
Investeşte în oameni!

Regiunea Centru
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} Speculați agenda populației!
} Principalul canal de comunicare: proprii membri şi voluntari
} Mai multe campanii de informare şi educare
} Dorinţă de implicare şi domenii atractive
} Oamenii vor sa se exprime. Speculați acest lucru!
} Mai multă cooperare între organizaţii
} Asumarea unei agende comune: mai multe cursuri de cultură civică 

în școli
} Flexibilitate şi adaptare la timpul liber al publicului ţintă
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} Este nevoie de o abordare mai pragmatică. În vederea cointeresării
cetăţenilor, temele şi preferinţele aflate pe agenda personală pot fi
speculate mai mult, cel puţin la nivel discursiv.

� Agenda locuitorilor din Regiunea Centru este dominată de problematica
economico-socială: venituri, locuri de muncă, nivel de trai etc.

� Organizaţiile care contribuie la crearea şi dezvoltarea de competenţe şi
abilităţi ce pot fi utile în identificarea şi ocuparea unui loc de muncă au mai
multe șanse să atragă atenția și participarea cetățenilor.

} O astfel de mișcare nu presupune schimbarea domeniului de activitate al
unei organizații, ci doar abordarea creativă a scopului său pentru a
exploata cât mai bine tendințele existente.
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} Pentru creşterea vizibilităţii acţiunilor societăţii civile, mass-media este
un instrument util, dar cu impact limitat în timp. În lipsa unei prezențe
constante în spațiul mediatic, ONG-urile nu pot folosi în mod real acest
instrument.

} Ca alternativă mult mai sustenabilă se poate apela la comunicare la nivel
individual, prin implicarea propriilor membri în diseminarea mesajului.

} Indiferent de forma comunicării, cel mai bun loc de plecare pentru a
atrage noi membri și/sau voluntari este chiar propria bază de membri și
voluntari.
� Este important ca mesajele să pornească de la acest nivel, astfel încât să

ajungă la grupurile de referință (prieteni, vecini, colegi, etc.), unde șansa de
“contaminare” este mai ridicată.
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} Potenţialul de implicare în organizaţii şi acţiuni civice este mai scăzut
faţă de restul regiunilor (49% - sub media naţională de 66%), dar acest
lucru vine pe fondul unei implicări mai importante care deja există.
� Regiunea Centru se distinge prin frecvenţele mai ridicate ale voluntariatului

(83%) şi printr-o participare mai consistentă în organizaţii religioase (86%),
precum şi în cluburi sportive sau de tineret (96%).

} Totuşi, aproape 50% dintre locuitorii Regiunii Centru, care nu activează
într-un ONG, sunt dispuşi să o facă. Această realitate nu poate fi
ignorată. Pentru ONG-uri există aşadar o oportunitate.

} La nivelul Regiunii există un potenţial de participare în orice tip de
organizaţii, dar şi zone ale activismului civic ceva mai atractive pentru
cetăţeni: organizaţii umanitare sau caritabile, dar şi organizatii pentru
mediul înconjurător, ecologie şi drepturile animalelor.
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} Voluntariatul ocupă un loc secundar în programul zilnic al unui cetăţean,
mai ales al unuia integrat pe piaţa muncii.

} Oferiţi cetăţenilor posibilitatea de a se implica în diferite activităţi în
funcţie de propriul program, fără o structură fixă și rigidă.

} Organizațiile ar putea externaliza un serviciu sau o parte a activității lor
către web, unui grup de susținători ce nu pot participa fizic la acțiunile
din teren, dar își doresc să lucreze de la distanță.
� Voluntariatul este mai eficient și mai de durată în acest regim.
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} Motivele pentru care cineva ar trebui să activeze ca voluntar:

� pentru a câştiga experienţă în vederea obţinerii unui job mai bun;
� pentru a-şi face noi prieteni;
� pentru a învăţa lucruri noi şi a achiziţiona abilităţi şi deprinderi utile;
� pentru a-şi face contacte utile, ce pot fi de folos de-a lungul carierei;
� pentru a fi parte a unei organizaţii prestigioase, active;
� pentru a descoperi noi veleităţi şi oportunităţi de dezvoltare a carierei;
� pentru a-i ajuta pe cei aflaţi într-o situaţie dificilă;
� pentru a realiza ceva în comunitate;
� pentru a face parte dintr-o echipă.
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} Școala românească nu pregătește cetățeni. Disciplinele centrate în mod
explicit în direcția dezvoltării atitudinilor și comportamentelor
participative sunt, în mare parte, ignorate sau insuficiente.

} ONG-urile ar trebui să solicite cu obstinație 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 tip
participativ.

} Un astfel de demers din partea societății civile organizate este expresia
unei abordări strategice, cu miză pe termen mediu și lung, ce are ca
scop crearea de viitori membri și voluntari în organizații.
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