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RECOMANDĂRI

1. Există dorință de implicare pe anumite nișe de ac vitate
2. Cetățenii pot ﬁ atrași prin specularea propriei lor agende
3. Cetățenii așteaptă mai multă transparență și un accent mai mare pe comunicare
4. Grupurile de referință ale membrilor și voluntarilor sunt resursa principală
5. Este nevoie de mai multă cooperare între organizații
6. Cetățenii au nevoie de mai multe campanii de informare și educare
7. Nu ignorați mass-media și nu fe șizați new-media
8. Oamenii înțeleg și sunt mo vați de ideea că Voluntariatul = Libertate de exprimare
9. Organizațiile trebuie să ﬁe ﬂexibile și adaptate la mpul liber al publicului țintă
10. Indiferent de domeniul de ac vitate, ONG-urile trebuie să militeze pentru mai multă
cultură civică în școli
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GHID RECOMANDĂRI
Regiunea Sud-Muntenia
Sud Muntenia este o regiune eterogenă, ﬁind compusă atât din județe cu o situație economică
apropiată de media națională, sau peste (Prahova, Argeș) cât și de unele dintre cele mai sărace județe
din țară (Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ialomița), cu rate ridicate ale șomajului și un nivel scăzut al PIB
pe locuitor.
Înscriindu-se în trendul național, regiunea a cunoscut un declin demograﬁc, ce poate ﬁ însă corelat cu
situația economică. Faptul că 24% dintre munteni declară că nu le ajung veniturile nici pentru strictul
necesar, iar 39% se plasează la limită în această privință conﬁrmă realitatea din spatele indicatorilor
economici.
Cu toate acestea, în ul mii ani, numărul de spitale și farmacii din regiune a crescut, la fel și personalul
medico-sanitar. Dezvoltarea, cel puțin can ta vă, a infrastructurii de sănătate nu a fost însă însoțită
de o curbă pe măsură a duratei de viață. Acest indicator al bunăstării a avut o evoluție oscilantă,
ajungând spre ﬁnalul perioadei de mp analizate la valoarea de 73 de ani. Regiunea se dezvoltă socioeconomic, dar efectele nu se fac încă resimțite de către populație.
Și în privința educației, indicatorii de performanță analizați plasează Regiunea Sud-Muntenia pe o
poziție mediană, la mijlocul clasamentului, aceasta ﬁind de fapt imaginea generală a zonei. Ea nu
intră în categoria regiunilor (mai) dezvoltate, dar nici în cea a regiunilor cu deﬁcit major. As el, deși toți
cei trei itemi educaționali înregistrează scăderi ale valorilor, doar unul dintre aceș a – populația
școlară – descrește mai mult decât media națională cât și media din celelalte regiuni. În schimb,
personalul didac c și numărul de absolvenți se reduc, în intervalul 2000-2010, într-o proporție ceva
mai mică. Prin urmare, scăderea populației școlare nu a fost efectul unei scăderi a infrastructurii
educaționale, ci a avut propria traiectorie, legată cel mai probabil de migrație și spor demograﬁc.
Față de media națională, regiunea înregistrează un procent mai mare de pensionari și mai mic de
absolvenți de studii superioare. De remarcat este procentul celor care nu au părăsit niciodată
granițele țării, cu 11% mai mare decât cel național, dar și proporția deloc neglijabilă a celor care nu
accesează Internetul (39% în comparație cu 33% la nivel național), ceea ce sugerează o orientare spre
surse tradiționale de informare.
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Ce spun datele sociologice
PIB/capita: 21095, 8; Nivel urbanizare: 41,7%
●Pcom ●Pciv ●PE ●PP

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

A tudini
Orientări
Par cipare
TOTAL

Pcom
45
44
17
32

Pciv
39
43
11
27

PE
35
65
73
58

PP
40
45
16
32

1.

Par cipare civică și comunitară mai reduse. Față de media națională, oamenii din această regiune
discută mai rar despre probleme comunitare și colaborează mai rar (unul din trei), chiar și
informal, cu alți cetățeni în vederea realizării de scopuri comune. Conﬂicte etnice sau religioase
apar mai rar. Printre cetățeni există mai puțini membri în asociații și fundații, atât comunitare cât și
civice, precum și mai puțini voluntari. Chiar și în rândul celor mai educați par ciparea este redusă.
Disponibilitatea de a par cipa la ac vități voluntare nu este însă mai mică, iar nerii din această
regiune se aseamănă cu cei din alte regiuni cu privire la a tudinea față de par cipare.

2.

Deși există tendințe de par cipare electorală ridicată, par ciparea poli că este medie. La fel ca
în Sud Est, un procent mai mare au cunoș nțe mai solide despre sistemul electoral și alegerile sunt
considerate mai importante pentru democrație. Sa sfacția și sen mentul de îndeplinire a datoriei
sunt menționate mai des ca sen mente la ieșirea de la urne, iar primăriile obțin mai multă
încredere decât în alte regiuni. De al el, comunitățile nd să ﬁe mai mici, as el încât șansele de a
interacționa direct – formal sau informal – cu administrația locală crește. Interesul și intenția de
par cipare nu au valori mai ridicate. Par ciparea poli că dincolo de vot nu diferă față de restul
eșan onului. Orientarea ideologică favorizează ușor mai mult proprietatea de stat și reducerea
inegalităților, însă aceste diferențe sunt explicate sta s c în mare măsură de educație și ocupație.
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Recomandări
DORINȚĂ DE IMPLICARE ȘI NIȘE DE ACTIVITATE. Deși proﬁlul regional (și național) este mai
degrabă unul nepar cipa v, există o predispoziție însemnată pentru par ciparea civică 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 mai orice p de organizații.
Totuși, există o serie de nișe care par a aduna mai mulți doritori. Acestea sunt protecția mediului
înconjurător, protecția drepturilor animalelor, asociații civice, protecția drepturilor omului, dar și
asociații centrate pe drepturile femeilor sau organizații pentru ac vități culturale.
Este important de făcut o dis ncție între numărul (mare) al celor interesați de un anumit domeniu și
intensitatea interesului față de acel domeniu. Deși anumite puri de ac vități par a stârni interesul
unui număr însemnat de cetățeni, intensitatea acestui interes diferă. Or, tocmai această intensitate
determină în bună măsură munca voluntară, contribuțiile ﬁnanciare la organizații și al el de
modalități de par cipare, pe când numărul crescut al celor interesați într-un domeniu este legat mai
degrabă de curiozitate.
SPECULAREA AGENDEI PERSONALE. Performanța economică a regiunii inﬂuențează par ciparea
civică. Proiectele ONG-urilor trebuie să conțină, cel puțin comunicațional, o dimensiune legată de
agenda imediată a cetățenilor, din care aceș a să rețină că implicarea civică le poate aduce beneﬁcii de
natură personală. Cel mai important factor în această agendă imediată este dezvoltarea socioprofesională. As el, organizațiile care oferă și beneﬁcii directe de învățare profesională (scriere,
u lizarea computerului, sta s că, obținerea unei slujbe, etc.) vor avea mai multe șanse să atragă
atenția și par ciparea cetățenilor.
În județele cu o performanță economică mai scăzută, ac vitatea poate ﬁ orientată spre programe care
să aducă sau care să ﬁe prezentate și promovate ca ﬁind aducătoare de beneﬁcii atât comunității, cât și
persoanelor implicate, beneﬁcii de ordinul dezvoltării personale sau obținerii de noi cunoș nțe, care
pot facilita găsirea unui loc de muncă. Adaptarea acțiunilor și a mesajelor ONG-urilor la acest
domeniu de interes pentru cetățeni poate s mula interesul și par ciparea acestora.
 De exemplu, poate ﬁ speculat faptul că multe persoane din Regiunea Sud nu folosesc
calculatorul sau nu au acces la Internet. As el, organizațiile care dispun la sediilor lor de mai
multe PC-uri pot promova acest lucru, asociind ideea de voluntariat cu dobândirea unor
competențe privind operarea calculatorului, ceea ce reprezintă un sprijin în vederea obținerii
unui loc de muncă.
o O as el de strategie a fost adoptată de organizațiile studențeș în anii 2000, când,
pentru a atrage cât mai mulți membri, și-au dotat sediile cu computere. Prețul mare al
acestora făcea ca nu oricine să și le poată permite. În acest fel, organizațiile au devenit
mult mai atrac ve pentru neri.
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În județele cu performanțe economice mai bune, precum Argeș și Prahova, acțiunile și mesajele
societății civile organizate ar trebui orientate mai mult spre întărirea coeziunii și dezvoltarea
comunităților. Este u l ca programele derulate să pună accent, cel puțin la nivel comunicațional, pe
beneﬁciile pe care le pot aduce par cipanților, chiar dacă acestea nu sunt imediate sau de natură
materială.
MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ ȘI UN ACCENT MAI MARE PE COMUNICARE. Nu neglijați
comunicarea și campaniile dedicate promovării proiectelor și realizărilor. Multe dintre reușitele
societății civile organizate nu ajung la public deoarece comunicarea este trecută în plan secund sau
strategiile folosite în acest sens nu sunt bine calibrate. Dimensiunea comunicațională este extrem de
importantă, ea contribuind, de multe ori decisiv, la promovarea și la vizibilitatea ONG-urilor, precum și
la creșterea atrac vității lor pentru potențialii membri și voluntari.
Din perspec vă strict comunicațională, proiectele trebuie adaptate as el încât să iasă foarte clar în
evidență obiec vele comunitare urmărite. Locuitorii Regiunii Sud Muntenia au tendința de a asocia
ONG-urile unor interese personale (private). Atâta mp cât oamenii nu au încredere în ac vitatea
organizațiilor, sau o consideră inu lă, nu se vor implica în proiectele desfășurate de acestea. De aceea,
transparența, deschiderea și comunicarea sunt esențiale.
PRINCIPALA RESURSĂ AVUTĂ LA DISPOZIȚIE: GRUPURILE DE REFERINȚĂ ALE MEMBRILOR ȘI
VOLUNTARILOR. Regiunea Sud Muntenia prezintă caracteris cile unei comunități închise, locuitorii
săi ﬁind mai re cenți față de persoanele străine. Muntenii preferă să acționeze alături de cunoscuți, ﬁe
ei membri ai familiei, rude, sau prieteni apropiați. Aceasta înseamnă că ONG-urile pot apela cu succes
la comunicarea directă, individuală, prin implicarea propriilor membri în diseminarea acțiunilor și
rezultatelor obținute. În acest caz, comunitatea se reduce la nivel de car er, stradă, bloc.
Concret, organizațiile își pot ac va proprii membri as el încât aceș a să acționeze asupra familiei,
rudelor, prietenilor în vederea atragerii și implicării lor în proiectele organizației. În acest fel se poate
crea un efect de propagare din aproape în aproape, care va evita obstacolul cons tuit de re cența
ridicată față de persoanele necunoscute (străine).
MAI MULTĂ COOPERARE ÎNTRE ORGANIZAȚII. Una dintre marile probleme ale par cipării civice în
România constă în cooperarea limitată între organizații cu același proﬁl și în lipsa încrederii în
societatea civilă în general. De aceea, societatea civilă organizată din Regiunea Sud Muntenia 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 organizațiilor.
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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.
MAI MULTE CAMPANII DE INFORMARE ȘI EDUCARE. Faptul că cetățenii din Regiunea Sud
Muntenia cunosc a tudinile și comportamentele dezirabile pentru un sistem democra c bazat pe
par cipare civică este un aspect menit să încurajeze și să s muleze acțiunea societății civile
organizate. Al el spus, există un teren propice pentru creșterea par cipării și pentru dezvoltarea
ONG-urilor. Zona ce necesită o concentrare mai mare a eforturilor este cea a încrederii și a
competenței civice. Dacă membrii unei comunități nu sunt încrezători în succesul cooperării și al
asocia vității, vor ﬁ destul de puțin interesați să se implice în proiecte pentru care nu văd o ﬁnalitate
sau o u litate.
Oricât ar părea de neﬁresc în raport cu obiec vele și cu domeniul de ac vitate speciﬁce ﬁecărei
organizații, este esențial ca ﬁecare ONG să-și asume (mai mult) menirea de a educa cetățenii în spirit
civic – creșterea gradului de conș en zare a puterii pe care o comunitate omogenă, închegată, ac vă
și implicată o poate avea în raport cu autoritățile și cu ceilalți actori sociali.
NU IGNORAȚI MASS-MEDIA ȘI NU FETIȘIZAȚI NEW-MEDIA. Pentru creșterea vizibilității acțiunilor
societății civile, mass-media sunt un instrument u l, dar cu impact limitat în mp. În lipsa unei
prezențe constante în spațiul media c (diﬁcilă și improbabilă), ONG-urile au o problemă în a folosi cu
succes acest instrument. Totuși, mass-media nu trebuie ignorate, cu atat mai mult cu cât a tudinea
acestora față de societatea civilă organizată este favorabilă – acest lucru permite o bună relaționare cu
presa.
În același mp, trebuie avut în vedere că Internetul este accesat mult mai puțin decât în celelalte
regiuni. Aceasta nu înseamnă că trebuie folosit mai puțin sau deloc pentru promovare și mobilizare,
dar accentul nu trebuie pus pe acest p de canal de comunicare, chiar dacă este mai facil și implică
resurse mai puține.
Indiferent de forma comunicării, cel mai bun loc de plecare pentru a atrage noi membri și/sau
voluntari pentru o organizație constă în 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 membri ai organizațiilor, as el încât să ajungă la grupurile de referință din
care aceș a fac parte (prieteni, vecini, colegi etc).
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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 are un grad mai mare de abstrac zare și nu se
aﬂă pe agenda imediată a popula ei, 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.
FLEXIBILITATE ȘI ADAPTARE LA TIMPUL LIBER AL PUBLICULUI ȚINTĂ. Gradul scăzut de
concre zare a dorinței de par cipare în cazul locuitorilor Regiunii Sud Muntenia are mai mulți factori
explica vi. Unul dintre aceș a este mpul, mai precis, lipsa de mp. În fața acestei realități, societatea
civilă organizată ar trebui să se adapteze prin dezvoltarea unor modalități și metable-uri care să ofere
cetățenilor posibilitatea de a se implica în diferite ac vități în funcție de 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.
MAI MULTE CURSURI DE CULTURĂ CIVICĂ ÎN ȘCOLI. 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 nevoile
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 şansele ca un individ care nu par cipă ca voluntar în asociaţii să îşi dorească să
par cipe, ţinând sub control celelalte variabile:
 cu cât este mai tânăr





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










dacă este femeie
dacă a terminat liceul sau o facultate
dacă îşi deﬁneşte iden tatea drept una naţională sau europeană
dacă percepe că există mai multe conﬂicte în localitatea sa
cu cât are mai multă încredere în ins tuţii poli ce
cu cât are maimultă încredere în ONG-uri
dacă urmăreşte zilnic ş 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 locuieşte în mediul rural
cu cât are mai puţină încredere în ins tuţii externe
dacă se deﬁneşte dpdv poli c, ﬁe ca om de stânga, ﬁe ca om de dreapta
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Cresc şansele ca un individ care îşi doreşte să par ciple ca voluntar în asociaţii să par cipe,
ţinând sub control celelalte variabile:
 cu cât este mai în vârstă
 dacă este bărbat
 dacă a absolvit o facultate
 dacă îşi deﬁneşte 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 puţin tolerant cu alte culturi
cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor
dacă consideră că poate schimba ceva pe plan local
dacă se deﬁneşte dpdv poli c ca om de dreapta






cu cât locuieşte în gospodării cu un număr mai mare de rezidenţi
dacă a fost personal în alte ţări
dacă este maghiar
dacă consideră că prietenii sunt cel puţin la fel de importanţi 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 dpdv 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 proteste să 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 (inc. Locale) 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

12

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Cresc șansele ca un individ care nu își dorește să par cipe la proteste să 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 proteste să 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

Valori mai mari fa ţă de media
naţională

2000
2005
2009



Rata şomajului

2014



Rata şomajului

Valori mai mici faţă de media
naţională
 PIB / locuitor
 PIB / locuitor
 PIB / locuitor
 Câş g salarial lunar brut
 Câş g salarial lunar brut
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Raport frecvenţe regiunea Sud

Categorii
I. Context

Valori mai mari faţă de media naţională
(+/- 3)
Încredere în oameni
 Majoritatea oamenilor ar încerca
să proﬁte de dvs.
Distanţa socială
 Nu ar vrea ca vecini: persoane de
rasă diferită; evrei; maghiari

II. Implicare
civica

Coeziune în comunitate
 Apelează la rude pentru ajutor în
treburile gospodăriei
 Oamenii din localitate nu au
colaborat pentru beneﬁciul
comunităţii
Voluntariat şi asocia vitate
 Membru în organizaţii: Case de
AjutorReciproc, Coopera ve
 Voluntar în organizaţii religioase
 Potenţial par cipant la
organizaţii: Grupuri sau par de
poli ce; Asociaţii profesionale;
Cluburi spor ve sau de neret
Capital social şi valori
 Munca este foarte importantă.

Valori mai mici faţă de media naţională
(+/- 3)
Distanţa socială
 Nu ar vrea ca vecini: foş puşcăriaşi
Coeziune în comunitate
 DA, au colaborat cu oamenii din
localitate pentru beneﬁciul
comunităţii
Polarizare
 În localitate există conﬂicte între:
oameni de religii diferite; oameni de
etnii diferite

Voluntariat şi asocia vitate
 Membru în organizaţii: asociaţii
profesionale; organizaţii religioase
sau bisericeş
 Voluntar în orice p de organizaţii
Capital social şi valori
 Petrec mpul des cu colegii de
muncă în afara serviciului; oamenii
din biserica
 Familia este foarte importantă
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Interes şi par cipare la alegeri
 Sigur ar par cipa la alegeri dacă
ar avea loc.

Interes şi par cipare la alegeri
 Nu ar par cipa cu siguranţă la
alegeri dacă ar avea loc duminică

Evaluarea procesului electoral
 Mo v pentru care nu par cipă
este că rezultatul nu schimbă
nimic
Cunoaşterea şi evaluarea unor ins tuţii
 Încredere mare în primăria din
localitate

Evaluarea procesului electoral
 Sen mentul când merg la urne: este
o pierdere de mp

Raportarea la democraţie
 Cel mai important lucru pentru
democraţie este posibilitatea de
a vota şi de a ﬁ ales
 Destul de puţin multumiţi de
evoluţia democraţiei
 Foarte mândri că sunt români

Raportarea la democraţie
 Foarte nemultumiţi de evoluţia
democraţiei

Cunoaşterea şi evaluarea unor ins tuţii
 Încredere mai scăzută în Poliţie,
ONG-uri, UE

Ideologii personale
 Favorabil statului – defavorabil
iniţiativa privată
- compe ţia este un lucru rău
 Favorabil iniţia vei private şi
Ideologii personale
defavorabil statului
 Favorabil statului – defavorabil
- diferenţe mai mari între venituri
iniţia va privată
- proprietatea privat ă ar trebui să
- diferenţe mai mici între
se ex ndă
venituri
- proprietatea de stat ar trebui
Competenţa civică
să se ex ndă
 Guvernul naţional face ceea ce
Competenţa civică
trebuie de cele mai multe ori
 Presedintele CJ ales de populaţie;
consilierii judeteni
 Guvernul na onal face ceea ce
trebuie foarte rar/ aproape
niciodată
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Educaţie primară
Pensionari
Nu au fost plecaţi niciodată din ţară
Nu au membri ai familiei care s ă ﬁ plecat
din ţară
Nu navighează deloc pe internet
Nu scrie sau nu comenteaz ă pe bloguri,
forumuri ori ar colele din ziarele online
Veniturile nu le ajung nici pentru strictul

Educaţie superioară
Au lucrat în străinătate
A vizitat ţări străine ca turist
Alt membru al familiei a vizitat ţări str ăine
ca turist
Discută o dat ă pe lun ă sau mai rar despre
problemele localităţii
Navighează zilnic pe internet
Foarte nemulţumit de locul de muncă
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