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RECOMANDĂRI
1. Există dorință de implicare pe anumite nișe de ac vitate
2. Interacțiunea cu statul nu mobilizează – necesită explicații și informări
extensive
3. Sunt necesare mai multe campanii de informare și educare – formală cât și
informală
4. Munca voluntară trebuie adaptată la mpul liber al publicului țintă
5. Cetățenii pot ﬁ atrași prin specularea propriei lor agende
6. Este necesară mai multă cooperare între organizații – resursa umană este
ﬁnită
7. Oamenii înțeleg și sunt mo vați de ideea că Voluntariatul = Libertate de
exprimare
8. Oamenii sunt mo vați mai degrabă prin comunicare directă, centrată pe
indivizi
9. Deși nu sunt cele mai u le, mass-media și mai ales new-media nu trebuie
ignorate
10. Mai multă cultură civică în școli – o constantă a mesajului societății civile
organizate
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GHID RECOMANDĂRI
Regiunea Bucureș -Ilfov
Este regiunea cea mai dezvoltată socio-economic din România, la mare distanță în fața tuturor
celorlalte regiuni. Ambele unități teritoriale din regiune au poziții foarte bune la toți indicatorii
economici. Rezultatele municipiului Bucureș îi conferă poziția de lider absolut: PIB pe locuitor dublu
față de media națională, rata șomajului la mai puțin de jumătate din media națională și câș guri
salariale mult peste medie.
Bucureș -Ilfov este singura regiune în care există o creștere economică consistentă, ce vine pe fondul
unei evoluții demograﬁce cu ﬂuctuații minime.As el, tendința la nivel național este una de scădere
constantă a populației, ﬁind susținută de toate regiunile. Totuși, Regiunea Bucureș -Ilfov are cea mai
mică scădere (0,9%), în intervalul 2000-2010. Aceasta înseamnă că Bucureș ul rămâne un pol pozi v
al eﬁcienței socio-economice.
Infrastructura de sănătate urmează destul de ﬁdel curba bunăstării economice, zona Bucureș /Ilfov
având o creștere constantă a numărului de spitale, farmacii și medici. În schimb, această curbă de
creștere a infrastructurii de sănătate nu se regăsește și în durata medie de viață a locuitorilor, care este
doar ușor mai ridicată decât cea din restul țării, la 74,9 ani.
Și în privința educației, indicatorii de performanță analizați plasează Regiunea Bucureș -Ilfov în
vârful ierarhiei naționale: numărul de absolvenți și personalul didac c înregistrează cea mai mare
creștere, în vreme ce populația școlară are cea mai mică scădere, tendința descendentă a acestui item
ﬁind una națională, în strânsă corelație cu evoluția demograﬁcă în scădere. Peste 30% din populația
regiunii are studii superioare, mult pestemedia națională.
Regiunea Bucureș -Ilfov este așadar, de departe, cea mai prosperă, bine educată și bine dezvoltată
din punct de vedere al serviciilor (publice și private) din România. Din această perspec vă, ar ﬁ de
așteptat să prezinte în mod„natural”elemente de cultură par cipa vă bine conturate și superioare
celorlalte regiuni. Realitatea măsurată și cuan ﬁcată sociologic nu conﬁrmă acest lucru. Principala
explicație: lipsa unor debușeuri corespunzătoare pentru implicarea civică.
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Ce spun datele sociologice
PIB/capital: 58921,7; Nivel urbanizare: 92,2%
●Pcom ●Pciv ●PE ●PP

Valori medii ale indicilor de par cipare (0-100)

A tudini
Orientări
Par cipare
TOTAL

Pcom
49
42
13
31

Pciv
45
46
14
31

PE
33
64
67
55

PP
44
44
17
33

1. În comparație cu media națională, valorile tradiționale sunt mai puțin însușite, iar par ciparea
comunitară este mai slabă. La nivel declara v, religia este ceva mai puțin importantă în viața celor
din Bucureș (un sfert nu o consideră importantă), iar încrederea în biserică are cel mai scăzut nivel
din țară (dar se menține peste 66%). La nivel par cipa v diferențele sunt mai mari. Doar un sfert
dintre cetățeni par cipă cu frecvență lunară la ac vități bisericeș (față de 40% în restul țării).
Nivelul apartenenței la organizații religioase este la jumătate din media națională. De asemenea,
par ciparea în organizații poli ce sau economice clasice, precum par de poli ce, sindicate, CARuri sau coopera ve este mai scăzută. Sub o treime din populație declară că au încercat să rezolve o
problemă comunitară împreună cu alte persoane.
2. În contrast, se poate vorbi de un mediu mai cosmopolit. Jumătate din bucureșteni nu se se
regăsesc iden tar în descrieri de nivel local sau regional. Aproape unul din zece se consideră în
primul rând cetățean european. În plus, oamenii sunt mai toleranți față de alte culturi (valori
similare cu cele din regiunea Vest). Aproape jumătate sunt rela v toleranți față de homosexuali,
mult peste orice alte regiuni. Sta s c, aceste diferențe regionale sunt explicate aproape complet
de nivelul mai crescut de educație din Bucureș -Ilfov. În plus, venitul mai ridicat și oportunitățile
mai mari de a obține și păstra un loc de muncă favorizează dezvoltarea valorilor de autoexpresie în
locul celor de supraviețuire. Contactul mai frecvent cu oameni diferiți este de asemenea un factor.
Aproape o treime au vizitat alte țări. Prietenii și mpul liber sunt mai importanți în viața
bucureștenilor, iar aproape 50% accesează zilnic internetul, jumătate din aceș a având ocazional și
un rol ac v în sfera publică online, prin discutarea evenimentelor poli ce pe forumuri, bloguri sau
rețele de socializare. Toate aceste caracteris ci cresc ușor intenția de a par cipa ca voluntar în
asociații civice (peste 50%), dar nu și par ciparea efec vă. Manifestarea inegală a acestor valori
creează o percepție mai pronunțată a unui conﬂict al generațiilor, mai ales în rândul celor mai neri
(două treimi dintre ei simțind că există as el de conﬂicte).
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Distanță mai mare față de ins tuțiile administra ve și poli ce locale. Interacțiunea directă
cu primăria este o acțiune mai puțin frecventă decât în restul țării (sub o treime).Atunci când o fac,
bucureștenii apelează mai des la ajutorul prietenilor. Există de asemenea mai puțină încredere în
primărie sau în poliție (sub 50%) și mai puțin interes în alegeri locale (reﬂectat și în mai puține
cunoș nțe despre aceste ins tuții). O proporție mai mare dintre bucureșteni se simt nepu ncioși
în privința inﬂuențării deciziilor care se iau la nivel local. Această situație ar putea ﬁ explicată și prin
nivelul diferențiat de urbanizare. Cu cât locuiesc într-o localitate mai mare, cu atât cetățenii se simt
mai îndepărtați de primărie și ins tuțiile administra ve locale. În Bucureș , spre exemplu, chiar și
cele mai mici unități administra ve, primăriile de sector, sunt mai mari decât aproape orice oraș
din țară.

3.

Interes acordat poli cii și existența unei culturi a protestelor. Peste un sfert consideră că
poli ca este importantă în viața lor. Acumularea de informații poli ce și discuțiile poli ce între
prieteni sunt la fel de frecvente ca și în alte regiuni. În plus, bucureștenii se simt în mai mare
măsură confortabil (42%) să discute cu oricine despre poli că, în contextul unui climat al
toleranței opiniilor poli ce contrare (84% nu sunt deranjați de a ﬁ vecini cu persoane cu alte opinii
poli ce). Cunoașterea rolului ins tuțiilor centrale este mai pronunțată, iar autodeﬁnirea pe axa
dreapta-stânga mai frecventă. Proﬁlul ideologic este mai degrabă unul de dreapta (60% din cei
care se plasează pe axă), ușor mai favorabil compe ției și economiei de piață, deși nu în totalitate
individualist, precum și unul mai puternic axat pe consens poli c și mai puțin favorabil
autoritarismului, dar nu cu mult. Din nou, diferența este explicată sta s c de nivelul superior de
educație din zonă. Deși consideră în mai mică măsură (20%) că pot inﬂuența deciziile poli ce
naționale, contestarea autorităților este mult mai probabilă. Doar 4 din 10 bucureșteni nu au
par cipat și nici nu doresc să par cipe la orice formă de protest. În schimb, 26% au semnat deja o
pe ție și 25% au par cipat la manifestări publice în ul mul an.
4.
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Recomandări
MARE DORINȚĂ DE IMPLICARE ȘI NIȘE DE ACTIVITATE. Deși proﬁlul regional (precum și cel
național) este mai degrabă unul nepar cipa v, există o predispoziție însemnatăpentru par ciparea
civică (dar și pentru cea poli că și electorală). Ca și în restul țării, disponibilitatea este mult mai ridicată
decât par ciparea efec vă. Pentru ONG-uri există așadar o oportunitate. La nivel social există un
potențial de par cipare civică în orice p de organizații, dar și o serie de nișe de ac vitate precum
acțiunile umanitare/caritabile sau acțiunile pentru protejarea mediului înconjurator, ecologie,
protejarea drepturilor animalelor. În Bucureș există o puternică orientare spre par ciparea în
organizații non-guvernamentale legate de hobby-uri și petrecerea mpului liber, organizații cu proﬁl
ecologist sau de apărare a drepturilor femeilor și minorităților.
Pe de altă parte, datele relevă și un dezinteres general resimțit de bucureșteni față de poli că.
Regiunea Bucureș -Ilfov ocupă o poziție înaltă în clasamentul absenteismului de la vot sau a
nepar cipării electorale, deși înregistrează scoruri foarte bune de dorință de par cipare electorală și
cunoș nțe despre poli că/eﬁcacitate poli că. Prac c, bucureștenii nu vor să aibă foarte mult de a face
cu poli ca în mod direct, deși discută poli că destul de des cu prietenii și cunoș nțele mai puțin
apropiate.Această a tudine de detașarefață de mediul poli c este ușor de observat și în nivelul scăzut
în care bucureștenii cred că pot inﬂuența felul în care se face poli că.
INTERACȚIUNEA CU STATUL NU MOBILIZEAZĂ – NECESITĂ EXPLICAȚII ȘI INFORMĂRI. Trebuie
să existe o bună înțelegere din partea ONG-urilor a mijloacelor de implicare preferate de cetățeni și a
mo velor pentru care aceș a sunt scep ci față de propria capacitate de a inﬂuența deciziile
autorităților publice. De cele mai multe ori, cetățeanul este re cent că poate interacționa ușor și
eﬁcient cu statul. Din această percepție decurge o re cență și față de alte organizații care își propun
as el de ținte. Un exemplu de bună prac că în acest sens ar putea ﬁ acela de a insista pe alterna vele
formal-legale în interacțiunea cu ins tuțiile (plângerea administra vă, plângerea juridică,
media zarea) față de cele informale sau ilicite – corupția.
Zona Bucureș are un potențial important de mișcări de grass-roots, însă acest potențial nu este
exploatat în mod eﬁcient tocmai din cauza lipsei unui spirit comunitar real. Având în vedere re cența
cetățenilor față de stat, de cele mai multe ori modalitatea de a crește rapid baza unei organizații constă
în apelul nu la ac vități ce vizează interacțiunea coopera vă cu statul (grupuri de presiune, think-tankuri, etc.), ci pe ac vități centrate mai degrabă pe viața indivizilor sau, dacă trebuie să existe o legătură
cu poli cul, pe relaționarea cri că față de mediul poli c (organizarea de proteste, marșuri, etc). În
mp, odată cu angrenarea unei iden tăți comunitare funcționale, sinte zarea în mișcări cu alură
poli că mai fermă va ﬁ naturală. Înainte de a învăța să propună poli ci și să par cipe la dezbateri
publice este important ca cetățeanul să cunoască alți oameni cu interese similare lui și să creeze punți
de legătură cu aceș a.
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MAI MULTE CAMPANII DE INFORMARE ȘI EDUCARE. Cetățenii din Regiunea Bucureș -Ilfov
cunosc a tudinile și comportamentele potrivite pentru un sistem democra c bazat pe par cipare
civică. Această cunoaștere este un factor încurajatorpentru viitorul societății civile organizate. Există
un teren propice pentru creșterea par cipării și pentru dezvoltarea ONG-urilor. Totuși, zona civică, ce
presupune și un contact permanent cu autoritățile publice, este mai puțin funcțională, iar
sen mentele dominante sunt neîncredere, nemulțumire, dar și de blazare. Deși ș u ce presupune o
cultură civică par cipa vă, bucureștenii se feresc de par cipare.
Totuși, și în acest caz există căi de acțiune. Acestea trebuie să cuprindă, cel puțin în primă instanță,
direcții care să nu ﬁe asociate direct cu spațiul poli c. În acest sens, campaniile de informare și
educare sunt foarte importante. Miza acestor campanii de informare și educare ar ﬁ în primul rând
construirea de comunități și de prac ci civice. Odată compuse, aceste comunități își vor găsi ele însele
debușeul în ac vități ale societății civile.
FLEXIBILITATE ȘI ADAPTARE LA TIMPUL LIBER AL PUBLICULUI ȚINTĂ. Bucureștenii sunt pe
primul loc în țară (și cel mai aproape de media occidentală) în aprecierea pentru mpul liber. As el, o
direcție de dezvoltarea ac vității ONG-urilor, ce ar atrage în mod natural interesul, ar ﬁ tocmai cea de
petrecerea mpului liber. În plus, este u lă dezvoltarea unor modalități și metable-uri prin care
cetățenii să poată ﬁ implicați în organizații non-guvernamentale după propriul program, fără o
structură ﬁxă și rigidă. Se poate încerca chiar și implicarea pe modelul de crowd-sourcing în proiectele
unor organizații. As el, organizațiile ar externaliza un serviciu sau o parte a ac vității lor către web, la
un grup de susținători ce nu pot par cipa ﬁzic la acțiunile din teren, dar își doresc să lucreze de la
distanță în folosul proiectului și al organizației. Voluntariatul este mai eﬁcient și mai de durată în acest
regim, mai ales pentru că indivizii care prestează această ac vitate nu se simt judecați personal,
pentru că nu există foarte multă interacțiune directă. Având în vedere resursa umană foarte bine
pregă tă din Regiunea Bucureș -Ilfov, o as el de abordare ar putea acoperi gratuit o muncă ce al el
ar putea ﬁ extrem de cos sitoare.
SPECULAREA AGENDEI PERSONALE. Pentru a atrage membri și voluntari, pentru a implica un
număr mai mare de persoane în acțiunile și ac vitățile sale, pentru a crea o efuziune mai mare în jurul
proiectelor, societatea civilă organizată ar trebui să aibă o abordare mai pragma că. As el, în vederea
cointeresării cetățenilor, temele și preferințele aﬂate pe agenda personală pot ﬁ speculate mai mult,
cel puțin la nivel discursiv. Concret, prin campanii de informare sau prin acțiunile de comunicare în
vederea promovării propriilor demersuri, ONG-urile pot sublinia beneﬁciile pe care par ciparea
civică (implicarea într-un proiect anume) le aduce cetățenilor rela v la interesul lor legat de piața
muncii. Mai mult, o abordare proac vă a ONG-urilor în această direcție, sub forma unor campanii
speciale dedicate s mulării ac vismului civic în corelație cu dinamica de pe piața muncii poate avea
impact.
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Îndreptarea atenției către dezvoltarea dimensiunii antreprenoriatului social este o altă opțiune.
Societatea civilă organizată și-ar putea oferi exper za, cons tuind un liant între angajați și
întreprinderile dispuse să se implice în ac vități de reponsabilitate socială sau poate chiar între
grupuri de cetățeni cu anumite interese (bicicliș care doresc piste; alergători care doresc compe ții;
locatari care doresc colectarea diferențiată a deșeurilor) și autoritățile abilitate să răspundă acestor
nevoi. În acest sens, este important ca o organizație care dispune de resurse umane în zona juridică să
ﬁe de acord să coopereze gratuit și deschis cu al el de organizații sau grupuri civice, poate chiar și
grupuri informale.
Pentru că prezintă caracteris cile unei mari aglomerări urbane, Bucureș ul are probleme speciﬁce, iar
cetățenii au, dincolo de problemele de factură economică și socială, o serie de preocupări speciﬁce
mediului de viață: traﬁcul, spațiile verzi, locurile de parcare, curățenia etc. Într-un as el de context,
este important ca acestor oameni să le ﬁe oferit un debușeu de implicare civică direct legat de
interesele lor. Oamenii care au interese nereprezentate de către stat sunt oamenii care pot ﬁ cel mai
ușor atrași în a deveni ac vi civic. O as el de mișcare nu presupune schimbarea domeniului de
ac vitate a unei organizații, ci doar abordarea crea vă a scopului său pentru a exploata cât mai bine
tendințele existente.
MAI MULTĂ COOPERARE ÎNTRE ORGANIZAȚII. Una dintre marile probleme ale par cipării civice în
România constă în cooperarea limitată între organizații (ﬁe cu același proﬁl, ﬁe cu proﬁluri total
diferite)și în lipsa încrederii în societatea civilă în general. De aceea, societatea civilă organizată din
Regiunea Bucureș -Ilfov ar putea beneﬁcia de pe urma unei deschideri mai largi în cooperare cu alte
organizații cons tuite pe același obiect de ac vitate sau cu care există legături informale. Este
important ca membrii acestor organizații să interacționeze cât mai mult. Pentru că această
interacțiune nu există în mod natural, ea trebuie s mulată prin decizii asumate ale liderilor –
par ciparea la marșuri și evenimente ale altor organizații, păstrarea unui calendar de evenimente ale
societății civile din regiune etc.
Pentru creșterea vizibilității, dar și a impactului acțiunilor întreprinse este u lă realizarea de
parteneriate punctuale între ONG-uri. Funcționarea, pe diverse proiecte într-o logică federa vă oferă
avantajul coagulării forțelor și împărțirii costurilor. În plus, comportamentul cooperant ar ﬁ promovat
chiar de la nivelul societății civile organizate.
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VOLUNTARIATUL = LIBERTATE DE EXPRIMARE. Una dintre mizele ONG-urilor este aceea de a le
arăta și de a-i convinge pe cetățeni că, prin implicare civică și prin par ciparea la acțiunile și proiectele
societății civile organizate, au posibilitatea de a-și manifesta libertatea de exprimare (peste 50% dintre
locuitorii români asociază democrația cu libertatea de exprimare). Aceasta poate ﬁ o direcție
strategică în primul rând pentru ONG-urile civice. Deși este un concept destul de vast și nu se aﬂă
manifest pe agenda imediată a populației, libertatea de exprimare este un element ce poate ﬁ folosit
ca s mulent de către societatea civilă organizată. El corespunde unei valori pe care oamenii o înțeleg și
o apreciază deja, ceea ce le-ar putea crește și mai mult dorința de par cipare.
COMUNICARE DIRECTĂ, CENTRATĂ PE GRUPURILE DE REFERINȚĂ ALE MEMBRILOR ȘI
VOLUNTARILOR. Numărul mare al bucureștenilor care doresc să se implice ac v în organizații civice
și nu au făcut-o încă demonstrează și faptul că societatea civilă din regiune nu reușește să comunice
corespunzător cu publicul, să-i vină în întâmpinare și să îi ofere debușeul necesar pentru dorința de
par cipare. Pentru creșterea vizibilității acțiunilor societății civile, mass-media este un instrument
u l, dar cu impact limitat în mp. În lipsa unei prezențe constante în spațiul media c (ceea ce
condiționează mult prea mult acțiunea societății civile organizate de agenda media și de logica de
funcționare a presei), ONG-urile nu pot folosi în mod real acest instrument. Ca alterna vă mult mai
sustenabilă se poate apela la comunicare la nivel individual, prin implicarea propriilor membri în
diseminarea acțiunilor și rezultatelor obținute.
De asemenea, indiferent de forma comunicării, cel mai bun loc de plecare pentru a atrage noi membri
și/sau voluntari pentru o organizație este chiar propria bază de membri și voluntari. Mai ales în cazul
folosirii de new media, este important ca mesajele de recrutare/diseminarea de informații să
pornească în primul rând de la actualii membrii ai organizațiilor, as el încât să ajungă în primul rând la
grupurile de referințădin care aceș a fac parte(prieteni, vecini, colegi, etc), unde șansa de
contaminare este mai ridicată. Multe studii au arătat că promovarea printr-un cunoscut are efecte
mult mai însemnate decât promovarea prin media.
MASS-MEDIA ȘI MAI ALES NEW-MEDIA NU TREBUIE COMPLET IGNORATE. Majoritatea
potențialilor membri și voluntari ai asociațiilor și fundațiilor nu consumă foarte multă media. În
schimb, mare parte dintre ei sunt neri și, drept urmare, pot ﬁ a nși mult mai ușor prin intermediul
new media – de pul rețelelor sociale, blog-uri, etc. De cele mai multe ori, comunicarea prin as el de
medii este mai ie ină și mai sigură decât comunicarea prin mediile clasice.
Totuși, mass-media nu trebuie ignorată, cu atat mai mult cu cât a tudinea acesteia față de ONG-uri
este favorabilă (preponderent neutră și pozi vă). ONG-urile par să beneﬁcieze de o imagine care să le
permită o bună relaționare cu mass-media. Chiar dacă proporția ș rilor despre media, ca actor, este
una foarte scăzută, în ceea ce privește a tudinea media față de colegii de breaslă și acțiunile lor,
aceasta este una sensibil favorabilă.
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MAI MULTĂ CULTURĂ CIVICĂ ÎN ȘCOLI – O CONSTANTĂ A MESAJULUI SOCIETĂȚII CIVILE
ORGANIZATE. Școala românească nu pregătește cetățeni. Se remarcă numărul mic de ore de studiu,
atât sub forma orelor obligatorii de cultură civică, cât și a celor opționale de care beneﬁciază elevii.
Disciplinele centrate în mod explicit în direcția dezvoltării a tudinilor și comportamentelor
par cipa ve sunt, în mare parte, ignorate sau insuﬁciente. Majoritatea școlilor oferă aceste cursuri
înainte de momentul op m de socializare a elevului sau nu le oferă deloc. Accentul rela v scăzut pe
care școala îl pune pe zona educațională ce vizează crearea de cetățeni este unul dintre factorii care
pot explica pa ern-uri comportamentale pasive ale cetățenilor neri.
Având în vedere această realitate, o constantă a mesajului societății civile organizate ar trebui să ﬁe
una de p revendica v, orientată spre factorii de decizie la nivelul sistemului educațional. ONG-urile
ar trebui să solicite cu obs nație, atât ministerului de resort, cât și școlilor și liceelor, introducerea
unor ore suplimentare de cultură civică. Regândirea și calibrarea acestui sistem de studiu la nevoiel
reale ale societății ar ﬁ în mod cert un pas înainte în dezvoltarea unei culturi de p par cipa v.
Un as el de demers din partea societății civile organizate este expresia unei abordări strategice,
orientate pe termen mediu și lung ce are, în ul mă instanță, ca scop crearea de viitori membri și
voluntari în organizații.
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PARTICIPARE CIVICĂ

Cresc șansele ca un individ care nu par cipă ca voluntar în asociații să își dorească să
par cipe, ținând sub control celelalte variabile:
 cu cât este mai tânăr





cu cât ne ducem înainte în mp
cu cât este mai tolerant față de alte culturi
cu cât are contacte mai frecvente cu prietenii
cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor










dacă este femeie
dacă a terminat liceul sau o facultate
dacă își deﬁnește iden tatea drept una națională sau europeană
dacă percepe că există mai multe conﬂicte în localitatea sa
cu cât are mai multă încredere în ins tuții poli ce
cu cât are mai multă încredere în ONG-uri
dacă urmărește zilnic ș ri poli ce în mass-media
dacă consideră că poate schimba ceva pe plan local



dacă accesează internetul zilnic sau săptămânal






dacă are rude care au fost în străinătate
dacă locuiește în mediul rural
cu cât are mai puțină încredere în ins tuții externe
dacă se deﬁnește poli c clar ﬁe ca om de stânga, ﬁe ca om de dreapta
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Cresc șansele ca un individ care își dorește să par cipe ca voluntar în asociații să par cipe,
ținând sub control celelalte variabile:
 cu cât este mai în vârstă
 dacă este bărbat
 dacă a absolvit o facultate





dacă își deﬁnește iden tatea drept una europeană
dacă percepe că există mai multe conﬂicte în localitatea sa
dacă are încredere în ONG-uri
dacă accesează internetul zilnic sau săptămânal







cu cât are mai multă încredere în oameni
cu cât este mai puțin tolerant cu alte culturi
cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor
dacă consideră că poate schimba ceva pe plan local
dacă se deﬁnește clar poli c ca om de dreapta






cu cât locuiește în gospodării cu un număr mai mare de rezidenți
dacă a fost personal în alte țări
dacă este maghiar
dacă consideră că prietenii sunt cel puțin la fel de importanți ca familia
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Cresc șansele ca un individ care nu își dorește să par cipe ca voluntar în asociații să
par cipe, ținând sub control celelalte variabile:
 dacă a absolvit o facultate
 dacă are contacte frecvente cu prietenii
 cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor
 dacă își deﬁnește iden tatea drept una națională sau europeană
 dacă percepe că există mai multe conﬂicte în localitatea sa








dacă are un loc de muncă (față de șomeri sau casnice)
dacă locuiește în mediul rural
dacă are încredere în ONG-uri
dacă consideră că poate schimba ceva pe plan local
dacă se deﬁnește clar poli c ca om de dreapta, sau ca om de stânga
dacă urmărește zilnic ș ri poli ce în mass-media
dacă accesează internetul zilnic sau săptămânal






cu cât locuiește în gospodării cu un număr mai mare de rezidenți
dacă are rude care au fost în străinătate
dacă este maghiar
cu cât este mai tolerant față de alte culturi
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PARTICIPARE PROTESTE

Cresc șansele ca un individ care nu par cipă la protestesă își dorească să par cipe, ținând
sub control celelalte variabile:
 cu cât par cipă mai frecvent ca voluntar în asociații umanitare, culturale,
profesionale, civice, de mediu sau ecologice








cu cât este mai tânăr
dacă percepe că există mai multe conﬂicte în localitatea sa
dacă poli ca este importantă în viața sa
dacă discută frecvent cu prietenii despre ches uni poli ce
dacă se deﬁnește ca ﬁind un om de stânga
cu cât are mai multă încredere în ins tuțiile societății civile
cu cât are mai puțină încredere în ins tuțiile poli ce







dacă este bărbat
cu cât petrece mai mult mp cu prietenii sau colegii
dacă nu este sa sfăcut de nivelul democrației
dacă este membru de sindicat
dacă dorește să par cipe la viitoarele alegeri







dacă este absolvent de liceu
dacă locuiește în mediul urban
cu cât are mai multe cunoș nțe poli ce
dacă a par cipat la evenimente poli ce în trecut
cu cât înaintăm în mp
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Cresc șansele ca un individ care nu își dorește să par cipe la proteste să par cipe la proteste
moderate, ținând sub control celelalte variabile:
 cu cât par cipă mai frecvent ca voluntar în asociații umanitare, culturale,
profesionale, civice, de mediu sau ecologice
 dacă este membru de sindicat
 dacă a par cipat la evenimente poli ce în trecut


dacă locuiește în mediul urban












cu cât este mai educat
dacă percepe că există mai multe conﬂicte în localitatea sa
cu cât petrece mai mult mp cu prietenii sau colegii
dacă poli ca este importantă în viața sa
dacă discută frecvent cu prietenii despre ches uni poli ce
cu cât are mai multe cunoș nțe poli ce
cu cât are mai multă încredere în ins tuțiile societății civile
cu cât are mai puțină încredere în ins tuțiile poli ce (inclusivlocale) și tradiționale
dacă u lizează internetul zilnic sau săptămânal
cu cât înaintăm în mp








dacă are rude care au fost plecate în străinătate
dacă are un loc de muncă
cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor
dacă crede în consensul poli c mai degrabă decât într-un lider hotărât
dacă nu este sa sfăcut de nivelul democrației
dacă consideră că are cunoș nțe poli ce mai bogate
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Cresc șansele ca un individ care nu își dorește să par cipe la protestesă par cipe la proteste
extreme, ținând sub control celelalte variabile:
 cu cât par cipă mai frecvent ca voluntar în asociații umanitare,
culturale, profesionale, civice, de mediu sau ecologice
 dacă este bărbat
 dacă locuiește în mediul urban
 dacă este membru de sindicat
 dacă a par cipat la evenimente poli ce în trecut
 dacă poli ca este importantă în viața sa
 dacă discută frecvent cu prietenii despre ches uni poli ce


cu cât are mai puțină încredere în ins tuțiile poli ce, civice, locale, tradiționale







cu cât petrece mai mult mp cu prietenii sau colegii
dacă consideră că poate inﬂuența deciziile care se iau la nivel național
dacă crede într-un stat puternic în dauna pieței libere
cu cât are mai multă încredere în ins tuțiile societății civile
cu cât înaintăm în mp
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Cresc șansele ca un individ care își dorește să par cipe la protestesă par cipe la proteste
moderate, ținând sub control celelalte variabile:
 dacă a par cipat la evenimente poli ce în trecut







dacă are studii superioare
dacă locuiește în mediul urban
dacă u lizează internetul zilnic sau săptămânal
cu cât are mai puțină încredere în ins tuțiile locale sau tradiționale
dacă este membru de sindicat
cu cât înaintăm în mp





cu cât este mai în vârstă
dacă are un loc de muncă
cu cât par cipă mai rar ca voluntar în asociații umanitare,
culturale, profesionale, civice, de mediu sau ecologice







cu cât petrece mai mult mp cu prietenii sau colegii
dacă nu se consideră sărac
dacă are rude cu experiență de migrație
dacă nu se deﬁnește ca ﬁind de stânga
cu cât are mai multe cunoș nțe poli ce

Cresc șansele ca un individ care par cipă doar la proteste moderate să par cipe la proteste
extreme ținând sub control celelalte variabile:
 cu cât are mai puține cunoș nțe poli ce



dacă nu are studii superioare
dacă consideră că poli ca este importantă







dacă este șomer sau casnică
dacă discută poli că frecvent cu prietenii
dacă nu crede în consens poli c
cu cât are mai puțină încredere în ins tuții tradiționale sau locale
dacă nu se consideră membru al clasei mijlocii sau superioare
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Diferențe ale indicatorilor față de media națională
Indicatori economici
Anul
2000
2005
2009
2014

Valori mai mari faţă de media
naţională
 Câş g salarial lunar brut
 PIB / locuitor
 PIB / locuitor
 Câş g salarial lunar brut
 PIB / locuitor
 Câş g salarial lunar brut
 PIB / locuitor
 Câş g salarial lunar brut

Valori mai mici faţă de media
naţională
 Rata ?omajului


Rata şomajului



Rata şomajului



Rata şomajului
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Raport frecvențe regiunea Bucureș /Ilfov

Categorii
I. Context

Valori mai mari faţă de media naţională
(+/- 3 marja de eroare)
Distanţa socială
 Nu ar vrea ca vecini: persoane cu
probleme psihice, foş puscăriaşi

Valori mai mici faţă de media naţională
(+/- 3 marja de eroare)
Încredere în oameni
 E mai bine sa ﬁi atent în relaţiile cu
oamenii

Coeziune în comunitate
 Apelează la rude pentru ajutor în
treburile gospodăriei
 Apelează la vecini/colegi/prieteni
pentru ajutor în treburi
administra ve
 În ul mele 12 luni nu au
colaborat cu oamenii din
localitate în beneﬁciul
comunităţii

Distanţa socială
 Nu ar vrea ca vecini: persoane de
rasă diferită, musulmani, persoane
cu opinii poli ce total opuse,
persoane cu SIDA, homosexuali,
evrei, maghiari.

Polarizare
 În localitate există conﬂicte între:
neri şi vârstnici, etnii diferite,
oameni cu şcoalăşi oameni
fărăşcoală
 Se simt mai apropiaţi de oamenii
din România

Coeziune în comunitate
 Apeleaza la rude pentru ajutor în a
rezolva o problemă administra vă
(primărie); obţinerea unui loc de
muncă
 Apelează la vecini/colegi/prieteni
pentru ajutor în treburile
gosdpodăriei
Polarizare
 În localitate există conﬂicte între:
oameni de religii diferite
 Se simt mai apropiaţi de oamenii din
localitatea în care locuiesc
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II. Implicare
civică

Voluntariat şi asocia vitate
 Sunt membri în cel puţin o
organizaţie de pul: asociaţii
profesionale
 Voluntar în: organizaţii pentru
mediul
înconjurător/ecologie/drepturile
animalelor
 Nu sunt membri, dar ar ﬁ dispusi
să se implice în orice p de
organizaţii, asociaţii civice/
drepturile omului/mişcări
paciﬁste/asociaţii ale femeilor

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Par cipare la acţiuni de protest
 Au par cipat la semnarea unei
pe ţii, la un boicot, o
demonstraţie legală
Capital social şi valori
 Poli ca şi mpul liber mai
importante

III. Par cipare
electorală

Evaluarea procesului electoral
 Sunt foarte nemultumiţi de
alegerile poli ce din România
 Mo vul nemulţumirii faţă de
alegeri: nu există candidaţi de
calitate
 Sen mentul la vot: iritare
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Voluntariat şi asocia vitate
 Sunt membri în cel puţin o
organizaţie de pul: orice p de
organizaţii, organizaţii religioase sau
bisericeş , sindicate, par de
poli ce, Case de ajutor reciproc
 Voluntar în: orice p de organizaţii,
organizaţii umanitare sau caritabile,
religioase, organizaţii pentru
ac vităţi
culturale/educaţie/arta/muzica,
sindicate, par de poli ce, asociaţii
civice/ drepturile omului/mişcări
paciﬁste/asociaţii ale femeilor, Case
de ajutor reciproc
 Nu sunt membri, dar ar ﬁ dispusi să
se implice în organizaţii religioase,
Case de ajutor reciproc
Capital social şi valori
 Petrece săptămânal / cel puţin de
câteva ori pe lună cu oameni din
biserică
 Religia este mai puţin importantă
Istoric par cipare vot
 Au votat la ul mele alegeri locale,
parlamentare, europarlamentare

Implicare în campanii
 Au par cipat în postura de
candidaţi, au împărţit pliante, au
încercat să persuadeze alţi cunoscuţi
să voteze într-o anume direcţie
Evaluarea procesului electoral
 Mo vul nemulţumirii faţă de
alegeri: rezultatul alegerilor nu
schimbă nimic
 Sen mentul la vot: este o datorie
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Cunoaşterea şi evaluarea unor ins tuţii
poli ce
 Încredere multăşi foarte multăîn:
ONG-uri
Istoric personal de par cipare la
inﬂuenţarea unei decizii poli ce
 Se simt confortabil să discute cu
oricine despre poli că
 Mo vele pentru care evită să
discute poli că cu unele
persoane: este neplăcut, strică
relaţiile personale; pot ﬁ afectate
relaţiile de afaceri, dăunează
interesului propriu; este inu l,
pentru că oamenii au deja
opiniile lor pe care nu şi le
schimbă
Raportarea la democraţie
 Libertatea de exprimare – cel mai
important lucru pentru
democraţie
 Complet de acord cu un sistem
poli c consensual

Cunoaşterea şi evaluarea unor ins tuţii
poli ce
 Încredere multăşi foarte multăîn:
Biserică, Armată, Poliţie, Primăria
din localitate, sindicate, banci, FMI
Istoric personal de par cipare la
inﬂuenţarea unei decizii poli ce
 Mo vele pentru care evită să
discute poli că cu unele persoane:
nu cunosc suﬁciente lucruri despre
poli că; nu mă interesează poli ca
Raportarea la democraţie
 Respectul pentru minorităţi – cel
mai important lucru pentru
democraţie
 Preferinţa pentru un lider autoritar
Ideologii personale
 Proprietatea de stat ar trebui s ă se
ex ndă
 Şomerii ar trebui să accepte orice
slujbă
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Ideologii personale
 Se poziţioneză la dreapta
 Şomerii ar trebui să aibă dreptul
să refuze orice slujbă
 Proprietatea privată ar trebui să
se ex ndă
 Compe ţia este un lucru bun
Competenţa civică
 Consideră că autorităţile locale
vor ignora opinia lor
 Cunoş nţe bune şi foarte bune
despre: Guvern, Parlament

V. Sociodemograﬁce

Interacţiune directă cu ins tuţiile
 În ul mul an au fost să rezolve o
problemă la Poliţie
 Educaţie superioară
 Au vizitat ţări străine ca turis
 Au membri ai familiei care au fost
în ţări străine ca turiş sau în
inters profesional
 Navigheaza zilnic pe net
 Reuşesc să cumpere şi unele
bunuri mai scumpe, dar cu
restrângeri în alte domenii
 Şi-ar găsi destul de uşor un loc de
muncă
 Locul de muncă este foarte sigur

Competenţa civică
 Cunoş nţe bune şi foarte bune
despre: primăria localităţii, CJ
 Presedintele de CJ este ales de
populaţie
 Controlează deciziile care le
afectează viaţa de zi cu zi: deloc,
unele decizii
 Consideră că pot inﬂuenţa (in f.
mare şi mare măsură) deciziile care
se iau pentru localitate şi pentru
ţară.
Interacţiune directă cu ins tuţiile
 În ul mul an au fost să rezolve o
problemă la primărie






Educaţie primarăşi medie
Casnice
Au lucrat în străinătate
Veniturile ajung numai pentru
strictul necesar
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