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PROLOG  

 

 

Programul Grundtvig, care se apropie de sfârşit, ne-a permis să realizăm mai multe acţiuni de consolidare a 

schimbului de experienţă între diferite organizaţii din domeniul educaţiei adulţilor.   

In acest proiect, prin participarea activă a organizaţiilor Promoción Educativa, Soc. Coop. din Spania; 

Emobilpress din Italia; Centrul pentru Devzvoltare Democratică (CDD) din România şi  Bida E.V. «Kultur Und 

Bildung» din Germania, am împărtăşit experienţe de promovare a bunelor practici de management a 

educaţiei orientate către adulţii din fiecare ţară.  

Deşi proiectul a fost conceput iniţial pentru cinci organizaţii, neacceptarea lui Euroinfo Center, din Bulgaria 

ne-a forţat să modificăm uşor planificarea acţiunilor. 

 

Principala acţiune a proiectului s-a axat pe selectarea 

organizaţiilor din fiecare ţară, active în educaţia 

formală sau non-formală a adulţilor. O altă 

caracteristică importantă a proiectului: majoritatea 

organizaţiilor care au intrat în parteneriatele locale 

sunt centre pentru adulţi, dedicate grupurilor 

vulnerabile sau persoanelor aflate în risc de 

excluziune. 

Am făcut schimb de experienţe privind educaţia 

persoanelor cu dizabilităţi fizice sau mintale, a celor 

care aparţin minorităţilor entice, a refugiaţilor şi a 

grupurilor aflate în diferite alte situaţii de risc.     

Pe parcursul proiectului, am reflectat asupra 

conceptului de bune practici şi asupra identificării 

unor anumite caracteristici ale organizaţiilor 

selectate.    

Această publicaţie pune la dispoziţia celor interesaţi 

un set de experienţe împărtăşite în cadrul proiectului, 

cât şi un set de criterii pe baza cărora anumite acţiuni 

ale organizaţiilor pot fi considerate ca bune practici. 

Fără nici un dubiu, această publicaţie nu poate 

reflecta bogăţia de informaţii pe care diferitele echipe 

au primit-o în timpul proiectului.  

Lăsăm deschisă posibilitatea de a împărtăşi 

impresiile dumneavoastră cu noi sau cu alţi membri  

ai reţelei interesaţi de constatările şi ideile vehiculate 

în acest proiect.  

De la început, dorim să mulţumim în numele 

partenerilor transnaţionali ai proiectului, tuturor 

partenerilor locali  implicaţi în educaţia adulţilor din 

grupurile dezavantajate pentru integrarea în câmpul 

muncii, care au participat alături de noi la dezvoltarea 

proiectului şi, în special, organizaţiilor care au 

participat la schimbul de experienţe locale care au 

avut loc în cadrul mobilităţilor din Valladolid (Spania), 

Palermo (Italia), Bucureşti (România) şi Suhl 

(Germania). 

Mulţumim mult tuturor şi sperăm ca în cadrul noului 

Program Erasmus+ să putem continua împreună 

schimbul de experienţă şi optimizarea resurselor.  

In încheiere, dar nu în ultimul rând, dorim să ne 

exprimăm gratitudinea faţă de Comisia Europeană, 

care ne-a oferit oportunitatea să lucrăm împreună în 

acest proiect timp de doi ani (2012-2014).   

 
 

----------------------------  Valladolid - Spania, June 2014 
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SIMILARITĂŢI ŞI 

DIFERENŢE  
în analizele comparative ale bunelor practici din fiecare ţară: 

Germania, Italia, România şi Spania. 

Analiza comparativă globală a bunelor practici  
 

 
In Grupul Naţional de Lucru coordonat de fiecare 

partner transnaţional, am lucrat la nivel local cu 

organizaţii dedicate grupurilor sociale 

dezavantajate. Unele cu anumite caracteristici 

specifice, dar toate implicate în educaţia  

grupurilor incluse în categoria celor “în situaţie 

de risc de excluziune socială”   

 

Acesta este cazul ITALIEI care şi-a focusat 

activitatea asupra organizaţiilor dedicate primirii 

imigranţilor, şomerilor şi pescarilor cu venituri minime 

etc.    

 

In cazul ROMÂNIEI, au participat organizaţii dedicate 

susţinerii victimelor violenţei domestice, tinerilor romi, 

refugiaţilor şi altori tineri aflaţi în situaţie de 

excluziune socială.    

 

In cazul GERMANIEI, organizaţiile care au constituit 

grupul local au fost, de asemenea, caracterizate de 

susţinerea vârstnicilor, tinerilor şomeri sau a tinerilor 

/grupurilor cu dizabilităţi.    

 

Cazul SPANIEI este similar, analizele fiind focusate 

pe activitatea organizaţiilor specializate în susţinerea 

grupruilor dezavantajate social, atât economic cât şi 

cu dizabilităţi mintale.  

 

 

Bazat pe activitatea desfăşurată în fiecare întâlnire 

transnaţională din fiecare ţară, cât şi pe analizele 

comparative realizate de partenerii internaţionali în 

grupurile naţionale de lucru, a fost elaborat un set de 

concluzii, care este rezultatul  procesului lor de 

analiză. 

 

Această secţiune încearcă să prezinte concordanţa 

care există între toate organizaţiile care au lucrat 

împreună, din punct de vedere al criteriilor luate în 

considerare pentru formularea obiectivelor 

organizaţionale cât şi celor necesare dezvoltării 

fiecărui proiect prezentat.    

 

Criteriile care au fost luate ca referinţă pentru 

stabilirea conluziilor finale, includ criteriile utilizate în 

analizarea practicilor identificate în grupurile de lucru 

din fiecare ţară.   
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1.  PROIECT FOCUSAT PE 

PERSOANĂ 
 

Acest criteriu este prezent în toate activităţile 

prezentate de organizaţii, astfel încât, într-ul mod sau 

altul, este clar înţeles faptul că în centrul activităţilor 

şi al organizaţiei se află persoana, indiferent de 

abordare. Fiecare dintre organizaţii a pus în lumină 

caracteristicile persoanei în jurul cărora şi-au 

concentrate intervenţiile.   

Diversitatea abordărilor este condiţionată de 

perspective din care este privită persoana.  

 

Toate organizaţiile consideră că proiectelor lor au 

fost create pentru a răspunde necesităţilor specifice 

persoanelor incluse în majoritatea lor în grupuri 

vulnerabile şi de aceea, le-au plasat în centrul 

obiectivelor lor, construind în jurul lor metode 

educaţionale diferite şi/sau intervenţii sociale diferite. 

    

Unul dintre aspectele care se evidenţiază în această 

analiză este considerarea că diferenţa între persoane 

reprezintă o bogăţie. Plasarea persoanei în centru nu 

înseamnă însă o atenţie adresată tuturor în acelaşi 

mod.    

   

Este exact această distincţie – dreptul de a fi diferit şi 

de a exprima această diferenţă în moduri diferite – 

care face necesară căutarea unor metode diferite de 

intervenţie. 

Astfel, persoana este considerată ca o persoană 

anumită, cu o realitate individuală care ar trebui 

tratată în această dimensiune.    

 

 “In activitatea mea fiecare este egal şi va 

fi tratat cu respect şi atenţie în întâlnirile 

noastre. Pentru mine sunt foarte 

importante consultările cu fiecare 

persoană în parte. Aceasta este o condiţie 

prealabilă pentru găsirea unui mod bun de 

a susţine fiecare persoană în parte.  (Julia 

Kälber, ASB, Germania) 

 

La majoritatea organizaţiilor apare o numită 

sensibilitate fată de diferenţele între persoane, 

diferenţe care deseori ori sunt transformate în 

elementele de bază pentru dezvoltarea capacităţii lor 

proprii de integrare.  De aceea, distincţia este clară, 

chiar daca nu este întotdeauna percepută de ei, între 

obiectivele persoanei (deseori percepute ca nevoi 

specifice) şi metodele utilizate pentru a răspunde 

acestor nevoi.  

 

 Elementele de sensibilitate ale activităţii sunt legate 

de tipul de activitate care este întreprinsă şi timpul pe 

care beneficiarul îl stă în centrul de sprijin.  Timpul pe 

care beneficiarul îl petrece în centrele de promovare 

a ocupării este mai redus faţă de cel petrecut în 

programele de sprijin, pentru persoanele cu 

dizabilităţi de exemplu. In acest caz, relaţia dintre 

echipa de proiect şi beneficiar este mai puternică şi 

atenţia de a găsi nevoile speciale, de cele mai multe 

ori de natură afectivă, este, de asemenea, mai mare.  

 

Nivelul de implicare a acestor organizaţii în relaţia cu 

beneficiarii lor este mult mai mare decât publicul şi-ar 

putea imagina.  

 

Nu există diferenţe de tratament în funcţie de 

originea beneficiarilor (etnică, de rasă sau de orice 

altă natură) în nici o organizaţie care a participat în 

proiect. Aceste elemente sunt luate în considerare 

pentru a stabili cele mai adecvate intervenţii sociale 

sau educaţionale atât pentru beneficiari cât şi pentru 

persoanele care aparţin grupurilor gazdă.   

 

Nu există nici o situaţie care să arate că persoanele 

nu au fost tratate cu respect, respectul fiind 

considerat ca parte a demnităţii umane şi exprimat 

faţă de modul lor de gândire, originea lor, 

convingerile lor sau faţă de orice mod al lor de 

manifestare.    

 

Organizaţiile înţeleg că posibilitatea continuării 

activităţii lor implică reprezentarea unor proiecte 

reale, cu obiective care pot fi atinse în funcţie de 

context şi persoană. In acest sens, ideea 

românească reprezintă o sinteză:   
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Pe baza experienţei educaţionale a 

organizaţiilor de a lucra cu un grup 

vulnerabil specific, proiectele şi-au 

elaborat obiective realiste în jurul 

persoanelor vulnerabile şi a contextelor lor 

particulare. Unele proiecte au fost strâns 

legate de contextul local: Parteneriatul 

pentru Educaţie care a oferit granturi 

proiectelor care puteau fi realizate local; 

altele  au fost focusate pe grupuri 

specifice, cum a fost proiectul adresat 

refugiaţilor care i-a susţinut să-şi atingă 

obiectivele personale prin utilizarea 

legislaţiei româneşti sau a unor 

instrumente special elaborate pentru ei;  

unele au folosit ambele abordări 

(proiectele pentru: romi, tineri si femei 

victime ale violenţei).(RO) 

 

Propunerea partenerului german poate fi utilă, de 

asemenea:   

 

“In munca mea este important sa stabilesc 

paşi mici, astfel încât fiecare beneficiar să 

poată realiza cel puţin unul. Persoanele cu 

dizabilităţi au nevoie de mai multă atenţie 

şi mai mult timp decât persoanele 

obişnuite. Activitatea cu persoanele cu 

dizabilităţi nu este o muncă oarecare, ci o 

profesie”. (Christian Tabel, Reha, GE) 

 

 

In situaţia actuală de schimbare din Europa, cu 

precădere din Spania, partenrul spaiol a făcut 

următoarea remarcă:   

 

“Deşi multă lume are experienţă în 

activitatea de educaţie a grupurilor 

vulnerabile, deseori obiectivele sunt 

realiste în planificarea iniţială, dar datorită 

multor factori – unii interni, alţii externi – 

aceste obiective devin utopice. 

De exemplu, factorul economic afectează 

în particular abilitatea de a atinge anumite 

obiectice (planificare realistă). In ultimii 

ani, situaţia Spaniei s-a schimbat 

considerabil, astfel încât multe proiecte cu 

obiective realiste acum doi ani în urmă, au 

fost forţate să-şi restrângă obiectivele 

pentru a atinge rezultatele cu succes.  

Această situaţie trebuie să se schimbe, şi 

este datoria autorităţilor să lucreze în 

vederea atingerii acestei stabilităţi şi a 

protejării organizaţiilor care lucrează cu 

grupurile vulnerabile.  

Ţinta de a avea astăzi în Spania o rată mai 

mare de ocupare este nerealistă, 

deoarece şomajul este prea răspândit în 

ţară”. (SP) 
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2.  DIMENSIUNEA PARTICIPATIVĂ  
 

 

 

2.1. NIVEL INTERN  
 
In analizele realizate, acest principiu este înţeles în 

virtutea faptului că, competenţele şi cunoştinţele 

fiecărui menbru al organizaţiei sunt luate în 

considerare şi sunt utilizate conform necesităţilor 

beneficiarilor.  

Toate organizaţiile au corespuns acestui principiu.  

 

“Toate proiectele au fost elaborate într-un 

format specific pentru a încuraja, aprecia şi 

utiliza contribuţia angajaţilor, a grupurilor 

ţintă şi chiar a beneficiarilor indirecţi. Toate 

echipele proiectelor au fost alcătuite din 

angajaţi dedicaţi grupurilor vulnerabile 

specific organizaţiei”. (RO) 

 

 

Un alt aspect al acestui criteriu este necesitatea de a 

lua în considerare participarea tuturor membrilor 

organizaţiei în formularea scopului sau a obiectivelor 

unui anumit proiect.In cel mai bun caz, este de dorit 

includerea participării active a beneficiarilor la 

formarea acestora.  

 
Ideea unui membru din Spania:   

 

“Noi am detectat o caracteristică: cu cât 

organizaţia este mai mare, cu atât este mai 

dificil să iei în considerarea punctele de 

vedere ale celor care lucrează direct cu 

grupul vulnerabil.” (SP)  

 

Pe de altă parte, în majoratea organizaţiilor cu care 

am lucrat, s-a asigurat ca formularea obiectivelor 

organizaţiei şi ale proiectelor acesteia, să ţină cont 

de grupul ţintă al organizaţiei sau al proiectelor.   

 

In cazul Spaniei, această caracteristică este atinsă 

într-o manieră mai redusă, pentru că participarea 

angajaţilor sau/şi a grupurilor interesate depăşeşte 

ţinta finală. 

 

Prezentarea grupului român exprimă ceea ce a fost 

prezentat mai sus, la nivel global:   

 

 “Abordarea participativă a fost prevăzută 

de la nivelul elaborării obiectivelor. 

Designul participativ, inclusiv în furnizarea 

rezultatelorau fost asigurate prin implicarea 

explicită a grupurilor vulnerabile (proiectele 

pentru refugiaţi, romi, femei victime ale 

violenţei), incluzând un dialog constant 

(pregătire şi consiliere interactivă  pentru 

femei, refugiaţi, tineri dezavantajaţi). 

Dialogul constant a fost utilizat şi în 

proiectul Parteneriat pentru Educaţie, chiar 

dacă formatul clasic al acordării granturilor 

nu prevedea această comunicare cu 

beneficiarii”. (RO) 
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2.2. NIVEL EXTERN  
 

Principiul complementarităţii este necesar în 

formularea proiectelor integrate în mediul social în 

care fiecare relaţionează.  

 

Totuşi, este posibil să apreciem existenţa unor 

proiecte izolate, în special ale organizaţiilor care 

acordă prioritate scopurilor ideologice sau religioase, 

care nu iau in considerare activitatea altor organizaţii 

sau a altor proiecte din domeniu. Coordonarea locală 

şi organizaţiile sectoriale apar ca elemente de succes 

pe termen mediu şi lung în proiectele de intervenţie 

socială. In cazul nostru, toate organizaţiile selectate 

includ în planificarea lor relaţionarea cu alte 

organizaţii din domeniu şi, în special, cu autorităţile 

locale pentru a-şi putea coordona o parte dintre 

performanţe.      

   

Majoritatea organizaţiilor care lucrează în acest tip de 

proiecte, de educaţie a adulţilor din grupurile aflate în 

risc de excluziune socială pentru includerea acestora 

în câmpul muncii, cunosc mai mult funcţional decât 

teoretic, acestă dimensiune a complementarităţii.      

 

In toate cazurile, partenerii proiectului au raportat ca 

prezent principiul complementarităţii în cadrul 

proiectelor. Astăzi, sinergia dintre diferiţii participanţi 

sociali care promovează coordonarea activităţilor 

elaborate pentru a răspunde nevoilor specifice din 

fiecare caz, este o practică mult mai răspândită.    

 

Pentru fiecare problemă în parte şi în vederea 

rezolvării ei, este posibil să observăm o monitorizare 

coordonată a acesteia, realizată prin participarea 

majorităţii participanţilor sociali şi a părţilor interesate.   

 

Pe măsură ce avansăm în coordonarea strategiilor 

de abordare a subiectelor specifice, noi avansăm şi 

în consolidarea sinergiilor care ne permit să 

beneficiem de resursele prezente în alte organizaţii 

pentru a atinge obiective mai dificile sau/şi pentru a 

extinde serviciile către mai mulţi beneficiari.      

 

Ar trebui să sublinem faptul că, pentru a pune în 

comun diferite resurse şi moduri de operare cu alte 

centre sau organizaţii, este necesar să cunoaştem 

foarte clar resursele şi obiectivele lor, ceea ce 

presupune realizarea unei permanente activităţi de 

evaluare.  

 

Networking-ul este o condiţie a supravieţuirii 

organizaţiilor implicate în intervenţiile sociale. In 

cazul nostru, toate organizaţiile au experienţă în 

networking, nu numai în implicarea în diferite reţele, 

dar în anumite cazuri, ele înşile promovează 

networking-ul şi schimbul de experienţă. 

 

O exprimare a acestei dimensiuni este chiar 

prezentul proiect co-finanţat de Comisia Europeană, 

care susţine coordonarea la nivel multor proiecte 

europene.  
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3.      CAPACITATEA OPERAŢIONALĂ  
 

 

 

3.1. LA NIVEL TEHNIC  
 
Experienţa echipei stă la baza activităţii şi a succesului în formularea şi implementarea proiectelor. Unul dintre pilonii 

fundamentali, deşi există angajaţi şi manageri cu experienţă în elaborarea proiectului, constă în incorporarea 

permanentă a angajaţilor tineri pentru a aduce mai multă dorinţă de schimbare şi a fi mai deschişi la influenţele 

factorilor externi care pot contribui la executarea mai bună a proiectelor şi reformularea obiectivelor pe baza nevoilor 

din mediu sau a complementarităţii. Experinţa tinerilor, câstigată în educaţia formală (universităţi sau centre de 

cercetare) este o importantă contribuţie pentru viitorul şi împrospătarea echipelor. 

 

Criteriile de calificare depind de tipul de organizare. In organizaţiile care lucrează direct cu grupurile vulnerabile, un 

personal foarte experimentat (cu competenţe de relaţionare adaptate la aceste grupuri), cu calificări teoretice dar cu 

un nivel scăzut de competenţe sociale, este de multe ori mai important. Noi credem că pentru buna dezvoltare şi 

implementare a proiectelor, ambele tipuri de personal sunt necesare. In cazul nostru, personal experimentat şi 

profesionist, cât şi experţi au fost implicaţi, nu izolaţi ci devenind parteneri.   

 

In Germania, de asemenea, toţi membrii organizaţiilor 

au avut posibilitatea continuării educaţiei, respectiv 

prin studii şi calificări profesionale. Pe de o parte, 

diferitele calificări sunt incluse în rutina zilnică, pe de 

alta, ei încurajează diversitatea reţelei. Toţi membri 

participă în mod regulat la pregătiri profesionale  

pentru a fi întotdeauna la cel mai actualizat nivel social 

/ educaţional / terapeutic. Angajatorii solicită 

participare activă în cadrul cursurilor şi suportă 

costurile ei. Prin intermediul auto-pregătirii periodice, 

se atinge o dezvoltare contiuă a activităţii zilnice în 

interiorul organizaţiei.   

 

 "Sunt foarte bucuros că angajatorul meu 

îmi oferă calificări şi pregătire profesională 

adiţională. Astfel am şansa de a-mi 

cunoaşte  organizaţia şi clienţii. Am devenit 

un specialist stimat în activitatea mea". 

(Christian Tabel, Reha, GE) 

 

In concluzie, această dimensiune prezentă în toate 

organizaţîile reprezintă o realitate dinamică. 

Necesitatea pentru pregătire profesională 

permanentă, precum a fost exprimată de echipa 

germană, trebuie să fie susţinută vie, odată cu 

trecerea timpului. this dimension, present in all the 

organisations, Cu aceeaşi insistenţă, am vorbit de 

necesitatea promovării programelor de schimburi de 

experienţă la nivel european între persoane care 

lucrează în acealşi domeniu.   

Această caracteristică este prezentă în mod natural 

în organizaţiile dedicate profesional susţinerii 

grupurilor vulnerabile. In Spania şi România există 

însă mişcări care au fost create chiar la iniţiativa 

beneficiarilor, acolo unde condiţiile unui personal 

înalt calificat pentru realizarea unor activităţi nu erau 

aplicabile. 

 

Experienţa lucrului în echipă rămâne în special 

legată de capacitatea formulării logice şi coerente a 

obiectivelor, o dimensiune care se câştigă în timp şi 

care se consolidează prin relaţionarea cu alte 

organizaţii.   

 

Organizaţiile cu care am lucrat sunt, în general, în 

proces de dezvoltare. Ele şi-au consolidat progresiv 

structura de lucru în funcţie de circumstanţe, nevoi, şi 

posibilitatea de a folosi noi resurse pentru membrii 

lor. Ele au recunoscut nevoia unei utilizări raţionale şi 

inteligente a resurselor, având în vedere deficitul lor.   

 

In grup, utilizarea TIC nu a fost menţionată în mod 

special, deoarece TIC reprezintă o realitate deja 

incorporată în rutina lor zilnică. Dacă va fi necesar, 

va trebui sa dezvoltăm o mai bună utilizare a reţelelor 

pentru a promova o învăţare colaborativă sau o 

utilizare funcţională a acestora pentru a le deschide 

către noi experienţr sau metode de intervenţie.  
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3.2. LA NIVEL FINANCIAR  
 

In organizaţii nu au existat probleme de justificarea 

financiară  activităţilor. Acesta se poate face în 

diferite moduri.  In general, pentru organizaţiile mici 

este suficientă prezentarea bilanţului în fiecare an 

pentru autorităţi şi, în multe cazuri, pentru a justifica 

acţiuni specifice în faţa organizaţiilor (publice sau 

private)  care au finanţat proiectul. Acest principiu 

este valid şi necesar în toate cazurile. 

 

Organizaţiile mari trebuie auditate în mod periodic. 

Proiectele lor au fost auditate de autorităţi locale, 

naţionale sau europene. Toţi membrii au fost de 

acord că proiectele mici au nevoie de audituri interne 

iar celelalte devin subiectul auditării  externe, 

contractate direct de ele sau impuse de autoritatea 

de management. In ce priveşte finanţarea prin surse 

sigure şi stabile, organizaţiile încearcă să-şi menţină 

resursele financiare proprii. Dar acest lucru nu este 

îtotdeauna posibil. Deseori, ca în prezent, 

organizaţiile non-profit se zbat să-şi atingă 

obiectivele dar au mari probleme financiare pentru a 

reuşi.  

Este important ca organizaţiile să-şi poată asigura un 

nivel permanent de venituri  fără a avea nevoie de 

subvenţii pentru anumite activităţi.  

 

Un alt aspect luat în considerare se referă la 

necesitatea dezvoltării unor locuri de muncă decente. 

Această caracteristică este prezentă în toate 

organizaţiile, cu o anumită diferenţă când este vorba 

de găsirea acestor tipuri de locuri de muncă. Există o 

relaţie directă între situaţia şomajului din zonă şi 

oferta precară de ocupare. Oricum, proiectele trebuie 

să fie în stare să consolideze ideea propunerii unor 

locuri de muncă  decente.  

 

In ce priveşte precaritatea locurilor de muncă, în ce 

priveşte personalul din centrele rezidenţiale, situaţia 

variază considerabil.   In timp ce în multe ţări se 

poate spune că locul de muncă al personalului este 

garantat, situaţia actuală din Spania şi România este 

foarte dificilă pentru că majoritatea organizaţiilor care 

lucrează în proiecte europene contractează 

personalul numai pe durata proiectelor.   

 

Egalitatea de gen este o altă dimensiune a activităţii 

cu persoanele în risc de excluziune socială. In 

general, pentru toate aceste proiecte, egalitatea de 

gen reprezintă un obiectiv dintre cele mai importante, 

nu numai în cazul proiectelor dedicate femeilor, ci şi 

pentru cele care lucrează cu victime ale violenţei de 

gen. Există anumite organizaţii cu dispoziţii clare în 

acest sens. 

 

Astăzi, obiectivul egalităţii de gen este considerat  a fi 

fi un obiectiv transversal al instituţiilor, mai mult decât 

un obiectiv specific al proiectelor.   
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4.   CADRU TEORETIC DEFINIT  
 

 

 
Pe parcursul procesului lor de dezvoltare, 

organizaţiile şi-au definit progresiv cadrul lor de 

acţiune.   

 

Organizaţiile consideră că, cadrul ideologic 

reprezintă un alt instrument de atingere a obiectivelor 

şi de promovare a drepturilor şi oportunităţilor 

persoanelor din grupurile cele mai vulnerabile.    

 

Organizaţiile sunt deschise participării membrilor săi 

pentru a deschide realităţii noi perspective analitice 

din punct de vedere al cadrului ideologic de referinţă.    

 Analiza şi evaluarea proiectelor ne permite, în multe 

cazuri, să se îmbogăţească chiar cadrul ideologic, în 

funcţie de diferitele abordări ale persoanei. 

 

In general, atâta timp cât organizaţiile implementează 

proiecte cofinanţate de Comisia Europeană, îşi 

îmbogăţesc progresiv propriile modele de referinţă cu 

obiectivele propuse de Comisia Europeană în 

diversele programe în care proiectele sunt incluse.  

 

In majoritatea organizaţiilor există o corespondenţă 

între diferitele modele de referinţă, exprimate în 

propriile statute, şi proiectele dezvoltate. Aceasta 

implică perceperea persoanelor împreună cu 

diferenţele individuale, cu drepturi şi oportunităţi 

egale şi cu dreptul, pe care toţi îl avem, de a ne 

păstra sfera nostră privată. Un element cheie al 

activităţii noastre  constă în promovarea respectului 

şi deminităţîi fiecărei persoane cu care lucrăm. 

 

 

 

 

 

 

 

“Deseori, proiectele a fost construite special 

pentru a încuraja participarea propriilor 

beneficiari şi pentru a-i încuraja să-şi 

exprime propriile idei. In cazul proiectului 

implementat de A.F.I. – PROFAMILIA, 

femeile şi-au dezvoltat propriile idei 

referitoare la incluziunea lor pe piaţa 

muncii. Profesorii locali din proiectul 

Parteneriat pentru şi-au exprimat 

ideile/nevoile localeatunci când şi-au 

elaborat proiectele finanţate de organizaţia 

Centrul Educaţia 2000+. O abordare 

flexibilă a fost elaborată de proiectul pentru 

refugiaţi pentru a putea fi deschis varietăţii 

de ideologii şi idei”. (RO)   

 

 

Organizaţiile sunt deschise în permanenţă faţă de 

opiniile, sugestiile şi abordările provenite de la 

personalul propriu care se îmbogăţeşte zilnic prin 

activitatea desfăşurată cu beneficiarii. O activitate 

continuă de networking cu organizaţii care 

acţionează în sfere similare este, de asemenea, 

foarte importantă. 
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5.   RESPECT FAŢĂ DE PRINCIPIILE 

CHEIE ALE UNIUNII EUROPENE 
 

 

 
 

 

Organizaţiile sunt conştiente că fac parte din  

Uniunea Europeană (UE), nu numai dintr-o uniune 

economică ci şi o uniune a valorilor care construieşte 

o societate aflată mai mult în slujba cetăţeanului, 

bazată pe principiile exprimate în Carta Drepturilor 

Fundamentale a UE (Tratatul de la Lisabona). 

Activitatea este întreprinsă cu mai mult respect 

pentru egalitatea de şanse în cel mai larg sens şi 

pentru promovarea perspectivei de gen, cheie a 

planificării şi performanţelor proiectelor. Opiniile 

personalului tehnic sunt mai mult luate în 

considerare, alături de cele politice, ideologice sau 

economice.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alt criteriu care  exprimă respectarea principiilor 

Uniunii Europene este integrarea contribuţiilor 

voluntarilor în cadrul interveniţiilor sociale fără să se 

elimine locurile de muncă.  
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6.   CAPACITATEA CREATIVĂ 
 

 

 
 “…Toţi participanţii din proiectul ar trebui 

să aibă posibilitatea unei educaţii continue 

şi a unor noi studii. Să înveţe şi să se 

dezvolte împreună. Impreună să discute şi 

să lucreze pentru atingerea obiectivelor 

viitoare”. (Bärbel Kälber, Private School of 

Social and Economy, Suhl, GE)  

 

 

“Copiii în circumstanţe dificile au nevoie de 

ajutor special pentru a-i ajuta să-şi dezvolte 

personalitatea şi să-şi găsescă drumul în 

viaţă”. (Anne Kalkahake, Familienkasse, 

Suhl, GE) 

 

 

“… In timpul educaţiei personale şi a 

acumulării de cunoştinţe ei primesc un 

imbold, dar acesta poate fi un imbold şi 

pentru alţii. Toate organizaţiile încearcă să 

lucreze personalizat, ceea ce înseamnă că 

fiecare persoană este susţinută individual. 

De aceea nu există ipoteze general 

acceptate. Fiecare persoană necesită o 

atenţie specială şi individuală. Acesta este 

o  manieră creativă şi pozitivă care oferă 

membrilor posibilitatea să înveţe şi să 

dezvolte noi cunoştinţe”. 

 

 

“… imigranţii care vin în Germania aduc cu 

ei diferite condiţionări, competenţe 

lingvistice şi abilităţi diferite. In cadrul 

proiectului cu migranţii trebuie să 

recunoaştem acest câştig şi să acumulăm 

cunoştere. Acestea necesită o puternică 

concentrarre, metode diversificate, 

cunoaştere educaţională şi pregătire 

socială.” (Dagmar Römhild, WBM)“. (DE) 

 

 

 

Majoritatea partenerilor din organizaţii înţeleg că 

această abilitate este esenţială pentru propria 

supravieţuire. De aceea trebuie să fim în contact 

permanent cu alte organizaţii şi în special cu 

beneficiarii viitoarelor proiecte. Un alt factor important 

este procesul continuu de evaluare a fiecărui proiect 

implementat, dar şi a procesului de creştere a 

organizaţiei.   

 

După cum un partener român a apreciat:  

 

 “… Toate proiectele s-au bazat pe evaluări 

permanente, ca urmare a procedurilor 

stabilite de echipa de management. ... 

Anumite proiecte au avut mai multe runde, 

de exemplu proiectul pentru romi, care a 

fost implementat mai mulţi ani şi unde 

echipa a avut oportunitatea să analizeze şi 

să găsescă  soluţii mai bune. Parteneriatul 

pentru Educaţie a avut două rânduri de 

granturi acordate şcolilor locale. Echipa 

CEDU a avut şansa să-şi îmbunătăţească 

modul de gestionare a relaţiilor cu şcolile 

(termeni de referinţă mai clari pentru 

proiectele locale, întrebări şi răspunsuri 

frecvente oferite în avans). Monitorizarea 

proiectelor şcolilor locale i-a ajutat, de 

asemenea, să înveţe din greşeli, să se 

planifice mai bine şi să se adapteze”. (RO) 

 

 

Capacitatea creativă implică învăţarea din propriile 

greşeli, dar şi gândirea spre viitor cu o atitudine 

permanent deschisă evaluării în concordanţă cu 

obiectivele unui anumit proiect, scopul organizaţiei 

sau cu programul în care proiectul este inclus. 
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7.   EFECTUL DE MULTIPLICARE  
 

 

 
Această dimensiune se consolidează progresiv pe 

parcursul timpului. Majoritatea membrilor şi 

organizaţiilor înţeleg că efectul de multiplicare apare 

în primul rând ca urmare a relaţionării zilnice cu alte 

organizaţii similare. Prezentarea rapoartelor şi 

participarea la activitatea reţelelor consolidează 

efectul multiplicator al rezultatelor proiectelor 

Structura acestor proiecte a permis crearea efectului 

de multiplicare în întâlnirile cu entităţi locale sau 

organizaţii similare, care au încurajat diseminarea 

conţinutului elaborat şi, chiar mai mult, reflecţia 

asupra practicilor de intervenţie socială alese în 

fiecare caz.   

   

Am agreeat, de asemenea, ca putem învăţa din 

experienţa altor organizaţai şa altor persoane.  De 

aceeea, este necesară creşterea deschiderii 

permanente de a prelua noi experienţe în cel mai larg 

sens al cuvântului.  Versiunea reciprocă este de 

asemenea foarte importantă. In acelaşi fel în care 

suntem pregătiţi să primim cunoaşterea de la alţii, 

trebuie să fim deschişi să oferim experienţa noastră 

altor organizaţii sau grupuri care o pot folosi, ca 

intrumente, de optimizare a propriului proces de 

intervenţie.  

 

Pe parcusul proiectului, relaţionarea la nivel naţional 

şi transnaţional dintre membrii organizaţiilor, ne-a 

permis să evaluăm şi mai bine această dimensiune 

duală a colaborării. 

 

Am învăţat că atunci când lucrăm cu obiective clare 

şi punem la dispoziţia altora experienţa acumulată de 

noi, obţinem în schimb o recunoaştere externă care 

se transformă într-o adevărată  sursă de influenţă în 

cadrul sectorului, care ne permite consolidarea 

prezenţei noastre în sectoarele cele mai vulnerabile 

cu care lucrăm.  

 

Mai mult, această putere face posibilă obţinerea unei 

independenţe mai mari de a propune noi obiective de 

lucru autorităţilor publice, cât şi organizaţiilor private 

care activează în domeniu.   

       

“… Da. Autonomia este importantă în 

gestionarea organizaţiei: să te bucuri de 

independenţă ca urmare a puterii obţinute, 

să relaţionezi cu autorităţile locale dar să 

nu creezi o dependenţă permanentă faţă de 

ele, deoarece dacă îţî pierzi autonomia în 

dezvoltarea proiectelor, vitalitatea este 

pierdută.” … (SP) 

 

 

Un alt factor esenţial în cadrul efectului de 

multiplicare este viabilitatea proiectelor care se 

obţine prin relaţionare dar şi prin permanenta 

diseminare a strategiilor şi rezultatelor. In cazul 

nostru, majoritatea organizaţiilor şi-au publicat 

activităţile în website-urile proprii, iar organizaţia 

spaniolă a pus la dispoziţia proiectului transnaţional 

un website care este adus la zi în mod constant. 

 

Toate conferinţele şi întâlnirile transnaţionale din 

acest caz au acţionat ca instrumente eficiente care 

au multiplicat efectele acestui proiect. 
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8.   EVALUAREA ŞI MONITORZAREA  

  REZULTATELOR 
 
 

 

Acestea sunt măsuri propuse de mult în ghidurile 

proiectelor. Astăzi sunt o solicitare pentru toate 

proiectele de intervenţii sociale. In anumite cazuri, a 

fost o sarcină dificilă pentru organizaţii să schimbe 

strategiile şi să echilibreze obiectivele cu operaţiunile 

şi rezultatele dorite. 

 

Au existat câteva diferenţe în interpretare. De 

exemplu, partenerul german a contribuit la ideea că 

fiecare echipă trebuie să fie liberă să-şi stabilească 

propriul stil de muncă, fărea definirea unor reguli 

transnaţionale. 

 

Dar aceasta se referă cu precădere la monitorizarea 

internă a proceselor de intervenţie şi nu la evalarea 

proiectului ca atare. In cazul unor proiecte cu 

anumite intervenţii, ei au înţeles că pentru activitatea 

preventivă există formule care descriu unde, cu cine 

şi ce subiecte trebuie ratate.  

 

In toate intervenţiile, personalul a efectuat evaluări 

periodice şa a identificat problemele care au fost apoi 

analizate şi adaptate fiecărei realităţi specifice.      

 

Totuşi, este oportun să insistăm asupra necesităţii 

unei formulări corecte a obiectivelor intervenţiilor 

educaţionale şi sociale şi asupra posibilităţii evaluării 

rezultatelor pe baza acestor obiective.   

 

Majoritatea organizaţiilor cu care am lucrat, şi mai 

ales acelea ale căror bune practici au fost selectate, 

lucrează în acest mod.  

 

Este o sarcină care este progresiv preluată cu viteze 

diferit, dar care avansează continuu. Formularea 

proiectelor de intervenţii în termeni operaţionali şi 

citarea surselor pentru verificare rezultatelor, 

reprezintă elemente cheie penru evalaurea activităţîi 

desfăşurate.   

 

Organizaţiile selectate pentru bunele lor practici, deşi 

cu niveluri diferite de dezvoltare, sunt canalizate pe 

planificarea obiectivelor în modul prezentat mai jos.   

 

Indicatori direcţi de primă utilizare (lista cursurilor, 

lista semnăturilor, fotografii, minute ale întâlnirilor 

etc.) dar şi indicatori indirecţi incorporaţi (chestionare 

de evaluare a terţelor părţi, interviuri cu părţile 

interesate, lista organizaţiilor guvernamentale cu 

activităţi similare etc.). 

 

In aşteptarea viitoarelor proiecte, va avea loc 

dezvoltarea noilor formule de atingere a obiectivelor 

în proiectele de intervenţie socială, cât şi a propunerii 

de noi indicatori pentru rezultate. In acest sens, 

incorporarea TIC (Tehnologiei de Informare  şi 

Comunicare) este oportună şi utilă. 

 

Formularea obiectivelor într-o formă măsurabilă la 

nivel calitativ este o caracteristică care a fost 

prezentă în majoritatea proiectelor prezentate. 

Totuşi, a reieşit că, în toate cazurile de bune practici 

selectate, au fost prezentate rezultate măsurabile în 

termeni cantitativi.  

 

Dezvoltarea capacităţii de a stabili parametrii care să 

exprime impactul, şi anume câştigurile obţînute pe 

termen mediu şi lung (în termeni cuantificabili), sunt 

mai dificil de calculat. O concluzie a acestei analize 

ar putea fi necesitatea de a progresa în măsurarea 

impactului.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 24 of 28 

  

 

 

 



 

Page 25 of 28 

 

CONCLUZII 

GENERALE 
a analizelor comparative a bunelor practici din fiecare ţară: 

Germania, Italia, România şi Spania. 
 

 

 
In concluzie, acest project a făcut posibilă - pentru 

cele 4  organizaţii membre transnaţionale (one pe 

ţară), cât şi pentru reţeaua organizaţiilor asociate la 

nivel naţional (o medie de cinci pe ţară) - 

cunoaşterea diferitelor moduri de management al 

proiectelor de educaţie a adulţilor, înţeles în cel mai 

larg sens.     

 

Toate organizaţiile lucrează cu grupuri în risc de 

excluziune socială şi au diverse abordări, ideologii 

distincte dar cu un profund angajament faţă de cei 

mai slabi membri ai societăţii.     

 

Aceată activitate ne permite să cunoaştem diverse 

experienţe, să facem schimb de strategii de 

intervenţii, să stabilim noi contacte şi metode de 

colaborarea şi să reflectăm asupra a ceeace am 

numit „BUNE PRACTICI”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noile programe de mobilităţi din Erasmus+ ar trebui 

să ne ofere posibilitatea de a stabili reţele mai largi, 

orientate nu numai pe diseminarea acestor rezultate 

ci şi pe stabilirea de noi mecanisme de colaborare în 

lumina noilor dezvoltări tehnologice şi 

comunicaţionale   
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+ INFO  
PARTENERII PROIECTULUI 
 

 

PROMOCIÓN EDUCATIVA SOCIEDAD 

COOPERATIVA 
 

 Promoción Educativa Sociedad 

Cooperativa este un centru de educaţie a adulţilor 

care organizează cursuri în domeniul dezvoltării 

personale, a abilităţilor sociale, a noilor tehnologii, 

cursuri pentru persoane din câmpul muncii sau 

şomeri. Ea lucrează cu adulţi aflaţi în risc de 

excluziune socială: imigranţi, persoane din mediul 

rural, femei victime ale inegalităţii de gen, şomeri, 

seniori şi adulţi care nu şi-au terminat educaţia 

obligatorie. 
 

Organizaţia este o cooperativă socială care participă, 

în calitate de coordonator sau partener, în multe 

proiecte ce conţin intervenţii sociale sau educaţionale 

la nivel regional sau european. In prezent, 

implementăm un proiect european în cadul 

Atelierelor Grundtvig din Programul „Invăţare pe tot 

parcursul vieţii”. 
 

>>> www.promocioneducativa.es 

>>> info@promocioneducativa.es 

 
 

BIDA E.V. «KULTUR UND BILDUNG» 
 

 BIDA e.V. «Kultur und Bildung» este o 

organizaţie nouă, dar membri ei au o bogată 

experienţă în educaţia adulţilor.  
 

Scopul asociaţiei constă în promovarea tinerilor şi a 

îngrijirii persoanelor în vârstă, a artei, culturii, 

educaţiei şi, de asemenea, a cooperării internaţionale 

pentru dezvoltare; în organizarea de evenimente 

pentru a schimba atitudinea societăţii faţă de 

grupurile marginalizate.  
 

Organizaţia lucrează cu adulţi în risc de excluziune 

socială şi imigranţi. O atenţie specială este oferită 

femeilor şomere prin cursuri de integrare pe piaţa 

muncii.    
 

>>> www.bida-kultur-bildung.de  

>>> bida2010@web.de 

 

 

THE CENTRE FOR DEMOCRATIC 

DEVELOPMENT  
 

 The Centre for Democratic Development 

(CDD) a fost creat în 2010 de către angajaţii Biroului 

de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti 

împreună cu alţi membri fondatori pentru a promova 

drepturile omului şi o societate democratică. 
 

Organizaţia s-a focusat asupra construirii unei 

societăţi mai incluzive, bazate pe justiţie socială, 

participând activ în grupuri locale de acţiune create la 

nivelul comunităţii pentru intensificarea dialogului 

social, a incluziunii în favoarea persoanelor 

dezantajate şi a schimbului de bune practici în sfera 

economiei sociale. 
 

>>> mariana.nitelea@yahoo.com 

 
 

E MOBIL PRESS  
 

 E Mobil Press di Alessandro Accardo 

Palumbo este responsabil de facilitarea cursurilor de 

comunicare multimedia şi a accesului la educaţie, 

într-un context economic şi social dificil, pentru adulţii 

dezavantajaţi. Sfera de referinţă este caracterizată 

de prezenţa muncitorilor imigranţi care vin în mare 

măsură din Tunisia cu dificultăţi de integrare în 

comunitatea locală.  
 

Zona în care compania operează suferă de o severă 

criză economică, are un şomaj ridicat şi o 

infrastructură săracă. Organizaţia a participat în două 

proiecte de mobilităţi Leonardo ca partener gazdă şi 

este foarte motivat să câştige experienţă în 

Parteneriate pentru Invăţare Grundtvig.  
 

>>> www.emobilpress.it 

>>> emobilpress@emobilpress.it 

 
 

 

http://www.promocioneducativa.es/
mailto:info@promocioneducativa.es
mailto:bistracholeva@gmail.com
mailto:bida2010@web.de
mailto:emobilpress@emobilpress.it
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