarcinile nu sunt descrise. Cel care citește nu-și poate da seama decât de fapul că va lucra în 

domeniul mediului înconjurător. Nu există nici o informație cu privire la ce fel de muncă trebuie 
voluntarul să defășoare.  

 
4. Profilul specifică faptul că voluntarul ar trebui să aibă experiență anterioară în domeniu și 

cunoștințe de limba engleză, cerințe care nu sunt în conformitate cu regulie SEV.   
 

5. Nu sunt prezentate informații practice. Unde va locui voluntarul? Ce fel de facilități va avea? Va 
găti singur sau va primi 3 mese pe zi? Va avea toate weekend-urile libere? Câți bani de buzunar 
va primi?  

 
6. Nu sunt informații cu privire la limba documentelor solicitate.  

 
7. Nu se precizează dacă proiectul este deja aprobat sau dacă organizația urmează să aplice pentru 

finanțare.  
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Selecția voluntarilor este procesul de alegere a voluntarului potrivit pentru o anumită 
poziție dintr-o serie de candidați care au aplicat pentru ea. Anterior, așa cum a fost 
prezentat mai sus, organizația trebuie să elaboreze un profil al participantului și să 
promoveze pozițiile disponibile. 

Vorbind despre SEV, există unele aspecte particulare care trebuie luate în considerare. 
În primul rând și cel mai important, ține cont de faptul că procesul de recrutare și 
selecție trebuie să fie deschis tuturor candidaților, inclusiv persoanelor cu oportunități 
reduse, indiferent de grupul etnic din care fac parte, religie, orientare sexuală, opinie 
politică etc. Mai mult, fii conștient de faptul că în SEV nu poate fi solicitată o calificare 
anterioară, experiență specifică sau cunoștințe de limbă, deci nu le poți include în 
criteriile de selecție. Sunt totuși situații în care un profil mai specific poate fi solicitat, dar 
doar atunci când sarcinile sunt de așa natură sau contextul proiectului cere asta. Chiar și 
în astfel de situații, toate acestea trebuie menționate clar în aplicație și aprobate de 
către Agenția Națională sau E.A.C.E.A, altfel ele nu pot fi incluse. 

Este adevărat că prima reacție este de a căuta și a selecta voluntarul care demonstrează 
abilitățile sau experiența necesare pentru a îndeplini responsabilitățile postului și de a 
gândi procesul de selecție în funcție de acest lucru. Aceasta este una dintre cele mai 
mari greșeli pe care le poți face și ar trebui să o eviți prin toate mijloacele! Voluntarii 
S.E.V. ar trebui aleși în funcție de interesele și nevoile lor de dezvoltare personală, iar 
proiectular trebui să-i aibă în vedere în primul rând pe ei și apoi comunitatea. De multe 
ori, dintre o persoană foarte experimentată și una care este doar la început, dar care 
dorește să obțină experiență în domeniul căruia proiectul i se adresează, cel mai potrivit 
candidat va fi cel de-al doilea pentru că el este mai motivat și proiectul va avea un 
impact mai puternic asupra lui. 

Procesul de recrutare și selecție solicită multă comunicare deoarece implică schimbul de 
informații în legătură cu nevoile și așteptările organizației și cele ale candidatului dar și 
în legătură cu ceea ce ambele părți pot oferi. Cele mai multe principii legate de 
comunicare, prezentate în secțiunile anterioare, se aplică și în acest caz, dar există și 
niște particilarități care ar trebui avute în vedere.  

 

 

5. Selecția voluntarilor 

Cum să selectezi voluntarii potriviți pentru proiect?  
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1. Concentrează-te pe interese și motivație  

Nu are sens să explicăm și mai mult: SEV se concentrează mai mult pe dezvoltarea 
voluntarului, deci asta trebuie să evaluezi înainte de orice altceva. Indiferent de 
instrumentul pe care îl vei folosi pentru a evalua candidații (ex. interviuri, formulare de 
aplicație, scrisori de intenție etc.), acesta ar trebui să ofere un cadru care permite 
voluntarului să vorbească mai mult despre interesele sale și motivația de aplica la acest 
proiect și nu atât despre experiența sa anterioară. Unele întrebări la care trebuie să afli 
răspunsul pentru a evalua corespunzător candidatul sunt:  

! Ce îl motivează pe candidat să fie parte din proiect?  
! Care sunt obiectivele de dezvoltare personală ale candidatului și cum sunt 

acestea legate de proiect?  
! De ce crede candidatul că ar aduce plus valoare echipei de proiect?  
! Care sunt planurile candidatului pentru perioada în care va face parte din 

proiect?  
! Ce părerea are voluntarul despre munca într-o echipă internațională?   
! Ce simte voluntarul în legătură cu părăsirea țării natale pe durata proiectului?  
! Cât de pregătit este candidatul pentru a locui singur?  
! Care este părerea candidatului despre activitățile proiectului?  
! Cât de pregătit este candidatul pentru a se implica în activitățile proiectului?  
! Este candidatul gata de a îndeplini aceste activități până la sfârșitul stagiului? 
! Are candidatul alte idei pentru a îmbunătăți activitățile și are vreo inițiativă 

personal pe care dori să o implementeze pe parcursul proiectului?  
! Sunt obstacole pe care candidatul trebuie să le depășească pentru a a putea fi 

parte din proiect până la sfârșitul acestuia?  

În opoziție cu acestea, sunt unele întrebări care, chiar dacă pot fi incluse în evaluare (din 
motive întemeiate), nu ar trebui luate în considerare sau ar trebui să aibă o foarte mică 
importanță în decizie. Acestea sunt:  

# Care este experiența candidatului raportată la proiect?  
# Ce fel de competențe posedă candidatul care l-ar face potrivit pentru a face 

parte din echipa proiectului?  
# Cât de bune sunt competențele lingvistice ale candidatului?  
# Care este orientarea sexuală, religioasă sau politică a candidatului?  

2. Încearcă să menții procesul cât mai obiectiv posibil!  

Este adevărat că nu este ușor ca procesul de selecție a unor viitori coechipieri să fie 
100% obiectiv și ca diferitele interese personale și profesionale să nu afecteze 
evaluarea, dar acest risc trebuie redus la mimimum și folosirea unor diferite instrumente 



 

100 

Capitolul 
3 

3

de evaluare te pot ajuta să faci asta. Unul dintre cele mai simple instrumente de acest 
gen este metoda scorurilor ponderate, o abordare relative simplă care te va ajuta să 
evaluezi cât mai bine posibil.  

Primul pas este să definești criteriile de evaluare ale candidaților. De exemplu, într-un 
proiect în care voluntarii vor lucra cu copii din secția de pediatrie a unui spital, trebuie 
să iei în considerare faptul că, niște criterii importante în alegerea viitorului voluntar 
sunt:  

1. Interesul lor în domeniul animației sociale; 
2. Dorința lor de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, animație sau sectorul social; 
3. Dorința lor de a lucra în cadrul unei echipe internaționale;  
4. Dorința lor de a lucra cu copii;  
5. Orice obstacol pe care îl înfruntă; 

După ce toate acestea au fost stabilite (de preferat împreună cu echipa proiectului), 
fiecare dintre ele ar trebui evaluate conform importanței pe care o au în cadrul 
poriectului. 

Pentru a da un exemplu, să ne gândim că scorul maxim pe care voluntarul ”perfect” îl 
poate obține este de 100 de puncte. Cum ar trebui aceste 100 de puncte distribuite pe 
cele 5 criterii? În primul rând este important ca viitorul voluntar să fie dispus să lucreze 
cu copiii pentru că ei vor fi principalul grup țintă al acestui proiect, astfel acest criteriu ar 
trebui să primească mai multe puncte în evaluarea finală. Suntem de acord că primește 
30 de puncte. Totdată, pentru că se va lucra în domeniul animației sociale, interesul în 
acest domeniu este foarte important, astfel că primește 25 de puncte. Proiectul va avea 
un impact mai mare asupra unei persoane care mai târziu va urma o carieră în comeniul 
menționat anterior pentru că îi va oferi o experiență valoroasă, făcând ca proiectul să își 
atingă mai bine obiectivele de învățare. În această situație cădem de acord că dorința 
de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, animație social sau asistență socială ar trebui să 
primească 15 puncte. Este important ca voluntarul să fie deschis să lucreze cu persoane 
din alte țări datorită specificului proiectului, deci alte 10 puncte vor fi alocate acestui 
criteriu. Pentru că dorim să oferim mai multe șanse candidaților cu oportunități reduse, 
aceștia ar trebui să aibă un avantaj dacă se află într-una dintre situațiile descrise în 
Ghidul Programului, deci acest aspect ar trebui să primească 20 de puncte. În concluzie, 
criteriile și punctajul ar trebui să arate așa:  
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Interesul lor în domeniul animației sociale 25 
Dorința lor de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, animație sau 
sectorul social 

15 

Dorința lor de a lucra în cadrul unei echipe internaționale 10 
Dorința lor de a lucra cu copii 30 
Orice obstacol pe care îl înfruntă 20 
TOTAL 100 

Poți observa că punctajul total este de 100. Acest lucru nu este un accident, după cum 
am decis la început, voluntarul perfect ar trebui să obțină 100 de puncte. În practică, 
când se alege punctajul, totalul nu va fi de 100, astfel trebuie să faci niște ajustări pentru 
a distribui diferențele în funcție de importanța lor. 

Cel de al treilea pas este de a evalua candidații în funcție de aceste criterii. Acest lucru 
poate fi făcut prin mai multe felulri (ex. printr-un interviu via Skype, printr-un formular pe 
care candidații îl pot completa online sau pe care pot să-l trimită pe e-mail sau printr-un 
interviu direct).  A avea 5 criterii de selecție nu înseamnă că ar trebui să ai 5 întrebări în 
formularul tău sau că întrebările să fie aceleași cu criteriile.  De exemplu, dacă ești 
interesat de dorința candidatului de a urma o carieră în îngrijirea copiilor sau sectorul 
social și de animație nu ar trebui să întrebi doar: “Dorești să urmezi o carieră în îngriirea 
copiilor, sectorul social sau în animație?”.  Este o întrebare închisă și pentru că persoana 
poate răspunde doar cu ”da” sau ”nu” nu îți permite să înțelegi care sunt de fapt 
planurile sale. O persoană poate considera să răspundă cu ”da” doar dacă are planuri 
bine definite de a lucra în acest domeniu și a început deja să urmeze acele planuri. O 
altă persoană poate crede că dacă doar ia în considerare această opțiune este bine să 
răspundă”da”, chiar dacă nu are un plan real în acest sens. În această situație, chiar 
dacă prima persoană este cu adevărat interesată de domeniu dar nu a început vreo 
inițiativă va răspunde cu ”nu” și nu va primi nici un punct.  Cea de a doua ar putea să 
vadă asta ca pe o opțiune îndepărtată, în caz că nu apare altceva, și va răspunde”da”, 
primind 15 puncte. Într-o astfel de situație vedem cum o persoană care este mai 
interesată de domeniu primește puncte mai puține pentru că întrebarea nu a fost pusă 
corespunzător.  

Pentru a evita ca situația descrisă anterior să se întâmple, art rebui sa folosiți mai multe 
întrebări deschise. Întrebările deschise încep, de obicei, cu: "Cum ...?", "De ce ...?", 
"Ce ...?", "Ai putea să descrii ...?". Deci, pentru a obține mai multe informații despre 
acest lucru am putea întreba: "Ce planuri de carieră ai?", "Ai putea conecta planurile 
tale de carieră cu acest proiect și, dacă da, cum?" și "Cum crezi ca ti s-ar potrivi o 
carieră în îngrijirea copiilor, animație sau sectorul social?". În acest fel poți evalua mai 
bine modul în care candidatul se încadrează în criteriile tale. 
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Punctele pentru fiecare dintre criterii pot fi acordate în două moduri. Prima opțiune este 
de a evalua fiecare criteriu de la 0 la ponderea sa (în acest exemplu, de la 0 până la 15) 
și de a aduna scorurile. A doua opțiune este de a evalua fiecare criteriu în funcție de o 
scală standard (de exemplu, de la 0 la 5). Odată ce ai terminat, pentru a obține scorul 
total al unui candidat, ar trebui să înmulțești scorul obținut de o persoană pentru fiecare 
criteriu în parte cu ponderea acestui criteriu și să împarți rezultatul la maximul scalei pe 
care ai utilizat-o. Poate suna un pic complicat, dar următorul exemplu va clarifica asta: 
dacă pentru dorința de a urma o carieră în îngrijirea copiilor (care are o pondere de 15 
puncte) un candidat primește scorul de 3, pe o scară de la 0 la 5, în evaluarea finală va 
primi (15 x 3): 5 = 9 puncte. Chiar dacă această a doua metodă poate părea un pic mai 
complicată, în practică vei vedea că va fi mai ușor să evaluezi diferitele caracteristici 
folosind aceeași scală. 

Figura următoare va prezenta cele două opțiuni de notare pentru un candidat: 

Opțiunea 1 – evaluare de la 0 până la pondere 

Criteriu Punctaj 
max  

(pondere) 

Scorul 
candidatului 

Interesul în domeniul animației sociale 25 22 
Dorința de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, animație sau 
sectorul social 

15 12 

Dorința de a lucra în cadrul unei echipe internaționale 10 10 
Dorința de a lucra cu copii 30 16 
Orice obstacol pe care îl înfruntă 20 0 
TOTAL 100 60 

Opțiunea 2 – o scală standard de la 0 la 5 (max = 5) 

Criteriu Punctaj 
max. 

(pondere) 

Scorul 
candidatului 

Scorul 
final 

ponderat 
 C1 C2 C3= 

(C1 x C2) / max 

Interesul în domeniul animației sociale 25 4 20 
Dorința de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, 
animație sau sectorul social 

15 3 9 

Dorința de a lucra în cadrul unei echipe 
internaționale 

10 5 10 

Dorința de a lucra cu copii 30 3 18 
Orice obstacol pe care îl înfruntă 20 0 0 
TOTAL 100  57 
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După evaluarea fiecărui candidat, pe baza scorurilor totale , poți să faci selecția 
începând cu cel mai bun scor. Cu toate acestea, ține cont de faptul că, inclusiv folosind 
acest sistem, evaluarea nu va fi 100% obiectivă pentru că sunt candidați cu calități 
similare care pot fi evaluați în moduri diferite. Din acest motiv este recomandat ca atunci 
când trebuie să alegi un candidat în detrimentul altuia și punctajul este apropiat, să îi 
evaluezi comparându-i unul cu celălalt, astfel încât să iei decizia corectă. Mai mult, 
selecția poate fi completată cu alte metode care îți vor da mai multe informații necesare 
pentru a lua decizia corectă, dar pentru început aceasta se poate dovedi a fi un 
instrument folositor de ierarhizare. 

3. Fii transparent în procesul de selecție și în oferirea rezultatelor  

Transparența este foarte importantă în procesul de selecție pentru că este esențial să 
oferi șanse egale tuturor persoanelor implicate și să arăți asta publicului. Este foarte 
important ca publicul să aibă încredere în imparțialitatea selecției, atât pentru imaginea 
organizației (acest lucru este esențial pentru un ONG), dar și pentru a evita posibile 
plângeri de la candidații care ar putea să simtă că nu au fost evaluați corespunzător. 

Pentru aceasta, asigură-te în primul rând că orice informație oferi despre procesul de 
selecție este accesibilă, în mod egal, tuturor (ex. persoanele cu care lucrezi mai des nu 
ar trebui să dețină mai multe informații decât cei care au aflat de poziția disponibilă de 
pe site). Mai mult, criteriile folosite pentru a evalua aplicațiile ar trebui să fie făcute 
publice încă de la început.  Nu uita să pui la dispoziție datele de contact ale 
persoanei/departamentului care poate oferi mai multe informații despre process. Poți 
chiar să publici o listă cu Întrebări Frecvente, pe care să o faci disponibilă oricărei 
persoane interesate. La sfârșitul perioadei de selecție, ar trebui să publici lista 
candidaților acceptați și este recomandat să oferi și o scurtă prezentare a motivelor care 
stau în spatele acceptării și respingerii participantului, bineînțeles, dacă acest lucru este 
posibil.   

4. Rezumat 

În termeni de comunicare, în procesul de recrutare acestea sunt aspectele principale 
legate de selecția voluntarilor și de pașii care trebuiesc urmați. Așa cum am menționat 
înainte, aceste principii și instrumente pot fi aplicate în diferite moduri. Le poți folosi în 
interviuri (urmând aceleași principii ca atunci când comunici cu personalul), în 
formularele de aplicație (urmând aceleași principii ca atunci când comunici în scris) sau 
în orice alt mod. Totuși, indiferent de ceea ce vei alege, un lucru rămâne neschimbat: 
este extrem de important să definești criteriile de selecție într-un mod corect și să fii cât 
mai obiectiv și mai transparent posibil în deciziile tale. 
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Contractele cu voluntarii 

Așa cum am menționat înainte, mai ales atunci când se lucrează într-un mediu multi-
cultural, persoane diferite lucrează după norme de lucru diferite. Ce este necesar, 
corect, etic sau potrivit pentru o persoană poate reprezenta opusul pentru o altă 
persoană. Din acest motiv este recomandat să se precizeze normele pe care te aștepți 
ca voluntarii să le respecte de la bun început, într-un mod clar și concis. 

Unul dintre documentele în care poți include așteptările tale de la voluntar și în care 
atribuțiile sale pot fi explicate și convenite este Contractul/Acordul de Voluntariat. Îl 
vom lua pe acesta ca exemplu, pentru că este cel mai comun, dar poți întocmi acorduri 
similare pentru orice fel de activitate. Întrucât diferite proiecte presupun ca voluntarul să 
aibă diferite sarcini și responsabilități, aici sunt câteva exemple generale despre cum 
pot fi aceste acorduri redactate astfel încât voluntarul să înțeleagă mai bine așteptările 
pe care organizația le are de la el. 

Rolurile și sarcinile participantului:  

! Își ia responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului prin 
intermediul activităților prevăzute;  

! Contribuie cu timp, energie și entuziasm la scopurile și obiectivele proiectului, pe 
toată durata stagiului său;  

! Desfășoară activitățile proiectului așa cum sunt prezentate în descrierea acestuia; 
! Participă la toate activitățile programate, sosește la timp și participă atât timp cât 

prezența sa este necesară la activitate/eveniment/sesiune;  
! Participă la cursurile de formare și la întâlnirile cu partenerii și Agenția Națională;  
! Participă la cursurile de pregătire necesare pentru proiect;  
! Predă toate documentele de călătorie, în original, organizației coordonatoare 

(exemplu: bilete de călătorie, rezervări de bilet, cărți de îmbarcare etc.); 
! Colaborează cu organizațiile de coordonare și trimitere pentru a urma procedura 

de obținere a vizei și de vaccinare, atunci când este necesar;  
! Informează organizația coordonatoare despre nevoile sale speciale pe care 

aceasta trebuie să le ia în considerare în contextual proiectului (exemplu: dietă, 
dizabilitate, caz de boală pentru care trebuie luate anumite măsuri de precauție) 
și confirma informațiile care pot fi redirecționate altor părți interesate; 

! Își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale, atât în cadrul activităților cât și în 

6. Contractele de voluntariat 

Cum să-ți exprimi în mod clar așteptările?  
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comunitate; 
! Se comportă frumos, respectuos și este un model pozitiv pentru toți cei cu care 

lucrează; 
! Tratează cu respect și considerație pe ceilalți voluntari sau tineri indiferent de 

vârsta, sexul, religia, orientarea sexuală sau originea acestora;  
! Îi tratează pe toți cu respect și nu jignește pe nimeni;  
! Nu se implică în activități care pot prejudicia imaginea S.E.V., a Programului 

Erasmus+, a organizațiilor care fac parte din proiect, a țării de găzduire sau a 
oricărei alte țări, a instituțiilor partenere în proiect, atât în timpul programului de 
lucru, cât și în timpul liber;   

! Împarte și își asumă sarcini legate de curățenia biroului, a spașiului de cazare sau 
a oricărui spațiu comun și le respect pe toată durata proiectului;  

! Păstrează un nivel scăzut de zgomot în locația de cazare, în special după lăsarea 
serii;  

! Demonstrează maturitate, onestitate și deschidere spre discuții atunci când există 
o divergență (conflict între doi sau mai mulți voluntari), pentru a evita situațiile 
conflictuale, fiind orientat spre stabilirea obiectivă a cauzelor și găsirea de soluții;   

! Conștientizează faptul că participarea într-un stagiu SEV este un privilegiu, nu un 
drept, că toți cei implicați în proiect vizează aceleași obiective să că trebuie 
găsite modalități și resurse pentru a a tinge acele obiective;  

! Conștientizează faptul că  abuzurile, amenințările, intimidarea, harțuirea fizică sau 
verbală în relația cu ceilalți nu vor fi nicicând tolerate;  

! Conștientizează că mințitul, înșelatul sau furatul nu sunt premise în nici o situație; 
! Conștientizează faptul că orice comportament sau activitate desfășurată în afara 

proiectului care afectează performanța voluntarului nu este acceptată;   
! Conștientizează că nu are voie să consume, să posede sau să fie sub influența 

alcoolului sau a unor substanțe halucinogene în timpul activităților;  
! Conștientizează că unii participanți la activități pot fi sub 18 ani și că ar trebui să 

reprezinte un model de urmat pentru beneficiarii lor. Fumatul în prezența 
participanților, pe durata activităților, este interzis; 

! Conștientizează faptul că este interzisă folosirea sau posesia unei arme sau a unei 
substanțe interzise; 

! Conștientizează faptul că, dacă dintr-un motiv sau altul voluntarul nu respectă 
aceste reguli următoarele măsuri pot fi luațe, asta dacă gravitatea faptei nu 
necesită alte acțiuni:  

− Avertisment verbal sau scris adresat celui responsabil pentru abateri 
ușoare;  

− Avertisment verbal sau scris adresat celui responsabil, împreună cu 
o notificare adresată organizației de trimitere și/sau Agenției 
Naționale; 

− Încheierea stagiului de voluntariat atunci când abaterile sunt grave 
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și repetitive. Dacă acesta va fi cazul sau dacă voluntarul se hotărăște 
să nu mai facă parte din proiect din motive care nu pot fi imputate 
organizației de coordonare și găzduire, atunci el va acoperi 
pierderile financiare datorate încheierii premature a stagiului.  

! Conștientizează că în cazul în care nu își va îndeplini responsabilitățile menționate 
în contract, organizația de coordonare, împreună cu organizația de trimitere are 
dreptul să întrerupă stagiul unui voluntar și să facă pregătirile necesare pentru 
plecarea acestuia.  

! Conștientizează că legile care se aplică sunt cele ale țării de găzduire și orice 
dispute legate de interpretare, aplicare sau validitate a contractului vor fi 
adresate instanțelor naționale.  

În plus față de aceste prevederi, organizațiile au posibilitatea de a specifica într-un mod 
mai clar așteptările lor legate de comportamentul voluntarului pe durata întregului 
stagiu. Astfel, un document numit cod de conduită poate fi prezentat voluntarului, 
oferindu-i mai multe detalii despre ceea ce este considerat a fi acceptabil și ce nu. Aici 
este un exemplu de astfel de cod: 
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Cod de conduită 

 

Dragă voluntar, următoarele pagini conțin un set de reguli care ne vor ajuta să avem o 
cooperare bună și să evităm potențialele situații neplăcute care nu vor fi în beneficiul 
nici unuia dintre noi.   

1. Cazare: 
! Vei fi cazat în aceeași cameră cu alte persoane. Camerele vor fi dotate cu 

mobila/obiectele necesare: paturi, dulap, masă, haine de pat, perne și 
plapume. Te rugăm să ai grijă de obiectele din camera ta, să nu le defectezi, 
avariezi sau distrugi. Dacă le vei defecta/avaria/distruge va trebui să acoperi 
costurile reparațiilor; 

! La începutul stagiului SEV vei primi toate acele obiecte din cameră pe baza 
unui process verbal de primire, prin care te angajezi ca la sfârșitul stagiului să 
le predai în stare bună, aceeași în care le-ai primit (se va face un inventar); 

! Vei împărți cu ceilalți toate obiectele commune (exemplu: oale, mătură, 
tacâmuri și altele); 

! Nu împrumuta, vinde sau amaneta vreunul dintre obiectele aflate în spațiul de 
cazare;  

! Nu vandaliza spațiul de cazare; nu picta pereții și nu îi găuri. Dacă vrei să 
creezi o atmosferă plăcută poți să-i decorezi cu poze, hârtii etc și noi îți vom 
oferi sprijin pentru a face asta; pentru orice alte modificări făcute în 
apartment, te rugăm să ne ceri permisiunea înainte; 

! Nu ai voie să găzduieși alte persoane în spațiul de cazare (ex. prieteni, familie, 
alți voluntari); dacă dorești să inviți pe cineva la tine, te putem ajuta să găsești 
un hotel/hostel ieftin;  

! Nu ai voie să ții animale de companie în spațiul de locuit; 
! Va exista un program de liniște în spațiul de cazare pe care va trebui să îl 

respecți și pe perioada căruia va trebui să păstrezi liniștea, între orele 22.00. și 
8.00.  

! Te rugăm să-ți respecți colegii, vecinii și orele lor de liniște/odihnă;  
! Nu este permisă organzarea de petreceri în spațiile de cazare; 
! Înainte de pleca din spațiul de cazare verifică dacă geamurile sunt închise, 

daca apa nu curge, dacă aragazul nu este pornit, dacă fierul de călcat sau altă 
aparatură electrică nu este conectată la priză; verifică toate luminile din casă 
înainte de a pleca sau a te pregăti de somn și stinge-le;  

! Te rugăm să te obișnuiești cu ideea de a recicla: reciclează hârtia, cartonul, 
sticlele de plastic, metalul și deșeurile organice. Nu risipi apa;   

! Întodeauna să încui ușa (în special înainte de a te duce la culcare sau înainte 



 

108 

Capitolul 
3 

5

de pleca de acasă); nu suntem responsabili de furturile care pot avea loc. În 
caz de furt vom anunța autoritățile responsabile de astfel de situații;  

! Îți este permis să fumezi doar în spații special amenajate. Este interzis să 
fumezi în cameră, băi, bucătărie și hol; nu lăsa chibrituri, țigări sau lumânări 
aprinse și nesupravegheate;  

! Nu îți lăsa obiectele personale în afara camerei;  
! Dacă unii dintre voluntari vor pierde/distruge/strica obiectele organizației ei 

vor fi nevoiți să le repare sau să le înlocuiască pe propriul cost; 
! Dacă voluntarul va fi amendat din vina sa, el va trebui să plătească amenda 

primită, din banii proprii;  
! Curățenia: Va trebui să faci curățenie săptămânal în spațiul de locuit, bucătărie 

și baie. Vă vom pune la dispoziție produse de curățenie (ex. mături, fărașe, 
produse de curățat), astfel încât vei avea cu ce să faci curățenie în spațiul 
personal și cel comun. De asemenea, trebuie să cureți frigiderul și aragazul cel 
puțin de două ori pe lună;  

! Înainte de a pleca în vacanța sau de a finaliza stagiul S.E.V. va trebui să faci 
curățenie în spațiul de locuit;  

! Poți dona obiectele tale personale care nu mai îți sunt necesare persoanelor 
nevoiașe;  

! Dacă apare o problemă, indiferent de cât de gravă este, trebuie să-ți anunți 
coordonatorul imediat, pentru că doar comunicând putem rezolva 
problemele;  

! Membrii organizației gazdă/coordonatoare au permisiunea de a face vizite 
inopinate la locurile de cazare, bineînțeles în situații excepționale și 
respectându-vă intimitatea, și pot lua măsuri în funcție de situația pe care o 
descoperă acolo;  

! Trebuie să înțelegi că ești responsabil pentru toate acțiunile tale.  
2. Activități 

! Trebuie să participi la toate activitățile (să plănuiești activitățile, să vii cu idei, 
cu inițiative proprii, să participi la sesiunile de mentorat, la cursurile de limbă 
etc.) și la toate întâlnirile organizate de către organizația de găzduire, 
respectând programul și fiind punctual;  

! Datorită faptului că vei face parte din comunitatea locală și toate activitățile 
depind de alte instituții și evenimente, pot apărea diverse schimbări în 
program pentru că depindem de diferite persoane și instituții din comunitatea 
locală (parteneri, persoane resursă, părți interesate etc.). Sfatul nostrum este 
să fii tolerant și flexibil;   

! Trebuie să te implici în organizarea și punerea în practică a tuturor activităților 
proiectului și trebuie să îți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale;   

! Trebuie să respecți membrii organizației de găzduire și partenerii săi;   
! Trebuie să înțelegi diferența dintre a organiza și a facilita: organizația de 
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găzduire poate facilita o activitate (prin oferirea de resurse, găsirea unui 
partener sau venind cu sugestii), dar grupul de voluntari trebuie să planifice 
activitățile și să se asigure că totul este bine organizat;  

! Trebuie să arăți respect celorlalți voluntari atât în timpul activităților, cât și în 
timpul liber;  

! Te vom învăța, dacă va fi nevoie, cum să lucrezi într-o echipă, pentru că în 
acest mod se vor desfășura activitățile voastre. Fiind o echipă mixtă din punct 
de vedere cultural trebuie să iei în considerare faptul că vor exista mai multe 
opinii și idei diferite. Pentru o bună cooperare recomandăm cu tărie să arătați 
toleranță și înțelegere altor culturi;  

! Trebuie să fii serios în ceea ce privește activitățile proiectului și să înțelegi că 
pentru oamenii din comunitatea locală implicarea ta este foarte utilă;  

! Este foarte important să ai un comportament corespunzător față de oamenii 
din comunitatea locală cu care intri în contact; de asemenea, încearcă să ții 
cont de diferențele culturale dintre tine și localnici și să nu faci nimic ce i-ar 
putea răni sau jigni;  

! Trebuie să te aștepți că în unele perioade ale anului vor exista perioade de 
lucru mai intense (în special primăvara) și trebuie să fii tolerant și deschis la un 
program de lucru încărcat și la mici schimbări ale planului inițial;  

! Pentru o mai bună organizare a activităților vei avea un calendar de activități 
în spațiul de lucru;  

! Îți cerem să înțelegi că poți să-ți arăți respectful față de alții și prin aspectul 
tău: de aceea te rugăm să porți haine decente la evenimentele organizate în 
noua ta comunitate și să te comporți în concordanță cu tipicul evenimentului;  

! Dacă va exista vreo activitate care se află în contradicție cu normele tale 
religioase sau culturale nu te vom obliga să iei parte. Te rugăm doar să ne 
anunți despre asta cât mai repede posibil, înainte de activitate, și împreună 
vom căuta o alternativă care să o înlocuiască pe aceasta;  

! Dacă nu te simți confortabil desfășurând o anumită activitate trebuie să ne 
comunici asta și împreună vom găsi o soluție pentru a schimba situația; cu 
toate acestea, asta nu ar trebui să se întâmple prea des;   

! Dacă vei împrumuta diferite materiale de la organizația de găzduire trebuie să 
le returnezi exact așa cum le-ai primit; dacă apare vreo stricăciune va trebui să 
o achiți din bugetul propriu;  

! În timpul sau înaintea activităților nu ai voie să consumi băuturi alcoolice.  
3. Reguli de birou: 

! Trebuie să faci curat la birou (pe masa de lucru, pe jos, să duci gunoiul să să 
cureți toaleta) în fiecare săptămână, pe baza unui program de curățenie care 
va fi postat la locul de desfăsurare a activităților;  

! De asemenea, pe un perete din biroul voluntarilor va exista și un calendar cu 
zilele libere ale voluntarilor pentru fiecare lună de stagiu;  
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! Biroul este deschis între 9:00 – 17:00; 
! La birou vei avea acces la un computer conectat la Internet pentru a-ti pregăti 

activitățile, edita filmulețele și pozele și pentru a comunica cu prietenii și 
familia. Pe computerele care îți sunt puse la dispoziție de organizația de 
găzduire nu ai voie să descarci muzică, filme sau orice alt conținut sau 
software fără licență; încearcă să folosești programele care sunt deja instalate. 

4. Comunitate și conduită: 
Trebuie să iei în considerare că orice comportament pe care îl ai poate influența 
întregul grup de voluntari și integrarea ta în comunitate. Din aceste motive îți 
recomandăm să iei în considerare următoarele aspecte:  
! Întotdeauna să-ți amintești că există o diferență între țara ta natală, obiceiurile 

și tradițiile ei și această țară, unde vei fi un cetățean active timp de câteva 
luni. O activitate care în țara ta este considerată normală, aici poate fi 
interpretată diferit;  

! Nu îți este permis să fumezi și să consumi alcool în fața copiilor și altor oameni 
cu care lucrezi;  

! În timpul activităților care implică copiii, te rugăm să încerci să discuți și să 
comunici la ”nivelul” lor (de ex: fii răbdător, tolerant, folosește limbajul 
trupului etc);  

! Odată ce intri într-o nouă comunitate nu uita de diferențele culturale și 
obiceiurile oamenilor și fii întotdeauna conștient de nevoile lor;  

! Trebuie întotdeauna să respecți intimitatea celorlalți și de asemenea să ceri 
permisiunea dacă dorești să utilizezi unele din obiectele lor personale;  

! Trebuie să fii decent în prezența colegilor tăi, a membrilor organizației și a 
altor oameni pe care îi întâlnești;  

! În ceea ce privește obiectele comune (oale, mătură, uscător de rufe, veselă 
etc) te rugăm să nu le ții doar pentru tine și să le împarți cu ceilalți colegi;  

! Îți recomandăm să fii responsabil și vigilent, mult mai responsabil decât ești 
acasă;  

! Orice relație intimă între voluntar și beneficiarii activităților, minori sau 
membrii organizației este strict interzisă;  

! Chiar și în caz de probleme personale, trebuie să fii conștient și să înțelegi că 
activitățile proiectului trebuie îndeplinite;   

! Nu ai voie să lezezi imaginea organizației de găzduire și a membrilor ei; dacă 
nu îți place ceva la noi, vino și ne spune asta într-o discuție privată; vom 
proceda și noi la fel dacă va fi necesar;  

! Datorită faptului că organizația noastră este apolitică și non-religioasă, aceasta 
promovează înțelegerea între oameni și luptă împotriva discriminării. 
Promovarea din partea ta a diferitelor viziuni politice, religioase sau xenofobe 
este strict interzisă pe durata proiectului;  

! Orice formă de violență este interzisă;  
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! Orice problemă care se va ivi trebuie tratată cu calm, folosind o comunicare 
non-violentă;  

! Te rugăm să iei în considerare că aici, în țara de găzduire, noi, organizația de 
găzduire, suntem unii dintre cei mai apropiați prieteni ai tăi. Astfel, indifferent 
de problema apărută, dacă ți se întâmplă ceva, dacă comiți o greșeală sau ai 
o idee despre o activitate, te rugăm să vii să ne spui. Suntem aici pentru a te 
ajuta!;  

! Comunicarea este cheia spre orice!  
5. Timp liber 

! Pe lângă weekend-uri și sărbători legale vei beneficia lunar de 2 zile libere;  
! Nu vom acționa împotriva credințelor tale obligându-te să iei parte la o 

activitate dacă aceasta are loc în timpul unei zile importante pentru tine din 
punct de vedere religios sau național, dar te rugăm să ne anunți despre asta 
cât mai repede posibil;  

! Există posibilitatea ca unele activități să fie organizate în weekend-uri iar în 
acest caz va trebui să lucrezi în weekend, dar vei primi zile libere în timpul 
săptămânii. Toate acestea vor fi stabilite dinainte. 

6. Vacanță 
! Pentru siguranța ta și pentru o bună cooperare trebuie întotdeauna să anunți 

organizația de găzduire despre planurile tale, unde și când dorești să-ți iei 
vacanță;  

! De câte ori dorești să pleci undeva în străinătate trebuie să completezi o 
declarație conform căreia te angajezi să te întorci pentru următoarea activitate 
și să nu stai mai multe de 3 zile în afara țării;  

! La fiecare început de lună vei informa organizația de găzduire despre planul 
tău de a-ți lua zile libere. Acest lucru este necesar pentru că este important să 
existe o comunicare bună și zilele libere să nu se suprapună cu activitățile 
proiectului; este aproape imposibil să se accepte o zi liberă anunțată cu foarte 
puțin timp înainte (mai puțin de o săptămână);  

! Sugestia noastră este să fii conștient că inclusiv în timpul zilelor libere (dar în 
special în timpul activităților) îți reprezinți țara și depinde de tine cum faci 
acest lucru. Fii conștient că un comportament neadecvat  poate crea 
stereotipuri despre țara ta!; 

Întotdeauna vom face tot posibilul să te ajutăm, să venim cu idei și soluții pentru 
toate problemele, dar pentru asta trebuie să comunicăm! 
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Pentru a finaliza această secțiune îți reamintim încă o dată că, în funcție de contextul 
muncii tale, prevederile pot fi schimbate, la unele se poate renunța sau altele pot fi 
adăugate. Ce este esențial la un astfel de document este să fie redactat astfel încât totul 
să fie explicat cum trebuie și așteptările tale să fie făcute cunoscute încă de la început. 
Astfel, multe probleme viitoare, cauzate de diferențe de percepție asupra așteptărilor 
fiecărei părți implicate, pot fi evitate, salvând mult timp și mulți neuroni de la moarte .  
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După cum probabil ştii, organizaţia ta face parte dintr-o comunitate cu care 
interacţionează frecvent. Nici o organizaţie nu poate să-şi îndeplinească misiunea fiind 
izolată de mediu, de grupul ţintă sau de alte entităţi cu care intră in contact pe parcursul 
activităţii sale. Aceste interacţiuni sunt benefice şi folositoare pentru toate părţile 
implicate, dar pot câteodată să genereze și conflicte. De asemenea, deşi membrii 
organizaţiei pot avea o cunoaştere aprofundată despre mediul organizaţiei şi despre 
nevoile grupului ţintă, se poate ca această cunoaştere să nu fie precisă, fiind influențată 
de diferiţi factori. 

Diferitele iniţiative pe care organizaţiile le au (le vom spune proiecte de acum înainte) 
vor crea interacţiuni cu diferite persoane şi entităţi şi vor genera diferite interese din 
partea lor. Să ne gândim la un concert caritabil pe care îl organizați pentru tinerii cu 
dizabilităţi. Cu cine va interacționa proiectul şi cine va fi interesat de el? În primul rând, 
vor fi tinerii cu dizabilităţi şi spectatorii. Pe de altă parte, de asemenea, şi artiştii care vor 
evolua pe scenă vor avea un interes legat de concert (în privinţa programului, 
echipamentului de sunet, muzicii care se doreşte a fi cântată, plăţii etc). Dacă avem 
sponsori ei de asemenea vor fi interesaţi de modul de organizare, de cum va fi 
evenimentul promovat şi la ce va fi folosită sponsorizarea lor. Totodată, dacă concertul 
are loc într-un loc public, vor apărea interacţiuni cu persoanele care vor trece pe lângă 
concert (concertul poate fi în calea lor sau pot fi interesaţi să asiste), deci şi ei pot să 
aibă un interes în proiect. Toate aceste părţi (plus altele care dintr-un motiv sau altul vor 
fi afectate pozitiv sau negativ de proiect) sunt părţile interesate (stakeholderii). Când 
planificăm şi organizăm evenimentul, trebuie avut în vedere informarea acestora despre 
iniţiativă, consultarea cu ei, chiar şi includerea lor în implementare, acest proces fiind 
cunoscut ca implicarea părţilor interesate. 

Implicarea părţilor interesate nu este un lucru nou, fiind o practică obişnuită prin care 
afacerile de succes şi întreprinderile sociale îşi implică angajaţii, clienţii, furnizorii sau 
comunităţile din care fac parte în schimbarile pe care vor să le inițieze şi se adaptează în 
funcţie de nevoile lor. Totuşi, aceste acţiuni sunt întâlnite în majoritatea cazurilor doar în 
cadrul companiilor mari sau a ONG-urilor mai dezvoltate, în timp ce organizaţiile mai 
mici fie nu consideră aceste acţiuni ca fiind destul de importante fie nu cunosc această 
opțiune. Acest lucru se întâmplă atât din cauza unei lipse de cunoaştere, dar şi pentru 
că liderii nu reușesc să vadă diferitele avantaje pe care acest proces le poate aduce 

1. Principii de bază 
Ce înseamnă implicarea părţilor interesate și de ce 
avem nevoie de ea? 
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organizaţiei lor, cum ar fi: 

• Menținerea contactului cu părţile interesate va oferi informaţii valoroase care vor 
ajuta ca planurile voastre viitoare să fie mai bine adaptate nevoilor lor, făcând 
proiectele mai atrăgatoare şi mai puțin problematice. Este adevarat că se pot 
anticipa anumite nevoi ale grupului ţintă, dar de exemplu, nu ți s-a întâmplat să 
planifici ceva şi să descoperi că persoanele nu au fost prea interesate de 
proiectul tău? Nu crezi că te-ar fi ajutat dacă i-ai fi întrebat despre interesele lor 
sau chiar i-ai fi implicat în procesul de organizare? 

• Implicarea părţilor interesate va genera mai multe idei care vor ajuta la o mai 
bună pregătire a proiectului. Nu te-ai întrebat: "Of, de ce nu m-am gândit la 
asta?" Cu cât vei interacțion mai mult cu persoanele interesate de subiectul în 
cauză, cu atât multe idei vei primi care te vor ajuta să ai mai multe perspective şi 
soluţii pentru problemă și să devii mai creativ în muncă. 

• Prin implicarea în proiect a părţilor interesate, ele vor dezvolta un simţ al 
apartenenţei asupra lui. De obicei, oamenii sunt mai atrași de proiecte la care au 
contribuit direct, decât de cele la care participă fară nici o conexiune prealabilă. 

• Diferitele riscuri asociate activităţii pot fi mai uşor identificate, deoarece 
benefeciezi de experienţa mai multor persoane implicate in proiect. 

• Contactul direct cu părţile interesate va ajuta la crearea unei imagini pozitive în 
comunitate, crescând astfel şi suportul acesteia. 

Pentru clarificarea lucrurilor, să luăm în considerare următoarele trei situaţii. Autoritățile 
locale plănuiesc să organizeze unele activităţi dedicate tineretului în localitatea ta. Care 
dintre aceste opțiuni îți place mai mult: 

1. Autorităţile locale vor face singure un plan și tu vei putea participa la activitățile 
despre care ele cred că sunt cele mai potrivite pentru tine, în caz că vor exista; 

2. Autorităţile locale se vor consulta cu tinerii şi organizaţiile de tineret şi împreună 
vor crea un plan de activităţi pe care îl vor implementa; 

3. Autorităţile locale se vor consulta cu tinerii şi cu organizaţiile de tineret despre 
plan şi de asemenea vor oferi acestora resursele necesare pentru a pune acest 
plan în aplicare? 

De obicei sunt preferate opţiunile 2 sau 3 deoarece acestea nu doar că ţin cont de 
parerea beneficiarilor, dar le şi acordă oportunitatea de a se implica în întregul proces şi 
de a-l conduce în direcţia pe care ei o consideră cea mai bună. E mai plăcut atunci când 
contribui la luarea deciziilor şi când ce se întâmplă în jur ţine cont de părerea ta, nu-i 
aşa? De asemenea, este mai plăcut când poţi participa şi chiar coordona unele activităţi, 
deoarece te poţi folosi de propria experienţă şi propriile resurse ca să creezi o 
experienţă mai bună pentru grupul ţintă. Toate acestea ne conduc la un alt aspect legat 
de implicarea părţilor interesante: diferitele grade de implicare. 
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În general, oamenii consideră că au destulă interacțiune cu persoanele implicate dacă îi 
informează despre ce se întâmplă sau dacă se sfătuiesc cu ei. Chiar dacă și aceste 
abordări sunt utile, implicarea părţilor interesate poate însemna mai mult decât atât, 
deoarece nivelul de implicare poate fi mult mai mare. Următorul exemplu va lămuri un 
pic acest aspect. Să ne gândim că vrei să organizezi un workshop cu tinerii din 
comunitatea ta. Cum vei implica părţile interesate în acest proiect? Iată câteva exemple 
de niveluri de implicare: 

1. Informare (oferirea de informaţii obiective şi precise care vor ajuta părţile 
interesate să înțeleagă planul pe care l-ai conceput, alternativele pe care le-ai 
avut în vedere dar nu le-ai luat în considerare sau oportunităţile pe care această 
activitate le aduce părţilor interesate) - în acest caz tu împreună cu alți câţiva 
colegi veţi crea un plan de activitate şi îl veţi implementa. Înainte sau în cursul 
implementătii veți informa părţile interesate despre ce se va întâmpla, când se va 
întâmpla, ce aspecte ai luat în considerare în alegerea activităţilor, cum se poate 
participa la aceste activităţi şi ce beneficii ar putea aduce participarea. 

2. Consultarea (adunarea opiniilor de la părţile interesante despre plan, alternative 
şi rezltate) - în acest caz, planul nu îl creezi doar tu împreună cu colegii tăi, ci 
implicaţi şi diferite părţi interesante prin chestionarea lor şi luaţi în considerare şi 
opiniile lor. Părţile interesate consultate nu ar trebui să fie doar din grupul tinţă, ci 
şi alte persoane sau entităţi asupra cărora activitaţile vor avea un impact. 

3. Implicarea (părţile interesate iau parte atât în procesul de planificare cât și în cel 
de luare a deciziilor) - tu nu numai că te vei consulta cu părţile interesate, dar îi 
vei şi include în organismele decizionale care coodonează activităţiile. Totuşi, 
decizia finală asupra activităţilor îţi revine ţie.  

4. Colaborare (atât tu cât şi o parte a părţilor interesate vă asumaţi răspunderea 
pentru coordonarea unor activități ale proiectului) - în acest caz, părţile interesate 
devin parteneri pe parcursul proiectului şi nu numai că veţi organiza totul 
împreună, dar vă veţi împărţi sarcinile, fiecare fiind responsabil, hotărând şi 
implementând părţi din întregul proiect. 

5. Împuternicirea (luarea deciziilor revine în întregime părţilor interesate) - acesta 
este cel mai înalt nivel de implicare al părţilor interesate: nu doar munciţi 
împreună în cadrul implementării activităţilor, dar le acorzi întâietate, astfel că ei 
decid, tu doar le oferi îndrumare şi sprijin. 

Desigur, fiecare parte interesată va dori diferite nivele de implicare. În timp ce grupul 
ţintă va dori mai mult decât să fie doar consultat, unii dorind poate chiar să fie parte din 
întreg procesul de organizare, persoanele din vecinătatea locurilor unde doreşti să 
organizei evenimente vor fi mulțumite doar să fie consultate pentru ca acestea să nu îi 
afecteze prea tare. Totuşi, dacă există un lucru cu care trebuie să rămânem dupa 
parcurgerea acestui capitol, este că tot timpul trebuie să iei în considerare persoanele 
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interesate de proiect, nu doar prin informarea şi consultarea lor, dar şi prin folosirea 
diverselor metode care le vor implica sau chiar le vor împuternici. Acesta este cel mai 
bun mod prin care proiectul tău va reflecta nevoile lor şi prin care se pot preveni multe 
dintre probleme ce pot apărea pe parcusul implementării. 
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Depozitele de informații sunt folosite pentru informarea părţilor interesate şi reprezintă 
zone publice, care pot fi online (ex: website) sau offline (ex: infopoint) de unde părţile 
interesate pot accesa informaţii relevante despre proiect. 

În funcție de proiect şi de părţile interesate vizate, informaţia oferită poate fi despre 
diferite aspecte, cum ar fi: 

! informaţii despre organizare, așteptări, obiective, activităţi obișnuite, personal 
etc; 

! activităţile preconizate; 
! locaţiile unde activităţile vor avea loc; 
! consultări care vor avea loc; 
! oportunităţi pentru feedback; 
! grupurile ţintă şi beneficiile preconizate; 
! plan şi acțiuni pentru asigurarea: 

− protecţiei şi confortul părţilor interesante; 
− protejării mediului; 
− protejării drepturilor omului; 
− condiţiilor bune de muncă; 
− unui comportament etic; 
− durabilității proiectului; 

! alternativele avute şi motivele pentru care s-a ales această abordare; 

Procesul pentru crearea unui depozit de informații nu este unul simplu, deoarece 
trebuie adaptat specificului proiectului şi profilului părţilor interesate. Aceştia sunt paşii 
de bază care ar trebui urmăriţi: 

1. Selectarea informaţiei care se dorește făcută publică şi crearea de materiale care să 
fie incluse în depozitul de date (ex: broşuri, pliante, postere, videoclipuri, prezentări, 
articole, grafice etc). Nu trebuie neglijată aplicarea informaţiilor şi cunoştiiţelor despre 
comunicare dobândite în capitolele precedente. 

2. Alegerea unei metode adecvate pentru distribuirea materialelor. În primul rând, în 
funcţie de părţile interesate, se decide dacă ar trebui să fie online, offline sau în amblele 
medii. Dacă este o locaţie fizică, trebuie ales cel mai bun loc care să fie accesibil părţilor 

Depozitul de informații 
Metode de implicare a părților interesate 
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interesate. Depozitul de date are nevoie de un personal adecvat care să poate să 
prezinte informaţia într-un mod prietenos şi să interacționeze cu părţile interesate. A se 
avea în vedere că nu toate părţile interesate vor avea o atitudine pozitiva faţă de tine şi 
personalul trebui sa fie pregătit să facă faţă unor astfel de persoane. De asemenea, 
trebuie avut în vedere un program al depozitului (ex: dacă părţile interesate lucrează de 
la 9 la 17, atunci depozitul de date trebui să fie deschis mai înainte sau după aceste ore, 
pentru ca ei să poate să-şi procure informaţiile necesare). 

3. Informarea părţilor interesate despre disponibilitatea depozitului de date şi cum 
poate fi accesat. 

4. Primirea feedback-ului – este recomandat să se ţină un registru cu vizitatori în care se 
poate înregistra orice feedback primit. 

5. Actualizarea informațiilor – informaţia trebuie actualizată regulat. Informaţiile care nu 
mai sunt valabile pot provoca mai mult rău decât bine, deoarece dau impresia că nu 
sunteţi oneşti.  
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Brainstorming-ul este un proces consultativ care urmăreşte indentificarea de soluţii 
creative la probleme şi de alegere a celei mai potrivite, într-un mod democratic. Începe 
prin indentificarea problemei, care este ulterior prezentată unui grup care poate să 
ofere opinii relevante despre subiect, continuând cu generarea de soluţii obișnuite dar 
şi neobişnuite, chiar dacă acestea depășesc resursele disponibile. 

Brainstorming-ul este un proces în două etape. Întâi se propun posibilele soluţii care 
pot fi oricât de “ciudate”. În această etapă nimeni nu are voie să le critice (obiectivul 
este să se aducă cât mai multe soluţii în discuţie şi să se treacă peste ideile 
preconcepute cu privire la limitările existente).  În a doua etapă, propunerile sunt 
analizate, adaptate posibilităţilor de organizare, astfel creându-se altele noi din cele 
iniţiale, iar la final cea mai bună soluţie este aleasă. 

Organizarea unei sesiuni de brainstorming nu este o mare provocare, dar totuşi trebuie 
făcută cu foarte multă atenţie, deoarece implică foarte multă dezbatere şi persoane care 
îşi vor argumenta ideea energic, lucru care poate duce la conflict dacă nu este 
administrat adecvat. Iată care sunt paşi de bază: 

1. Alegerea atentă a participanţilor: pe cât posibil, ei trebui să aibă diferite medii de 
proveniență, interese şi experienţe. Astfel, soluţiile care vor fi prezentate vor fi cât 
mai creative posibil. 

2. Alegerea moderatorului de discuţii. El/ea nu va contribui cu idei şi nu se va 
angaja în dezbateri, dar va avea următoarele atribuţii: 

! să prezinte şi să explice procesul participanţilor; 
! să prezinte problema care trebuie soluţionată; 
! să se asigure că fiecarei persoane îi este oferit spațiu pentru a contribui şi 

chiar este încurajată să ofere această contribuţie; 
! să prevină criticarea ideilor în prima etapă; 
! să se asigure că discuţiile nu deviază de la subiect; 
! să noteze ideile generate. 

3. Începerea primei sesiuni prin împărtăşirea de soluţii pe care participanții le 
consideră posibile. În această etapă propunerile nu trebuie evaluate sau criticate. 

4. Înregistrarea ideiilor, oricât de nerealiste ar părea. Această etapă poate să dureze 
până când nu mai sunt idei sau până când limita de timp a fost atinsă (limită care 
este prezentată la început). Ideal, propunerile ar trebui prezentate într-un mod în 

Brainstorming 
Metode de implicare a părților interesate 
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care toată lumea să le vadă (ex: proiector) 
5. Începerea etapei a doua, în care propunerile sunt analizate, evaluate, adaptate 

sau chiar combinate pentru a găsi cea mai buna soluţie. Ideea este să se 
găsească cea mai bună soluţie, având propunerile iniţiale ca punct de pornire. 

6. Alegerea celei mai bune soluţii într-un mod democratic. Dacă acest lucru nu este 
posibil sau necesar se face o listă cu soluţii posibile (cu argumente pro și contra) 
şi se înmâneaza forului de decizie.  
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Cercul Samoan este o metodă care poate fi folosită pentru abordarea subiectelor mai 
delicate care pot genera dezbateri aprinse. Nu exită un "lider" oficial al discuției şi 
fiecare participant este binevenit să îşi exprime opinia personală, dar există un 
moderator care va explica regulile întâlnirii, va administra timpul alocat şi se va asigura 
că toată lumea are şansa să vorbească. Numele acestei metode provine din faptul că 
persoanele sunt aranjate în două cercuri, unul interior şi unul exterior. Doar persoanele 
din cercul interior au voie să vorbească şi să-şi prezinte opiniile în timp ce restul trebuie 
să asculte în linişte. Totuşi, când o persoană din cercul exterior doreşte să intre în 
discuţie, acea persoană poate să arate acest lucru printr-un anumit "semnal" (ex: să se 
ridice) şi o persoană din cercul interior va schimba locul cu acesta. De asemenea, 
aranjamentul cu două cercuri poate fi adaptat nevoilor sau configurației camerei şi, de 
exemplu, poate fi alcătuit dintr-un semicerc (cu persoanele care nu au voie sa 
vorbească) care este deschis către o formațiune în formă de U făcută din scaune. În 
urmatoarea figură, veţi vedea două posibile aranjamente de scaune (doar persoanele 
care stau pe scaunele roşii pot lua cuvântul). 

 

Iată pașii pe care trebuie să-i iei pentru a organiza o întâlnire de tip cerc Samoan: 

1. Pregătirea camerei după cum este descrisă în figurile de mai sus. Dacă încăperea 

Cercurile Samoan 
Metode de implicare a părților interesate 
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este prea mare sau sunt prea multe persoane, poţi să iei în considerare utilizarea 
unui microfon. 

2. Pentru aranjamentul iniţial se pot alege unul sau doi reprezentaţi pentru fiecare 
punct de vedere care să se așeze în cercul interior (cei care vor putea să ia 
cuvantul). Se pot lăsa câteva scaune centrale libere în caz că vor dori şi alţii să 
intre în discuţie mai târziu. 

3. Moderatorul prezintă regulile: 
! Persoanele din cercul exterior pot asculta, dar nu intervin nici verbal, nici 

non-verbal. 
! Oricine din grupul exterior care vrea să se alature conversaţiei poate să 

facă asta, fie venind în față şi luând loc pe unul din scaunele libere, sau, 
dacă nu este unul disponibil, pot să facă semn în orice mod permis (de 
exemplu stând în picioare) şi atunci când un membru din cercul interior 
consideră că la momentul respectiv nu mai are nimic de adăugat, poate 
să-i ofere locul. 

4. Discuţia poate începe rugând participanţii să-şi expună pe scurt punctul de 
vedere asupra problemei sau printr-o deschidere directă a dezbaterii. 

5. Întregistraţi tot ce se vorbește, punctele de vedere exprimate, punctele de 
divergenţă apărute, înțelegerile şi posbilele rezultate. 
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Această metodă oferă o abordare radicală care permite participanţilor însăși să decidă 
subiectele discuţiei şi să participe la dezbaterile care îi interesează. Deşi poate părea 
haotică, dacă este administrată corect, rezultatele pot fi surprinzătoare, deoarece oferă 
o totală libertate de exprimare participanţilor. 

Sunt patru principii de bază ale metodei: 

1. Oricine vine este persoana potrivită.  
2. Orice se întâmplă este singurul lucru care se putea întâmpla. 
3. Oricând începe este timpul potrivit.  
4. Când s-a terminat, s-a terminat. 

Practic, ca organizator, tot ceea ce trebuie să faci este să aloci mai multor persoane 
diferite intervale de timp în care să discute ceea ce consideră este că este important, 
evident legat de tematica întâlnirii. 

Un exemplu: discuțiile sunt împărțite în patru runde de dezbateri a câte 45 de minute 
fiecare, organizate în trei sesiuni paralele (subiectele sunt alese de participanţi) 

 Sesiunea 1 Sesiunea 2 Sesiunea 3 
Runda 1  

(10.00 – 10.45) 

Subiectul 1 Subiectul 2 Subiectul 3 

Runda 2  

(11.00 – 11.45) 

Subiectul 4 Subiectul 5 ... 

Runda 3 

(12.00 – 12.45) 

... ... ... 

Runda 4  

(13.00 – 13.45) 

... Subiectul 11 Subiectul 12 

 

 

Metoda spațiului deschis  
Metode de implicare a părților interesate 
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Fiecare participant propune un subiect de discuţie (în acest format pot fi maxim 12) şi 
poate să aleagă un interval de timp pentru respectivul subiect. Cei care propun 
subiectul trebuie să și modereze discuția, în timp ce restul sunt liberi să se alăture 
oricărei sesiuni paralele dintre cele trei posibile sau chiar să se mute de la una la alta în 
timpul discuţiilor. 

Iată pașii pentru implementarea unei astfel de metode: 

1. Alege un loc adecvat; 
2. Mediatizează evenimentului şi chiar invită direct persoanele interesate; 
3. Începe evenimentul prin prezentarea regulilor şi intervalelor de timp; 
4. Fiecare persoană care doreşte să propuna un subiect îl anunţă şi alege un interval 

(o sesiune) pentru acesta; 
5. Toate subiectele, orele şi locaţiile unde întâlnirile au loc vor fi prezentate 

participanţilor pe un avizier şi aceştia vor decide la care sesiuni se înscriu; 
6. Cei care propun subiectele vor modera dezbaterile individuale şi pot desemna 

persoane care să înregistreze discuţiile; 
7. După ce toate dezbaterile s-au încheiat, rapoartele pot fi prezentate întregului 

grup într-o întâlnire comună cu toate persoanele sau pot fi distrubuite ulterior. 
De asemenea, rezultatele evenimentului trebuie și ele distribuite părţilor 
interesate şi factorilor de decizie.  
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Jurnalismul civic este o metodă care permite oamenilor să obţină informaţii precise 
despre comunitatea lor sau despre subiecte legate de proiecte, care le vor permite 
ulterior să ia decizii corecte legate de diferite subiecte din dezbateri. Acesta poate lua 
forma unui blog, site de ştiri, ziar - on-line sau offline, post de radio sau televiziune. 
Totuşi, principalul obiectiv este ca părţile interesate să genereaze conţinutul, cu suportul 
tău. 

Deşi necesită mai multe resurse decât alte metode şi nu toate părţile interesate pot să 
devină jurnalişti şi să participe la această metodă, abordarea poate fi foarte folositoare 
în angajarea părţilor interesate şi împuternicirea lor, pentru ca ei să fie cei care 
coordoneaza parte a eforturilor tale de implicare. Informaţia venită din interiorul 
comunităţii va fi mai bine primită decât informaţia venită doar din partea organizaţiei, 
care ar putea fi considerată părtinitoare din cauza intereselor acesteia. În plus, spre 
deosebire de jurnalismul tradiţional, jurnalismul civic nu depinde de reclame ca să se 
susţină, astfel că se poate concentra mai puţin pe subiectele care aduc publicitate şi mai 
mult pe subiectele importante pentru comunitate. 

Paşii de baza pentru organizarea unei iniţiative de jurnalism civic: 

1. Găsirea de voluntari sau jurnalişti plătiți din comunitate care sunt dispuşi să 
coordoneze sau să participe. 

2. Stabilirea celui mai bun mediu de transmitere a informaţiei (ex: blog al 
comunităţii, website de ştiri, ziar online sau offline, post de radio sau televiziune). 
Infiinţarea lui şi obţinerea resurselor necesare (ex PC-uri, aparate foto, 
echipamente de înregistrare). 

3. Implicarea altor persoane în iniţiativă, chiar dacă nu au experienţă în jurnalism. Se 
pot oferi cursuri şi îndrumare pe parcusul organizării. 

4. Promovarea noii paltforme de jurnalism civic. 
5. Crearea conţinutului şi punerea acestuia la dispoziţia publicului larg. 
 

 

 

Jurnalismul civic  
Metode de implicare a părților interesate 
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Photovoice este o metodă prin care părţile interesate sunt rugate să-şi prezinte nevoile 
şi interesele prin fotografierea diferitelor scene care pun în evidenţă aceste lucruri şi prin 
adăugarea de text pentru o exprimare mai bună a mesajului care se doreşte transmis. 
Tema iniţiativei este dată de la început, iar organizatorii pot să ajute participanţii 
oferindu-le cursuri de fotografie, aparate foto, ajutor în imprimarea rezultatelor sau 
prezentarea lor mai departe, factorilor de decizie. 

Metoda este foarte eficientă în antrenarea părţilor interesante, ea fiind nu doar foarte 
flexibilă ci şi foarte dinamică, ceea ce poate fi atragător pentru grupurile ţintă. În plus, 
fiindcă nu implică o comunicare directă, ci prin poze, părţile interesate pot fi mai 
dornice de exprimare şi mesajul poate fi mai ușor transmis, deoarece pozele sunt mai 
expresive decât textul.  

Principalii paşi ai unui asemenea proiect sunt: 

1. Definirea şi prezentarea temei (sau a problemei). 
2. Indentficarea factorilor de decizie cărora li se vor prezenta rezultatele. 
3. Găsirea participanţilor. 
4. Furnizarea către participanţi a aparatelor foto şi instruirea lor în folosirea 

fotografiei ca metodă de transmitere a mesajului. 
5. Fotografierea propriu-zisă. 
6. Selectarea pozelor care vor fi prezentate factorilor de decizie şi adăugarea 

textului necesar pentru a explica mai bine mesajul. 
7. Prezentarea rezultatelor factorilor de decizie, mass-mediei şi altor părţi interesate. 

 

Photovoice 
Metode de implicare a părților interesate 
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Metodele prezentate sunt doar o mică parte din cele peste 100 de abordări diferite care 
există. Nu vom prezenta mai multe deorece obiectivul acestui capitol nu este să vă 
transforme într-un expert în angajarea persoanelor interesate, ci să vă prezinte diferite 
metode creative de comunicare şi interacţiune cu părţile interesate. Intenţia noastră a 
fost mai mult de deschidere a ta şi a organizaţiei tale spre o mai mare implicare în 
interacţiunea cu părţile interesate cu care lucrați, fie ele angajaţi, beneficiari, grupuri 
ţintă, sponsori, autorităţi locale sau orice altă entitate sau persoană cu care veţi 
interacţiona pe viitor. În plus am vrut să vă arătăm cum comunicarea cu părţile 
interesate poate fi mai creativa şi antrenantă decat este percepută a fi. 

Folosind această nouă atitudine ca punct de plecare dar și noţiunile asimilate despre 
comunicare şi despre diferite resurse care sunt disponibile, consideram că veți putea să 
implicați părţile interesate mai mult și că veți îmbunătăţi calitatea proiectelor voastre, 
deoarece veți fi capabili să le adaptați mediului în care lucrați şi nevoilor persoanelor cu 
care lucrați. După cum am spus şi mai devreme, principala idee pe care sperăm că ți-am 
insuflat-o citind acest capitol este că, în dezvoltarea şi implementarea proiectelor nu 
este doar util ci chiar necesar să fii în contact cu părţile interesate, să te consulţi cu ele şi 
să le implici în fiecare pas pe care îl vei face. Mai mult, folosind metodele adecvate, 
acesta poate fi un proces simplu și eficace! 

 

 

 

Concluzii 
Înainte să încheiem...  
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Future Capital este o inițiativă comună a 3 asociații de tineret, din Portugalia, România și 
Uruguay, care a urmărit dezvoltarea cooperării și a schimbului de bune practici în domeniul 
gestionarii programelor de mobilitate internațională și dezvoltarea competențelor necesare 
unei mai bune utilizări a Tehnologiilor Informației și Comunicării (TIC) în munca de tineret, în 
special în materie de comunicare.  
   
Pe lângă manualul pe care îl citiți acum, proiectul a mai urmărit și dezvoltarea unui Training 
Kit. Acesta cuprinde metode, instrumente, tehnici, materiale-suport dar și un design de curs 
pentru un potențial “Modul de Formare a Competențelor de Comunicare pentru ONG-uri”. 
Cu ajutorul său, asociațiile pot organiza singure o formare în domeniul comunicării 
organizaționale, reducând astfel costurile cu dezvoltarea personalului propriu. Acest T-Kit 
este disponibil la adresă http://communicate.oti-online.ro.  
   
În plus, pentru a ne asigura de faptul că metodele propuse sunt unele cu valoare practică, 
acestea au fost testate în cadrul unui curs organizat în Arad, România, la care au participat 
reprezentanți din toate cele trei țări și în urma căruia exercițiile au fost îmbunătățite sau 
adaptate, în funcție de evaluările primite.  
   
Sperăm că materialele propuse de noi va vor fi de ajutor și că vă veți bucură de rezultatele 
inițiativei noastre! 

 

Despre proiect 
Future Capital – Erasmus+ Acțiunea cheie 2 

Future 
Capital 
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Proiectul “Future Capital” a fost cofinanațat prin programul Erasmus+ al Comisiei 
Europene. 

Erasmus+ își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a capacității de 
inserție profesională și să ofere noi oportunități de educație, formare și stagii pentru 
tineri. Programul se va derula pe o perioadă de șapte ani și va beneficia de un buget 
total de 14,7 miliarde de euro. Această cifră este cu 40% mai mare decât nivelul de 
cheltuieli al perioadei 2007 - 2014 și reflectă angajamentul UE de a investi în aceste 
domenii. 

Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, 
de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la programe de 
voluntariat în străinătate. 

Erasmus+ va finanța parteneriate transnaționale între organizații și instituții de 
învățământ, formare și tineret, cu scopul de a stimula cooperarea și de a construi o 
punte între mediul educațional și cel profesional, care să faciliteze acoperirea deficitului 
de competențe cu care ne confruntăm astăzi în Europa. 

De asemenea, va susține eforturile de modernizare a sistemelor de învățământ, formare 
profesională și tineret depuse la nivel național. În domeniul sportului, programul va 
finanța activități accesibile publicului larg și proiecte transfrontaliere destinate în special 
combaterii trucării meciurilor, dopajului, violenței și rasismului. 

Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării și tineretului 
și va susține, pentru prima dată, sportul. Fiind un program integrat, Erasmus+ oferă mai 
multe posibilități de cooperare între sectoarele educației , formării , tineretului și 
sportului . Totodată, propune condiții de participare și de finanțare simplificate față de 
programele precedente. 

Puteți obtine mai multe informații despre program dar și despre oportunitățile de 
finanțare pe care le oferă vizitând:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_ro.htm  

Erasmus+ 
Noul program al Uniunii Europene 
pentru educație , formare , tineret și 
sport  pentru perioada 2014-2020. 
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Organizația Tinerilor cu Inițiativă – Arad (România) 

O.T.I. și-a început activitatea în anul 2007 și de atunci continuă să fie un promotor al 
valorilor Europene în comunitățile în care lucrează. Organizația oferă tinerilor din 
România, Europa dar și din alte zone, oportunități de educație alternativă, cele mai 
multe în contextul educației non-formale. Principiul care ghidează activitatea 
organizației este acela că viața tinerilor ar trebui îmbunătățită și prin implicarea și 
responsabilizarea lor dar și prin adăugarea unei dimensiuni globale activităților în care 
sunt implicați. 

Activitățile curente ale asociației sunt strâns legate de educația non-formală si urmăresc 
îmbunătățirea situației tinerilor cu care lucrează organizația. Domeniile principale vizate 
sunt educația, protecția socială, mediul înconjurător, dar sunt abordate și subiecte ca 
Europa și Uniunea Europeană. 

! - http://www.oti-online.ro  

 

ProAtlântico –  Associação Juvenil (Portugalia) 

ProAtlântico este o organizație non-profit înființată în 2001 care desfășoară proiecte cu 
copii, tineri si persoane cu dizabilități. Astazi, ProAtlântico numără mai mult de 10 500 
de membri și își concentrează eforturile asupra celor în dificultate și a celor cu 
oportunități reduse, încercând să le ofere o șansă de a intra în legătură cu alte culturi 
pentru a identifica moduri în care pot își pot rezolva problemele cu care se confruntă și 
pentru a elimina prejudecățile. 

ProAtlântico – Associação Juvenil promovează participarea activă a tinerilor în societate 
bazată pe munca de voluntariat și urmărește să le dezvolte acestora abilitățile 
personale, profesionale și sociale prin intermediul educației non-formale. 

Pornind de la acest țel, asociația și-a extins activitatea la nivel european în anul 2003 cu 
ajutorul programului Tineret, implicându-se activ în Schimburi de Tineret, Seminarii și 
Cursuri de Formare. În 2004 ProAtlântico a început coordonarea de astfel de activități și 

Partnerii proiectului 
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în Portugalia. Organizația a fost parte a peste 150 de schimburi de tineri în ultimii 10 
ani. Începând cu 2007 ProAtlântico a început activitatea de trimitere, găzduire și 
coordonare de voluntari E.V.S., poziție din care a putut facilita implicarea în activități de 
voluntariat trans-național a peste 600 de tineri. 

! - http://www.proatlantico.com/  

 

AUDELE (Uruguay) 

AUDELE, Asociația Uruguayană pentru Promovarea Limbii Spaniole ca Limbă Străină, 
este o asociație non-profit care reunește diferite persoane care își doresc să promoveze 
învățarea limbii spaniole ca limbă străină. Obiectivele principale ale asociației sunt: 

1 – Protejarea și promovarea culturii Hispano-Uruguayene și în special a limbii spaniole; 

2 – Încurajarea folosirii limbii Spaniole în afara Uruguayului ca modalitate de facilitare a 
unor legături și schimburi culturale cu diferite țări; 

3 – Încurajarea înființării de școli de limbă spaniolă în Uruguay; 

4 – Promovarea organizării de cursuri și seminarii adresate profesorilor de limba 
spaniolă, în cooperare cu instituții naționale și internaționale; 

5 – Desfășurarea de activități educaționale și culturale și de evenimente care să ajute la 
atingerea acestor obiective; 

" - http://audele.org.uy/  

 


