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1.  

De ce comunitatea 

are nevoie de tine 

si nu de „altcineva” 
Probleme sunt peste tot. Dar dacă nimeni nu face nimic, ele 
rămân acolo și te afectează și pe tine. Uneori preferăm să 
așteptăm ca „altcineva” să vină, să ia problemele de coadă și 
să le rezolve. Și tot așteptăm. Răbdarea este o virtute, dar nu 
și când drepturile cetățenești îți sunt încălcate. Atunci e im-
portant să acționezi, iar organizarea comunitară îți oferă in-
strumentele necesare să lupți pentru comunitatea ta.

A avut nevoie de 4 ani pentru a reîntregi Parcul 
Circului. Primăria Municipiului București trecuse 
fără consultare publică 11.050 mp în administrarea 
Circului Variete Globus, care a izolat zona 
imediat. Locuitorii cartierului au reacționat după 
aproximativ 3 luni, în care au văzut cum zona se 
deteriora. Au realizat că nu pot sta neputincioși. 

Grupul de Initiativa

Civica Lacul Tei 

https://cere.ong/works/grupul-lacul-tei/


2.  

Don Quijote si 

balanta de putere

„Ne luptăm cu morile de vânt, nu ne ascultă nimeni. 
Suntem mici, puterea nu e la noi”. S-a mai auzit, s-a mai 
văzut. Și totul se poate rezuma astfel: suntem dezorganizați. 
Uităm că facem parte dintr-o comunitate.

Grupul de Initiativa

favorit din drumul taberei

S-a luptat  zece ani ca să mobilizeze comunitatea și să oblige autoritățile locale să ia
vreo măsură. Grupul era nemulțumit de starea avansată de degradare a
Cinematografului FAVORIT, odinioară un simbol local, și de nepăsarea autorităților.
O mână de oameni a convins primăria că un centru cultural ar îmbogăți comunitatea.
Când a devenit clar că vechiul cinematograf este prea degradat pentru a deveni
centru comunitar, s-a construit o clădire nouă cu această destinație. Valoarea
proiectului este de peste 10 milioane de euro.

https://www.youtube.com/watch?v=KK_A3zyDVPA


2.1 
Luați responsabilitate, 
să ajungă la toată lumea
Oamenii se organizează ca să rezolve probleme. E un principiu 
de când e lumea și de când umblam în grupuri ca să vânăm. 
Din fericire, nu mai este cazul să ne luptăm pentru hrană, dar 
putem lucra  și colabora pentru a ne fi tuturor mai bine. Nu 
avem o voce când suntem dezorganizați, dar împreună putem 
schimba: politicieni, primari, canalizarea de pe strada noastră 
sau un cinematograf aflat în ruine. 

Asociatia 

pedallez 

din

timisoara

A pornit de la un grup de bicicliști care au participat la un 
workshop susținut de CeRe pe organizare comunitară. Prin 
susținerea Fundației Comunitare Timișoara au reușit să se 
coaguleze într-o asociație care să poată dialoga cu Primăria. 
La Timotion, evenimentul de strângere de fonduri al Fundației, 
asociația a organizat o probă separată pentru bicicliști. Pe 
lângă strângerea de fonduri, proba a avut o scop educațional, 
invitând comunitatea să vorbească și să se informeze în 
legătură cu problemele cu care se confruntă bicicliștii în trafic. 
În acel moment oamenii din Asociația Pedallez au înțeles că 
sunt o voce și pot produce schimbări în comunitate.

hei! ?

https://pedallez.ro
https://pedallez.ro
https://cere.ong
https://www.timotion.ro
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3.1. 
Am fost, am văzut, am auzit
Dacă vrem să aflăm într-adevăr cu ce se 
confruntă o comunitate, trebuie să învățăm 
să-i ascultăm membrii. E bine să luăm în 
considerare toate perspectivele și toate 
problemele, mai mici și mai mari, pe principiul 
simplu că o problemă aparent mică, poate fi 
de fapt originea uneia mult mai mari. 

După ce avem o privire de ansamblu asupra 
problemelor,  începem să le prioritizăm. Pe 
lângă asta, înțelegem și cu care membrii ai 
comunității putem să lucra mai îndeaproape. 
Scopul final nu este acela de a rezolva niște 
probleme punctuale, ci de a contribui la 
nașterea unei organizații care să apere 
drepturile comunității pe termen lung. 



Cum 

Cum?

Cum 

Interviuri din ușă în ușă: luăm pulsul 
comunității. Venim cu niște întrebări clare, o 
prezentare scurtă și captăm atenția oamenilor 
din primul moment. Nu pierdem timpul 
nimănui. Prima întrebare este: „Cu ce probleme 
vă confruntați în comunitatea dvs?” De aici 
pornim o discuție care poate dura 20-30 de 
minute. Notăm elemente cheie despre 
problemele prezentate, și luăm în considerare 
anumite detalii despre familie, educație și 
pasiuni. De exemplu, aflăm că persoana în cauză 
este foarte conectată în comunitate datorită 
profesiei sale, ceea ce o face o resursă 
importantă. Dăm de veste care sunt pașii 
următori și luăm date de contact. Unii oameni 
se vor mira și bucura că cineva vrea în sfârșit să 
audă de problemele lor, așa că cel mai probabil 
vor fi dornici să discute mai mult. 

Întâlniri one-on-one (online/offline): celălalt 
va vorbi mai mult decât noi. Un raport de 
80/20 este suficient astfel încât să aflăm mai 
multe detalii despre perspectiva omului cu 
care stăm de vorbă și problema pe care el o 
consideră prioritară. Pe lângă asta, putem 
construi o relație cu un posibil aliat/susținător 
din comunitate. Tocmai de aceea, ideal este 
ca aceste întâlniri să aibă loc față în față, 
pentru că încrederea se construiești mai usor 
când între noi nu există ecrane. 

Întâlniri de grup: Când ne e deja clar ce 
obiective avem, ce vrem să schimbăm în 
comunitate, atunci ne e ușor să ne gândim cu 
cine vrem să ne întâlnim și de ce avem 
nevoie. E important să gândim cu doi pași 
înainte - planificăm împreună cu o persoană 
din grup sau mai multe, în funcție de 
complexitate și fiecare își asumă un rol precis. 
Stabilim o locație adecvată la numărul de 
persoane și accesibilă. N-am face o impresie 
prea bună dacă n-am avea loc unul de altul în 
sală sau dacă n-ar putea mai nimeni să ajungă 

la locație. Dăm de veste cam cu o săptămână 
înainte prin afișe, telefon, online sau personal, 
în funcție de cât de mare este grupul. La 
întâlnire avem un moderator și mergem mai în 
profunzime pe întrebările inițiale din interviurile 
din ușă în ușă. 1 oră și 15 minute este un timp 
optim pentru o astfel de întâlnire. Păstrăm o 
agendă suplimentară care va fi abordată doar 
dacă timpul permite. Neapărat, stabilim 
următoarea întâlnire și cine o organizează, iar 
după, facem o evaluare, vedem ce obiective 
ne-am atins și care a fost atmosfera generală. 

Incluziune socială. Membrii unei comunități 
fac parte dintr-un spectru social larg și e 
important să fie consultați toți, în special cei 
care sunt de obicei „absenți de la masă”. 
Integrarea grupurilor marginalizate necesită o 
investiție considerabilă de timp și efort, dar 
rezultatul este o comunitate mult mai bine 
coagulată și conștientă în ansamblu de 
problemele cu care se confruntă. 

Principiu: 



Deja s-a făcut primul pas. 
Pare puțin, dar de fapt am 
stabilit ceva foarte 
important: destinația. Dacă 
problemele le-am aflat de la 
oamenii din comunitate, în 
bună măsură și soluțiile pot 
veni tot de la aceștia. Ce mai 
rămâne este să vedem rutele 
pe care le avem la dispoziție. 
Unele vor părea imposibile, 
dar ascultăm, notăm și 
vedem de ce oameni și 
instituții avem nevoie. Pas cu 
pas vedem cum imposibilul 
devine posibil.

Cum 

Cum?

Cum 

Identificăm ținte, aliați și susținători, iar ca 
să avem imaginea completă, nu uităm de 
adversari.  

Țintele: Oamenii în poziții de putere, care pot 
lua hotărârile pe care le vrem. Și pe care 
trebuie să-i tratăm ca persoane. Să nu uităm că 
și ei sunt tot oameni, chiar dacă reprezintă 
instituții. Sunt în centrul planului nostru. Cum 
puterea e de cele mai multe ori împărțită, 
trebuie să avem pe listă mai multe nume.

Aliații și susținătorii: Cei care mai au interes și 
capacitate de implicare în rezolvarea problemei 
noastre. De la persoane, până la instituții și orga-
nizații. Vedem pe cine mai afectează problema 
noastră și cine ar putea beneficia de rezolvarea ei.

Adversarii: E clar, sunt cei care se opun și pe 
care trebuie să-i identificăm foarte bine. Altfel 

nu vom ști nici cum să relaționăm cu ei. Pe unii 
trebuie să-i ignorăm, altora să ne opunem activ, 
dar într-un mod care să nu-i facă centrali. 

Principiu: 

Un grup local de inițiativă 
din Vâlcea, identificat și susținut de 

Fundația Comunitară Vâlcea, a observat că 
toaletările copacilor din oraș prezentau nereguli. 

Grupul a făcut petiții la Garda Județeană și Garda 
Națională de Mediu. S-a ajuns la o interpelare la 

Primărie cu sprijinul unui consilier local interesat de 
problemele de mediu, iar în final, în audiență la 

Prefectură și la Garda de Mediu. Rezultatul a fost 
amendarea primăriei pentru că registrul spațiilor 
verzi nu era actualizat și amendarea firmei care 
făcea toaletările, iar Comisariatul Județean de 
Mediu Vâlcea a primit un control de verificare 

disciplinară. În plus, prin acțiunea grupului,
 3 molizi au fost salvați de la tăiere.

3.2. 
Problema identificată 
este pe cale de a 
fi rezolvată Perspectiva critică. A arăta cu degetul poate 

genera turbulențe la nivel social. Dar uneori doar 
așa poți stimula reacția autorităților publice, astfel 
încât să se ajungă la o colaborare socială mai 
profundă, în beneficiul tuturor.

https://fundatiacomunitaravalcea.ro


3.3. 
„Singur împotriva tuturor”
Mentalitatea revoluționară de acest tip este utilă pentru început. Cineva 
trebuie să se ridice și să zică „Așa nu se mai poate!”. Dar pentru că organi-
zarea comunitară este o cursă lungă, în care nu le putem face singuri pe 
toate, cea mai importantă întrebare este: „Cine e cu mine?”. E nevoie de 
un grup bine coagulat, pe baze democratice și suficient de mare care să le 
ducă până la capăt. Cum spuneam, unul din obiective este crearea unei or-
ganizații comunitare care să rezolve probleme pe termen lung.

Cum 

Cum?
Cum 

Coagulăm mai bine ceea ce am început deja: 
un grup de inițiativă. Suntem cetățeni reuniți 
în jurul rezolvării unei probleme care ne 

interesează. Avem o agendă clară, cu scopuri 
și obiective, ne definim prezența în spațiul 
public și online, stabilim un nume și creăm 
canale de comunicare cu publicul. O pagină 
de Facebook care să aibă și adresă de mail e 
foarte utilă pentru început. Facem întâlniri 
regulate cu membrii grupului, iar fiecare are o 
agendă de lucru. Dezvoltăm mecanisme 
democratice de lucru în echipă și de luare a 
deciziilor, stabilim reguli de funcționare 
împreună cu o structură organizațională. 
Învățăm să fim eficienți.

Principiu: 
Cultură participativă. Așa cum planul se 
dezvoltă pe măsură ce este aplicat, și 
oamenii implicați din comunitate urmează 
aceeași traiectorie. Se urmărește 
dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și 
responsabilităților acestora. Comunitatea 
devine mai puternică prin fiecare membru 
care învață cum să acționeze ca parte a 
unui grup de inițiativă.



3.4. 
Suspecții de serviciu: 
Organizatorii comunitari
Nimic nu se întâmplă de la sine, iar organizarea 
comunitară nu face excepție. Este nevoie de 
cineva care să-și asume rolul de a aduce la aceeași 
masă oamenii care au aceleași probleme și 
interese. 

Organizatorul comunitar are datoria de a face 
întreaga mașinărie să funcționeze cât mai eficient. 
Are nu doar o perspectivă de ansamblu, dar și 
una care ajunge la firul ierbii, în dialogul cu fiecare 
om. Acest om, analizează membrii grupului și îi 
ajută să-și înțeleagă poziția astfel încât să fie mai 
eficienți: lideri pe care grupul îi urmează și în 
viziunea cărora oamenii au încredere; activiști, cei 
care fac lucruri, propun, se implică, iubitori de 
acțiune; susținători, utili pe lucruri foarte 
punctuale și concrete; indeciși, care încă mai 
meditează dacă să urce în barcă sau nu. 

regula  

 de fier

Nu face pentru ceilalți ce pot face ei 
înșiși pentru ei. Uneori a face pentru 
ceilalți și a vorbi în locul lor are 
efectul contrar: oamenii din 
comunitate nu vor căpăta niciodată 
încrederea că ei se pot reprezenta 
singuri în fața decidenților. De aceea 
organizatorul comunitar nu este acela 
de purtător de cuvânt, ci de mentor 
sau coach pentru liderii din grup.



1.    

3.5 
Să se afle că arătăm 
cu degetul
Atragem atenția, altfel situația 
rămâne neschimbată. Ne-am 
organizat, am început să facem 
niște pași și ajungem la ceea ce 
poate să schimbe ceva: acțiuni de 
advocacy. Adică facem demersuri 
să influențăm deciziile publice. 

Cum 

Cum?

Cum 

a) Petiții și scrisori trimise către decidenți 
cu o formulare bine structurată, ușor de 
citit și cu sublinieri ale cuvintelor cheie. În 
avans, adunăm semnături de susținere. Ne 
împărțim în echipe și strângem semnături în 
comunitate, pe stradă, dar și online, pe rețele 
de socializare. Pe lângă asta, facem demersuri 
să obținem semnături mai ales de la lideri de 
opinie, celebrități sau lideri ai altor 
organizații. Eficiența depinde și de calendarul 
vieții politice, iar cel mai potrivit moment să 
trimitem petițiile și scrisorile cu toate 
semnăturile adunate este cu o lună înainte de 
campania electorală, dacă alegerile sunt pe 
aproape. Dincolo de asta, țineți minte că 
autoritățile trebuie să răspundă în 30 de zile 
de la depunere. Dacă instituțiile au nevoie de 
o documentare mai serioasă, mai putem 
aștepta încă 15 zile. Dacă nu primim nici un 
răspuns, trebuie să schimbăm strategia.

b) Participarea la ședințe de consiliu 
local și audiențe în care știm clar ce 
probleme aducem la masă și ce soluții 
propunem. Ca să aflăm de ele, accesăm 
site-urile primăriilor, care sunt obligate 
să aibă un departament care să țină 
legătura cu cetățenii. Pe lângă programul 
de audiențe al primarului, și consilierii 
locali sunt obligați să acorde audiențe. 
Păstrăm aceeași strategie: ne prezentăm, 
stabilim subiectele, problemele și 
soluțiile care vrem să fie abordate, 
expunem totul transparent, scurt și 
simplu. Nu ne lăsăm intimidați, faptul că 
am ajuns în audiență sau participăm la 
ședință nu este un favor, ci un drept al 
cetățenilor și o obligație a autorităților. 
Fiecare întâlnire trebuie să se încheie cu 
promisiuni și termene clare pentru 
următorul pas. 



3.6. 
Un plan infailibil care 
nu e pus în practică 
nu va rezolva nimic
Avem un plan. Știm problema, pe 
care am întors-o pe toate părțile. 
Avem totul notat, discutat, cercetat 
și decis. Fantastic. Probabil este un 
plan la care s-a lucrat timp de 
câteva luni sau doar câteva zile. 
Poate părea infailibil sau cu șanse 
de reușită mici. Se va rafina în timp, 
pe măsură ce avansăm cu punerea 
lui  în aplicare. Planurile nu dau 
rezultate. Acțiunile da.

Cum 
Cum?Cum 

Ne-am făcut deja curaj să intrăm în legătură cu 
oamenii și instituțiile identificate. Trecem la ur-
mătorul nivel și organizăm o dezbatere publică 
sau o sesiune de responsabilizare. Trimitem invi-
tațiile reprezentanților de la instituțiile în cauză – 
cu 10 zile înainte de eveniment este optim. 
Cerem confirmări și ne asigurăm că primesc o 
agendă a evenimentului, locația și un număr de 
contact. Am trimis invitațiile personale în comuni-
tate, am făcut afișe astfel încât să vină minim 70 
de oameni. Împreună cu semnăturile adunate, im-
pactul este unul consistent: dovedim incontest-
abil că problema este una importantă. Presa este 
neapărat invitată. E important ca problema noas-
tră să ajungă în presă și să devină imposibil de 
evitat pentru autorități. Alegem o locație cu-
noscută și accesibilă, unde putem aranja sala 
după cum e în avantajul nostru. Știm unde vor sta 
reprezentanții autorităților și de ce. Pe lângă asta, 
sala trebuie să fie adecvată pentru numărul esti-
mat de participanți, pe un principiu simplu: să nu 
părem puțini și risipiți. Dacă cerințele principale 

și secundare sunt formulate bine, vor fi ob-
ligați să dea răspunsuri clare. „Veți înlocui 
toate aparatele de joacă deteriorate din Parcul 
X?”. Lucrăm cu presiune. „Până când?”. 
Neapărat trebuie pregătite contraargumente 
pentru clasicul „nu sunt bani”. Date și cifre, 
buget și costuri. Altfel nu vom ajunge să obți-
nem promisiunile pe care le-am dorit. Înainte 
de întâlnirea propriu-zisă, facem câteva 
repetiții. Ca să ne intrăm mai bine în rol și să 
ne bâlbâim cât mai puțin. La final facem un 
proces verbal, cu toate răspunsurile primite 
din partea autorităților. Ca să mărim presi-
unea și responsabilizarea, îl trimitem atât către 
presă, cât și către autoritatea publică în cauză. 
Evaluăm, vedem ce a mers bine, la ce mai tre-
buie lucrat. Și planificăm următorii pași.

Principiu: 
Misiune și viziune de ansamblu. Problemele 
mici sunt legate de  probleme mari. De 
aceea trebuie integrate într-o perspectivă de 
ansamblu a binelui comun. Când fiecare om 
realizează că este în beneficiul său, devine 
mult mai dispus la colaborare și negociere. 



4.  
Avem destule maini. 

Dar inca unele 

de ajutor nu strica

Suntem motivați, organizați și am 
început să ne luptăm pentru cauza 
noastră. E foarte bine. Cu toate 
acestea, e util să vedem cine poate 
să ne ofere o expertiză și un suport 
de care avem mare nevoie. Cu cât 
înțelegem mai bine cum să abordăm 
organizarea comunității noastre, cu 
atât vom face mai puține greșeli. 



4.1 
CeRe și ți se va da
Acțiunile de advocacy și organizare 
comunitară sună mai abstract decât sunt 
în realitate. Din fericire, Centrul de 
Resurse pentru participare publică 
(CeRe) intervine să le aducă în concret. 
Învățăm cum să lucrăm cu toată lumea: 
de la oamenii din comunitate, până la 
autoritățile publice. Am putea să o facem 
după ureche, dar e mai simplu când o 
facem organizat și aplicăm toate 
instrumentele de care avem nevoie.  

https://cere.ong/cine-suntem-pe-scurt/
https://cere.ong/cine-suntem-pe-scurt/


4.2 
Te ajutăm 
să strângi resurse

Cu toate intențiile bune, latura financiară își va arăta 
mereu prezența. Putem munci voluntar la început pentru 
binele comun, punem mână de la mână să facem întâlniri 
și evenimente, dar organizarea comunitară este un 
maraton. Când vrem să facem ceva mai serios, cu impact 
mai mare, dar care cere mai multe resurse, ajungem să 

subliniem capitolul „Plată”. Astfel că este nevoie de 
fundraising. 
Merită să contactăm Asociația pentru Relații Comunitare 
(ARC) și să obținem puțină expertiză. Nu doar că ne 
salvează de dureri de cap. Dar putem obține mai rapid 
resursele de care avem nevoie. 

https://www.scoaladefundraising.ro/courses/scoala-fundraising
https://arcromania.ro/arc/


4.3  
Devino un nod în rețea 
Am înțeles principiul că „singur împotriva tuturor e greu, dar împreună este 
puțin mai ușor”, acum trebuie doar să-l aplicăm și asupra organizației noastre 
comunitare. Cu cât suntem în legătură cu mai multe alte organizații, cu atât 
mai bine pentru toată lumea. Să vedem cu cine mai putem intra în contact și 
să colaborăm în diferite inițiative. Spectrul e larg și începe de la schimburi de 
expertiză și suport. Și ajunge unde contează cel mai mult: până la o voce 
comună și puternică atunci când situația o cere. Dacă în orașul sau județul 
tău există o fundație comunitară, oamenii de aici te pot sprijini în munca ta, 
fie că este vorba de fundraising, de coagularea grupului de inițiativă sau de a 
te pune în contact cu alți oameni care fac organizare comunitară.



5.  
Nimic nou sub Soare? 

Organizarea comunitară reprezintă doar una 
dintre strategiile care pot revitaliza o 
comunitate. Majoritatea au focusul pe 
comunități dezavantajate și urmăresc 
schimbarea socială sustenabilă. 

Cu toate acestea, organizarea comunitară 
este singura care își concentrează toate 
resursele în a construi și a menține puterea 
acolo unde ea trebuie să fie: la oamenii din 
comunitate care sunt afectați direct de 
problemele respective. 

Astfel avem un proces eficient pentru 
dezvoltarea comunității. Probleme vor fi. 
Soluții trebuie găsite. Iar cei mai implicați în 
tot procesul trebuie să fim cei din 
comunitate.  



Ghidul este un produs al programului „Infrastructură pentru cetățeni” realizat de Asociația pentru Relații Comunitare în parteneriat cu CeRe și Fundațiile Comunitare Vâlcea, 
Timișoara, Cluj și Oradea și finanțat de The Open Society Initiative for Europe. Ghidul își propune să fie un ajutor pentru oamenii și grupurile care vor să facă organizare comunitară. 

DACĂ VREȚI SĂ ȘTIȚI MAI MULTE DESPRE 
ORGANIZAREA COMUNITARĂ VĂ RECOMANDĂM: 

Ghid Practic de Acțiune Juridică pentru cetățeni și organizații (CeRe);
Primele 100 de zile ale unui fundraiser (ARC);
Ghidul Donatorului (ARC);
Decizia publică în secolul XXI (CeRe); 
Colecția poveștile de Advocacy „Așa se CeRe”, 2016 (CeRe). 
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PENTRU REALIZAREA GHIDULUI S-AU FOLOSIT 
URMĂTOARELE SURSE:

Manual de Organizare Comunitară (CeRe);
Organizarea Comunitară în teorie și practică - 
Sau cum să înclini balanța puterii în favoarea cetățeanului (CeRe);
Manual de Advocacy (CeRe);
Community Organizing Toolbox: The basics;
Centrul Comunitar Tei 2016/2017 (CeRe).

http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/handbook_ro_mic.pdf
http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/handbook_ro_mic.pdf
https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/02/Manual_advocacy.pdf
http://www.pluk.org/centraldirectory/Community%20Organizing%20toolbox/COTBPart2-COBasicsA.pdf
https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/04/CCTei_CARTE_ONLINE_small-rez-1.pdf
https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/01/Ghid-Practic-de-Actiune-Juridica-pentru-Cetateni-si-Organizatii.pdf
https://arcromania.ro/arc/documente/Primele100dezile.pdf
https://mcusercontent.com/53d2e7b544af608a759fae1a3/files/0c8cc260-a2aa-3659-8213-ae4fffd0cbb0/Ghidul_donatorului_3_.pdf
https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/02/decizia-publica-in-secolul-xxi.pdf



