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PROIECTUL
PiFbase International este un parteneriat strategic între 3 organizații de tineret din Finlanda, România
și Suedia. Această colaborare pe termen lung a avut loc între martie 2018 - februarie 2021.
Scopul nostru principal este de a îmbunătăți calitatea lucrului cu tinerii printr-o metodă inovativă
numită PiFbase - Pay it Forward Be a Social Entrepreneur.
Folosim coachingul ca instrument principal și credem cu tărie în incluziunea socială și celebrarea
diversității.
În parteneriatul strategic PiFbase International ne-am concentrat atenția pe patru teme:
Mediul de învățare în lucrul cu tinerii
Profesionalizarea lucrătorilor de tineret
Incluziunea socială și gestionarea diversității în lucrul cu tinerii
Calitatea în lucrul cu tinerii

În acest parteneriat strategic am lucrat cu 6 obiective:
Obiectivul 1: Profesionalizarea lucrătorilor de tineret prin stabilirea unor standarde de calitate și a
unor coduri etice și profesionale conectate cu rolul de coach, și dezvoltarea unor abilități și
competențe de înaltă calitate, în special în lucrul cu incluziunea socială și diversitatea.
Crearea unui spațiu pentru lucrătorii de tineret pentru a face schimb de experiențe și
bune-practice legate de atragerea și lucrul cu tineri din medii marginalizate.

Obiectivul 2:

Crearea unui set de materiale (intellectual outputs) care să sprijine lucrătorii de tineret
în dezvoltarea lor personală și profesională.
Obiectivul 3:

Îmbunătățirea capacității, a calității de gestionare a proiectelor și a abilităților de
colaborare în cele trei organizații partenere.
Obiectivul 4:

Creșterea abilității organizațiilor de a lucra cu tineri din medii nereprezentate, prin
promovarea antreprenoriatului social.

Obiectivul 5:

Îmbunătățirea strategiilor și metodelor de a desfășura lucrul de calitate cu tinerii,
inclusiv colaborarea cu comunitățile locale și inițiativa de cooperări între sectoare.
Obiectivul 6:
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FINANȚATORII

"Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru sprijinul educației, a training-urilor, a tineretului și
sportului în Europa. Bugetul de 14.7 miliarde de Euro deschide oportunități pentru peste 4 milioane de
europeni să studieze, să primească training, să câștige experiență și să facă voluntariat în alte țări."

Planificat până la sfârșit de 2020, Erasmus+ nu are oportunități doar pentru studenți. Unind 7 progrme
anterioare, oferă oportunități pentru o varietate largă de indivizi și organizații.
Informații pe larg despre aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul
Programului Erasmus+. Erasmu+ oferă oportunități pentru persoane de toate vârstele, ajutându-le să
se dezvolte și să împărtășească experiențe și cunoștințe în cadrul a diverse instituții și organizații din
diferite țări. Erasmus+ are oportunități pentru o largă varietate de organizații, inclusiv universități,
think-tank-uri, organizații care fac cercetare, companii private și provideri de educație și training.-uri.
Mai multe informații: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
Și în română: https://www.erasmusplus.ro

Pentru a aduce Erasmus+ cât de aproape posibil de participanți și pentru a fi siguri că funcționează în
toate țările, Uniunea Europeană lucrează cu Agenții Naționale pentru a manageria programul.
Agențiile Naționale sunt în fiecare țară din cadrul programului și rolul lor include: oferirea de informații
despre Erasmus+, selectarea proiectelor care să fie finanțate, moniorizarea și evaluarea proiectelor
Erasmus+, sprijinul aplicanților și al participaților, lucrul cu alte Agenții Naționale și cu UE, promovarea
programului Erasmus+, promovarea poveștilor de succes și a bunelor practici.
Mai multe informații despre Agenția Națională Suedia: https://www.mucf.se/erasmus-plus

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

4

1 | DESPRE PACHETUL DE TRAINING

7

2 | CUM SE FOLOSEȘTE PACHETUL DE TRAINING

8

3 | PREGĂTIRE

10

4 | PROGRAM RECOMANDAT

11

5 | BLOC 1: INTRODUCERE
Scenariu de atelier: Introducere
........................................................................................................................................................
Scenariu de atelier: Ghem de lână
...................................................................................................................................................
Scenariu de atelier: Design-ul unui Clubhouse
..........................................................................................................................
Scenariu
atelier: Fă
pas înainte
6 | BLOC de
2: BUCLĂ
DEun
ÎNVĂȚARE
............................................................................................................................................
Scenariu de atelier: Analiză de nevoi
Scenariu
de atelier: Power flower
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Scenariu de atelier: Grupuri țintă
.....................................................................................................................................................
7
| BLOC 3: IDEAȚIE
Scenariu de atelier: Jocul incluziunii sociale
................................................................................................................................
Scenariu de atelier: World café
.........................................................................................................................................................
8 | BLOC 4: CUM AVANSĂM?
Scenariu de atelier: Strategia de incluziune
...............................................................................................................................
Scenariu de atelier: Plan de acțiune
...............................................................................................................................................
9 | BLOC 5: EVALUARE
Evaluare
.......................................................................................................................................................................................................
10 | RESURSE

12
14
16
17
19
21

11 | ANEXE
Anexa 1: Design-ul unui clubhouse: profilurile animalelor
...................................................................................................
Anexa 2: Fă un pas înainte: carduri cu roluri
..............................................................................................................................
Anexa 3: Fă un pas înainte: Afirmații
.............................................................................................................................................
Anexa 4: Power Flower: Situații de oportunități reduse
......................................................................................................
Anexa 5: Grupuri țintă: Fișă de personaj
......................................................................................................................................
Anexa 6: Bune practice: Checklist
...................................................................................................................................................
Anexa 7: Strategia de incluziune: Pânză de lucru
....................................................................................................................
Anexa 8: Fișă pentru planul de acțiune

23
24
26
27
28
29
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
51
52

Mințile oamenilor sunt ca
parașutele, funcționează cel
mai bine când sunt deschise.

JAMES DEWAR

Pachetul de training pentru incluziune socială a fost dezvoltat ca parte a proiectului “Pay it Forward be a social entrepreneur International” (PiFbase International), https://pifbaseinternational.com. Scopul
principal al acestui pachet este de a oferi organizațiilor de tineret o structură de lucru pentru a lucra cu
aspectul incluziunii sociale din cadrul lucrul lor cu tinerii. De asemenea, această structură include un mod
practic de a lucra cu strategia de incluziune și de a crea un plan de acțiune realist și concret, cu pași de
implementat.
Informațiile oferite și scenariile atelierelor de lucru sunt bazate pe expertiza dezvoltată în cadrul
parteneriatului, dar și pe cercetarea făcută de coordonatorul Awesome People cu privire la incluziunea
socială, cu inspirație din diferite resurse disponibile pe temă la momentul actual. Părți din pachetul de
training au fost testate în timpul activităților de training (Learning-Teaching-and Training activities LTTs) din cadrul parteneriatului strategic, dar și separat, de organizațiile partenere în proiect.
Specificațiile pachetului de training au fost create ținând cont de principalele provocări întâmpinate de
organizațiile partenere în proiect în lucrul lor cu tinerii de zi cu zi. Am vrut să creăm un pachet de
training interactiv care să fie relevant pentru lucrători de tinere și organizații de tineret și care să-i ajute
să facă planuri concrete cu privire la incluziunea socială.
Pachetul de training a fost inspirat de metoda Design thinking, învățarea non-formală și de strategia
Erasmus+ pentru incluziune și diversitate în zona de tinerei. Acest pachet de training este un instrument
care poate fi folosit de organizațiile de tineret pentru a-și educa lucrătorii de tineret despre:
Ce înseamnă incluziunea și cum pot lucra către a deveni o organizație mai incluzivă;
Cum să facă o strategie de incluziune și un plan de acțiune;
Ce aspecte sunt importante atunci când se concentrează pe incluziunea socială în lucrul cu tinerii.
Acest pachet de training poate fi folosit ca Etapa 2 în cadrul training-ului Coach it Forward, cu câteva
adaptări pentru a-l concentra pe procesul PiFbase și cum lucrăm cu incluziunea socială în structura
PiFbase în mod special.
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Pachetul de training oferă organizațiilor și lucrătorilor de tineret care nu sunt neapărat familiarizați cu
subiectul incluziunii sociale o bază despre subiect și, la final, spațiul de a crea un plan concret de acțiune
cu măsuri care să fie implementate. Training-ul este gândit pentru 1.5-2 zile. Am inclus instrucțiuni
simple, pas-cu-pas, care includ durata aproximativă și materialele necesare pentru fiecare exercițiu. În
general, exercițiile și activitățile acestui training necesită implicarea activă a tuturor participanților și
facilitarea reflecției.
Pachetul de training are 5 părți:
1.PRIMUL BLOC

Introducere în subiectul incluziunii sociale și al diversității, și stabilirea unei baze pentru restul
training-ului. Definiții de bază și conceptul de intersecționalitate sunt discutate.
2.AL DOILEA BLOC

Bucla de învățare pentru fiecare organizație/participant să analizeze cum s-au întâmplat lucrurile
în trecut și care sunt nevoile curente pentru a lucra cu incluziunea socială și la ce grupuri țintă vor
să ajungă.
3.AL TREILEA BLOC

Spațiu pentru a găsi inspirație și a genera idei despre cum să îmbunătățească lucrul organizației cu
incluziunea socială în general și cum să ajungă la grupuri țintă specifice, slab reprezentate în
activitățile de tineret. Aici includem Jocul Incluziunii Sociale dezvoltat, de asemenea, în cadrul
acestui parteneriat strategic ca și sursă de inspirație pentru a aduna bune practici de folosit pentru
a include diferite grupuri țintă. Învățarea prin joc este un element interesant pentru a adăuga
varietate în cadrul training-ului și a oferi participanților un instrument inovativ și imersiv pentru a
lucra cu subiectul incluziunii sociale.
4.AL PATRULEA BLOC

Avansarea organizației în lucrul cu incluziunea socială prin crearea unei strategii de incluziune și a
unui plan de acțiune pentru a implementa ideile care au fost generate în sesiunile precedente.
5.AL CINCILEA BLOC

Evaluarea
Sunteți liberi să ajustați training-ul pentru a răspunde nevoilor organizațiilor și ale lucrătorilor de
tineret participanți.
*

Am inclus diverse citate legate de incluziune. Acestea pot fi printate separat și puse pe pereții
spațiului de training pentru a induce atmosfera legată de temă.
**
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"În

timp ce incluziunea tuturor se asigură că toți tinerii pot participa, concetrarea pe diversitate se

sigură că toți pot participa în termenii proprii, recunoscând valoare diferențelor în norme sociale,

Strategia Erasmus+ pentru incluziune și diversitate în zona de

credințe, atitudini și experiențe de viață." (

tineret, 2014, Comisia Europeană)
Așa cum subliniază Comisia Europeană, incluziunea socială și diversitatea merg mână în mână. Ca și
organizații de tineret, este necesar să punem incluziunea și diversitate pe agendă pentru a atinge
scopul lucrului cu tinerii, definit tot de Comisia Europeană: "Lucrul cu tinerii în ajută pe aceștia să-și
atingă potențialul. Încurajează dezvoltarea personală, autonomia, inițiativa și participarea în societate."
(https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/work_en)
Înseamnă că trebuie să includem TOȚI tinerii și înseamnă și că trebuie să fim capabili să gestionăm
diversitatea cam vine la pachet pentru a-i ajuta pe tineri să-și atingă potențialul. Credem că primul pas
pe acest drum este să devenim conștienți de situația actuală a organizației când ne gândim la
incluziune. Trebuie să începem de unde suntem și de acolo să începem activ să includem diferite grupuri
țintă.
Comisia Europeană se concentrează pe incluziunea tinerilor care au un dezavantaj față de cei de aceeași
vârstă (situații cu oportunități reduse) și numește diferitele situații care adesea devin obstacole în calea
participării lor la activități care le-ar beneficia dezvoltarea personală și le-ar dezvolta capacitatea de a
se implica în societate. In acest pachet de training, ne aplecăm asupra acestor situații în parte
introductivă.
În cadrul parteneriatului strategic PiFbase International unde am dezvoltat acest pachet de training, am
folosit termenul de grupuri slab reprezentate de tineri pentru a ne concentra nu numai pe incluziune,
dar și pe elementul de diversitate. Credem că este foarte util ca oameni din medii diferite să se
întâlnească și să se conecteze în cadrul activităților de tineret, așa că nu este suficient, de exemplu, să
includem numai un grup-țintă dintr-un anumit mediu cultural cu oportunități reduse. Ceea ce ar trebui
să țintim este includerea diversificată, și mai ales a grupurilor slab reprezentate în activități de tineret;
gândim astfel, poate fi cazul ca în unele organizații să fie vorba chiar de tineri cu profil cultural fără
oportunități reduse în mod necesar, dar care nu se implică în activități de tineret din alte motive.
Pentru mai multe perspective despre incluziunea socială, vă trimitem la lista de resurse de la sfârșit, dar
și la articolul scris despre Incluziune socială și gestionarea diversității în lucrul cu tinerii (en: Social
Inclusion and managing Diversity in Youth work), și la podcastul pe aceeasși temă care au fost create în
cadrul parteneriatului strategic. Le poți găsi pe site-ul nostru: www.pifbaseinternational.com
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DE FĂCUT

Logistică: Aranjează spațiul de training cu scaunele în cerc;
Pregătește toate materialele necesare;
Pregătește gustările, prânzul, cafeaua și ceaiul;
Pune citatele despre incluziune pe pereți.

LISTĂ COMPLETĂ DE MATERIALE

Flipchart/tablă pe care poți scrie
Flipchart-uri pregătite dinainte cu programul training-ului
Flupchart pregătit dinainte cu un "dream bubble" (norișor)
Definiții și cuvinte decupate
Un ghem de lână/sfoară
Instrumente de scris și coli de hârtie
Profilurile animalelor printate
Cardurile de rol printate
Lista cu afirmații
Flipchart pregătit sau fișe printate cu lista situațiilor care
pot conduce la oportunități reduse
Flipchart pregătit cu "Succese și nereușite din trecut"
Fișa personală
Jocul despre Incluziune socială și regulile de joc
Pânze de lucru pentru strategia de incluziune
Fișe cu planul de acțiune
Flipchart pregătit cu o cutie de cadouri desenată și titlul
“Am primit…”
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OBIECTIVE GENERAL

Să familiarizăm participanții cu subiectul incluziunii
Să oferim participanților exemple specifice de bune practici pentru a deveni mai incluzivi în practica lor
Să creăm spațiul pentru ca participanții să-și creeze propria strategie de incluziune și un plan de acțiune

ZIUA 1
ABC-UL INCLUZIUNII ȘI AL DIVERSITĂȚII
Blocul 1
Sesiunea 1

Introducere
Explorarea identității: Ball of Yarn
Explorarea diversității: Design-ul unui
clubhouse

Pauză

de

cafea

Sesiunea 2

Explorarea egalității: Fă un pas înainte
Explorarea apartenenței: Power Flower

Pauză

de

prânz

ZIUA 2
STRATEGIA DE INCLUZIUNE
Blocul 4
Sesiunea 1

Blocul 2
Sesiunea 1

Analiza de nevoi
Grupuri țintă

Check-in
&
rezumatul
zilei precedente
Strategia de incluziune

Pauză
Pauză

de

de

cafea

cafea

Sesiunea 2

Blocul 3

Planul de acțiune

Sesiunea 1

Joc despre Incluziunea socială
World Café

Blocul 5
Sesiunea 1

Evaluare

Încheiere
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BLOCUL 1

INTRODUCERE

Cred în pasiunea
pentru incluziune.
LADY GAGA

Scenariu de atelier
INTRODUCERE

Blocul 1: Introducere | Sesiunea 1

TIMP NECESAR
30 min

MATERIALE NECESARE

Flipchart cu structura training-ului
Flipchart cu dream bubble
Definiții și cuvinte-cheie decupate

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE

Scopul și structura training-ului
sunt clare pentru participanți, iar
aceștia au avut spațiul să-și
exprime așteptările

DESCRIERE

Începe training-ul trecând prin diferitele blocuri. De preferat ar fi să scrii clar programul pe flipchart-uri
și să le afișezi pe perete pentru ca participanții să le poată vedea tot timpul.
BLOCUL 1

Prezentarea subiectelor legate de incluziune socială și diversitate în rândul tinerilor cu oportunități
reduse.
BLOCUL 2

Bucla de învățare pentru organizație (Analiza nevoilor, Grup(uri) țintă).
BLOCUL 3

Ideație (Bune practici, idei noi).
BLOCUL 4

Cum avansăm (Strategia de incluziune, Planul de acțiune)
BLOCUL 5

Evaluare
Așteptări/Dorințe

Pregătește un flipchart cu un norișor ("dream bubble"). Oferă participanților post-it-uri și întreabă-i:
"Care sunt așteptările și dorințele tale cu privire la acest training?" Participanții vor scrie pe post-it-uri
răspunsurile și le vor pune pe flipchart. Când au terminat, oferă-le spațiu ca fiecare persoană să-și pună
în cuvinte așteptările și dorințele.
Definiții

Împarte participanții în grupuri mici și oferă fiecărui grup un cuvânt (incluziune, diversitate, discriminare
și altele pe care le consideri relevante) și diferite definiții (pe care le poți căuta în diferite
dicționare/resurse). Cere fiecărui grup să se pună de acord asupra unei definiții pentru cuvântul primit.
Își vor scrie definiția pe o foaie de hârtie și apoi o vor prezenta grupului. Încurajează celelalte grupuri să
comenteze asupra diverselor definiții și apoi cere fiecărui grup să rămână la o definiție finală în caz că
vor să schimbe ceva. Atunci când fiecare grup ajunge la o definiție cu care se simte confortabil, acestea
DEBRIEFING
se
vor scrie și se vor afișa pe perete pentru restul training-ului.
A fost dificil să formulați o definiție pentru cuvintele primite?
Sunteți mulțumiți cu definițiile la care ați rămas?
De ce este important să avem o definiție comună a acestor termeni?
PiFbase international | www.pifbaseinternational.com
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Nu ne despart diferențele
dintre noi, ci lipsa abilității
noastre să recunoaștem, să
acceptăm și să ne bucurăm de
aceste diferențe.

AUDRE LORDE

Scenariu de atelier
GHEMUL DE LÂNĂ
Blocul 1: Introducere | Sesiunea 2

TIMP NECESAR
15 min

MATERIALE NECESARE
Un ghem de lână/sfoară
Flipchart/tablă de scris

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE
Participanții vor ajunge să se
cunoască puțin și să înțeleagă
complexitatea identității.

DESCRIERE

Participanții stau într-o cerc. O persoană din cerc primește ghemul de lână/sfoară, ține capătul
ghemului și apoi aruncă ghemul altei persoane din cerc. Atunci când face acest lucru, participantul care
aruncă ghemul va spune ceva despre identitatea sa (femeie, tată, musulman...). Următoarea persoană
care primește ghemul va face același lucru. Ghemul se poate întoarce la aceeași persoană de mai multe
ori, dar aceasta va trebui să spună un lucru nou de fiecare dată.
Exercițiul continuă până când ghemul se termină și participanții vor fi conectați print-o pânză de
păianjen. Ca și facilitator, poți avea grijă ca ghemul să ajungă la fiecare participant cel puțin o dată. Alt,
grupul ajunge să cunoască mai multe despre identitățile fiecărui participant și vor putea reflecta la
complexitatea identității de sine.
DEBRIEFING

Diferitele noastre identități au nevoi diferite și ca foile unei cepe, identitatea de sine are mai multe
niveluri. Poți desena o ceapă pe tablă sau pe un flipchart pentru a facilita vizualizarea. Este important
să păstrăm în minte în timpul training-ului că deși vorbim despre diverse grupuri pe care am vrea să le
includem în organizații și în practica noastră, mulți dintre tineri aparțin mai multor grupuri în același
timp și este posibil să nu se identifice cu o categorie anume în mod special.
Există o categorie a identității tale cu care foarte rar te identifici, dar cu care ai observat că cei din
jurul tău te identifică?
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Scenariu de atelier
DESIGN-UL UNUI CLUBHOUSE

Blocul 1: Introducere | Sesiunea 3

TIMP NECESAR
45 min

INSTRUCȚIUNI

MATERIALE NECESARE

Instrumente de scris și coli
Profilurile animalelor printate (un
profil/participant)

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE

Conștientizarea diferitelor nevoi și
provocări de a le îndeplini atunci
când lucrăm cu incluziunea.

Explică grupului că sunt acum cetățeni ai orașului Roarville. Pentru a-și sărbători comunitatea, au ca
cerință să construiască un clubhouse (o casă) pentru cetățenii orașului. Fiecare participant va primi
profilul unui animal. Nu vor ști celelalte profiluri la momentul acesta al exercițiului. În design-ul căsuței
vor ține cont de nevoile animalului pe care l-au primit.
Participanții au 10 minute să lucreze individual (sau în grup cu același profil de animal, dacă lucrezi cu
grupuri mari) pentru a crea design-ul unui clubhouse potrivit pentru nevoile animalului primit. Oferă
acces la instrumente de scris și coli pentru ca participanții să poată desena clubhouse-ul. Pot fi cât de
creativi vor. (Ca variație, poți folosi materiale ca Lego sau plastilină).
Cere participanților să formeze grupe de câte 4-6 cu ceilalți participanți. Este nevoie să fie cel puțin 2
tipuri diferite de animale în fiecare grup, ideal fiind să fie cât mai multe animale diferite în fiecare grup.
Cere participanților să compare căsuțele pe care le-au creat și să reflecteze la diferitele aspecte de
design ale fiecărei căsuțe, aspecte care răspund nevoilor diferitelor animale, și mai ales cum răspund
nevoilor celorlalte animale decât cele pentru care au fost create. Apoi, ar trebui să colaboreze și să se
pună de acord pentru un design comun care poate veni în întâmpinarea tuturor nevoilor. Lasă-le în jur
de 10 minute pentru acest pas. Apoi, discutați în grupul mare. Fiecare grup va prezenta design-ul final
pe care l-au creat împreună, incluzând explicații despre diferite aspecte. Atunci când prezintă un grup,
cere restului de participanți să se gândească dacă animalul lor ar putea folosi clubhouse-ul care se
prezintă în acel moment. La sfârșitul fiecărei prezentări, participanții din grupul mare vor răspunde
fiecare dacă pot folosi acel design sau nu (fără alte explicații: doar vor răspunde DA/NU).
DEBRIEFING

Cum vi s-a părut să faceți acest design?
Ce s-a întâmplat când ați întâlnit alte profiluri de animale?
Ce s-a schimbat la design-ul inițial atunci când ați lucrat în grup?
A trebuit să faceți compromisuri ale design-ului inițial?
Ați reușit să construiți un design care să funcționeze pentru toate profilurile din grup?
Cum ați decis ce nevoi au fost satisfăcute?
A fost ceva ușor sau foarte dificil de decis?
Ce s-ar întâmpla în viața reală dacă un aspect al design-ului unei clădiri ar face-o inaccesibilă pentru
nevoile voastre (de exemplu, scări sau zgomot)?
Ca și profilurile animalelor din această activitate, fiecare persoană are anumite nevoie de acces, dar
cele mai multe dintre aceste nevoi nu sunt neapărat vizibile. Ce putem face pentru a ne asigura că
nevoile tuturor persoanelor sunt satisfăcute?
Ce credeți că se întâmplă atunci când nevoile de acces ale oamenilor nu sunt satisfăcute?
De ce credeți că nevoile unor persoane nu sunt satisfăcute?
Ce putem face ca toate persoanele care vor să participe pot să o facă?
Nu există o anumită cale corectă pentru a lucra cu incluziunea - nicio rețetă standard și nicio soluție
care funcționează în orice context. Pentru a reuși, procesul de incluziune trebuie să fie personalizat
și să satisfacă nevoile individuale.
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Un individ nu a început să trăiască
până când nu s-a ridicat deasupra
limitelor înguste ale grijilor
personale către limitele mai largi ale
problemelor întregii umanități.

MARTIN LUTHER KING JR

Scenariu de atelier
FĂ UN PAS ÎNAINTE
Blocul 1: Introducere | Sesiunea 4

TIMP NECESAR
45 min

MATERIALE NECESARE
Carduri de rol
Listă cu afirmații

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE
Participanții conștientizează care pot fi
privilegiile și dezavantajele oamenilor și
grupurilor în funcție de categoriile în care
sunt încadrați și cum acest lucru le
influențează parcursul vieții.

DESCRIERE

Distribuie cardurile de rol participanților și cere tuturor să citească în liniște ceea ce e scris pe card.
Atrage-le atenția că nu au voie să arate aceste carduri celorlalți sau să-și vorbească despre ce au citit.
Cere tuturor să-și ia un moment să se gândească la acest rol: Cum trăiesc? Care este bagajul cu care
vin? Ce fac în timpul unei zile? În timpul nopții? Care le sunt visurile și aspirațiile? Apoi cere grupului să
se așeze într-o linie, unul lângă celălalt.
Spune participanților că vei citi o listă de afirmații. Atunci când o afirmație poate fi validă pentru rolul
pe care l-au primit, pot face un pas înainte; altfel, trebuie să rămână în același loc. Pe rând, citește una
câte una afirmațiile de pe listă oferind pauze pentru ca participanții să poate face pasul. Când ai
terminat de citit afirmațiile, participanții vor rămâne în locul în care au ajuns. Pe rând, fiecare va spune
celorlalți despre rolul pe care l-au primit. Apoi, lasă-i să discute cu persoanele de lângă - pot discuta de
ce au ajuns în poziții similare.
În grup, este important apoi să oferi spațiu participanților să reflecteze cum s-au raportat personal la
rol. Cardurile de rol conțin numai o mică parte din identitatea fiecărei persoane. Dacă nu au fost
specificate: etnia, orientarea sexuală, abilitățile, genul, ce interpretări au fost "completate" de către
participanți? Cum a fost interpretat cardul de rol când informațiile au fost insuficiente? Ce anume a
făcut participanții să vadă lucrurile așa?
DEBRIEFING

A fost vreuna dintre afirmații neclară sau dificil de interpretat? De ce anume?
Cum v-ați simțit când ați făcut un pas înainte? Cum v-ați simțit când a trebuit să stați pe loc? Ce se
întâmplă când ajungi foarte mult în spate sau foarte în față? Ce este de observat?
Ce înseamnă pentru viața de zi cu zi a unei persoane să ajungă foarte în față? Care sunt beneficiile?
Cum afectează societatea în general, ca unele persoane să fie avantajate în detrimentul altora?
Cum poți avansa atunci când ai dobândit cunoștințe despre avantajele și dezavantajele sociale? Ce
poți face pentru a contracara aceste nedreptăți?
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Multe flori diferite creează
un buchet.
ISLAMIC PROVERB

Scenariu de atelier
POWER FLOWER
Blocul 1: Introducere | Sesiunea 5

TIMP NECESAR
60 min

MATERIALE NECESARE

coli și instrumente de scris
flipchart/tablă de scris
Flipchart pregătit sau fișe printate cu
o listă de situații care pot duce la
oportunități reduse.

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE
Participanții vor reflecta la
identitatea lor, la conceptul de
intersecționalitate și la cum diferite
roluri sunt conectate cu puterea și
oportunitățile.

DESCRIERE

Participanții primesc coli și ceva de scris. Prima dată, trebuie să deseneze o piramidă și să scrie
grupurile cărora aparțin, grupurile largi fiind la bază și grupuri mai mici către vârful piramidei. Încearcă
să nu-i ghidezi prea mult cu privire la aceste grupuri pentru a le lăsa libertatea de a alege ce simt că
este important pentru ei. Nu le da exemple la acest punct și clarifică întrebare doar spunând: grupuri de
care simțiți că aparțineți în ceea ce privește identitatea voastră de sine. Un scop al acestui exercițiu
este de a descoperi diversitatea alegerilor de grupuri, și în funcție de context. De exemplu, participanții
pot alege să menționeze genul sau nu, naționalitatea pe care au sau nu etc. Dacă ar repeta exercițiul
înconjurați de alți oameni, alegerea acestor grupuri identitare se pot schimba (de exemplu, într-un
context intercultural, participanții ar putea alege să menționeze naționalitate/cultura din care provin,
iar într-un context în care sunt numai persoane din același grup cultural, participanții ar putea fi mai
puțin înclinați să o facă).
Apoi, participanții vor discuta în perechi despre ce au scris. Doar după asta, se va face un debriefing cu
grupul mare: "Există o temă centrală a tuturor grupurilor?" "A menționat toată lumea lucruri similare?"
"Ce grupuri ați ales dintre cele scrise și ce grupuri v-au ales/v-ați găsit în ele?" "Care grupuri sunt
importante pentru a defini cine sunteți?" "Observați vreo relație între grupuri?"
A doua parte a execițiului va cere participanților să deseneze un cerc în mijloc și alte 7 cercuri în jurul
cercului central pentru a forma o floare. Cercul din mijloc îi reprezintă pe ei ca indivizi, iar cercurile din
jur diferitele grupuri sociale din care fac parte. Aceste grupuri trebuie, de data asta, să includă: genul,
etnia, orientarea sexuală, religia, abilitățile diverse, clasa, vârsta. Participanții sunt apoi rugați ori să
scrie, ori doar să se gândească la apartenența lor la fiecare grup.
DEBRIEFING

Este un privilegiu sau un dezavantaj să aparții la aceste grupuri (de ex. bărbat/femeie) și de ce?
Oferă societatea/țara ta mai mult sau mai puține oportunități diferitelor grupuri?
Intersecționalitatea este o perspectivă analitică punând în lumină cum relațiile de superioritate și
subordonare sunt create și susținute în interacțiunea dintre: etnie, gen, clasă, vârstă, sexualitate,
religie etc. Cum a făcut acest exercițiu vizibilă interacțiunea dintre diverse structuri de putere?

CONTINUAREA PE
URMĂTOAREA
PAGINĂ
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Apoi continuă discuția incluzând următoarele idei:
Venitul tău și al familiei tale
Calitatea mediului familial
Nivelul de educație
Nivelul încrederii în sine
Sănătatea fizică și mintală
Deschiderile pe care le ai în viitor
Rețeaua ta de conexiuni pe care te poți baza
Sentimentul general de fericire pe care îl ai
În ce feluri (dacă există) ai putea spune că “poziția ta în viață” este mai puternică decât cea a
persoanelor din jur? În ce feluri este aceasta mai slabă decât a celorlalți?
Dacă tu sau cineva din jur întâmpină bariere specifice sau obstacole, ai zice că sunt incidente rare
sau ceva cu care se confruntă în fiecare zi?
Privind în ansamblu, crezi că aceste circumstanțe te califică sau îi califică să se considere că aveți
“oportunități reduse” în vreun fel? De ce/De ce nu?
Prezintă acum situațiile pe care Comisia Europeană le consideră ca fiind cu oportunități reduse, fie
pe un flipchart sau pe fișe printate, sau ca definiții decupate. Treceți prin diversele situații
menționate în orice formă pentru ca participanții să le aibă în minte pentru următoarea parte.
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BLOCUL 2

BUCLA DE
ÎNVĂȚARE

Scenariu de atelier
ANALIZĂ DE NEVOI
Blocul 2: Bucla de învățare | Sesiunea 1

TIMP NECESAR
30 min

MATERIALE NECESARE
Flipchart pregătit cu "Succese și
nereușite din trecut"
Post-it-uri

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE

Participanții descoperă situația curentă a
organizației cu privire la incluziunea
diferitelor grupuri țintă.

DESCRIERE

Pregătește un flipchart cu titlul: “Succese și nereușite din trecut” și împarte-l în două coloane: una
pentru succese și una pentru nereușite. Cere participanților să se gândească la istoricul organizației în
ceea ce privește incluziunea sau excluziunea prezente în contextul activităților pe care le-au desfășurat.
Invită-i să scrie pe post-it-uri și să le lipească pe flipchart. Fă rezumatul diferitelor idei de pe post-it-uri.
Mapping
Împarte participanții în două grupuri, cere primului grup să pună pe hârtie diferitele grupuri de tineri
incluse în activitățile organizației, și în ce procent este reprezentat fiecare grup. Cere celui de-al doilea
grup să analizeze statisticile diferitelor grupuri din oraș/comunitate. Acordă-le 20 de minute pentru
această activitate de mapping. Strânge ambele grupuri de participanți și comparați procentele pentru a
vedea ce grupuri din comunitate sunt/nu sunt incluse și în ce proporții corespund.

DEBRIEFING

Face organizația un efort conștient de a atrage și a ajunge la diferite grupuri țintă? Cum? De ce nu?
Ce putem face pentru a atrage tineri cu oportunități reduse în activități?
Acționează organizația pentru a reduce obstacolele cu care diferite grupuri țintă se confruntă
pentru atunci când vor să participe? Cum? De ce nu?
În ce fel răspundem nevoilor diferitelor grupuri țintă de tineri?
Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura oportunități egale pentru toți?
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Trebuie să ne oferim unii altora spațiul
să creștem, să fim noi înșine, să ne
folosim diversitatea. Trebuie să ne oferim
unii altora spațiu astfel încât toți să
putem oferi și primi lucruri minunate
cum sunt: idei, deschidere, demnitate,
bucurie, vindecare și incluziune.

MAX DE PREE

Scenariu de atelier
GRUP(URI) ȚINTĂ

Blocul 2: Bucla de învățare | Sesiunea 2

TIMP NECESAR
30 min

MATERIALE NECESARE
Flipchart
Fișa personajului

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE
Participanții vor avea o viziune clară a
grupului țintă și a nevoilor acestuia.

DESCRIERE

Plecând de la analiza de nevoi, participanții se vor concentra pe 1 grup țintă față de care ar vrea să
devină mai incluzivi în cadrul organizației. Pot defini acest grup țintă răspunzând următoarelor întrebări:
Cum numești acest grup?
Poți să-l desenezi? Sau să găsești o imagine reprezentativă pentru acest grup?
Cum sunt nevoile grupului?
Ce anume vrei să oferi acestui grup?
Cât de mare este grupul?
La ce proporție din acest grup vrei să ajungi?
Cât de frecvent vrei să-i incluzi în activitățile organizației?
Ce primești în schimb?
Cum se poate dezvolta relația organizației cu acest grup țintă?
Când grupul țintă este definit, împarte fișa A3 cu șablonul personajului și cere participanților să creeze
profilul acestui personaj folosind fișa.
DEBRIEFING

Cum ți s-a părut acest exercițiu?
În ce măsură credeți că ați ales un personaj reprezntativ pentru grupul țintă? În ce măsura s-ar
putea să nu reprezinte grupul?
Ce altceva este important de știut despre grupul țintă și despre personajul reprezentativ?
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BLOCUL 3

IDEAȚIE

Scenariu de atelier
JOCUL INCLUZIUNII SOCIALE

Blocul 3: Ideație | Sesiunea 1

TIMP NECESAR
60 min

MATERIALE NECESARE

Jocul despre Incluziune Socială
Regulile de joc printate
Flipchart

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE
Participanții vor afla diferite bune practici
folosite pentru incluziunea socială și vor
stabili o bază pentru faza de ideație.

DESCRIERE

Participanții joacă fie individual sau în echipe, în funcție de numărul de participanții și câte jocuri poți
printa. Pentru grupuri mai mari, este nevoie să aduci mai multe jocuri. Citește regulile de joc pentru
grup. După ce termină de jucat strânge tot grupul și întreabă ce bune practici deja implementează și pe
care ar putea să înceapă deja să le pună în aplicare - adună ideile pe un flipchart pentru următoarea
sesiune.

DEBRIEFING

Cum vi s-a părut jocul?
Despre ce bune practici ai aflat pentru lucrul cu incluziunea socială a diferitelor grupuri țintă?
Care ar fi top 3 bune practici pe care ai vrea să le implementezi în organizație?
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Scenariu de atelier
WORLD CAFÉ
Blocul 3: Ideație | Sesiunea 2

TIMP NECESAR
45 min

MATERIALE NECESARE
Flipchart-uri
ceva de scris

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE

Participanții vor dobândi diferite idei
despre cum pot îmbunătăți aspectul
incluziunii în organizație.

DESCRIERE

Pune flipchart-uri pe mese sau pereți cu întrebări de tipul “Cum am putea să…”:
Cum am putea implica personajul reprezentativ grupului țintă ales în activitățile noastre?
Cum am putea dezvolta o relație bazată pe încredere cu acest personaj?
Cum am putea să ajungem la acest personaj?
Cum am putea promova participarea activă?
Cum am putea deveni mai incluzivi?
Cum am putea îmbunătăți informațiile pe care le răspândim?
Cum am putea crește nivelul de accesibilitate?
Cum am putea contribui la incluziune?
Îndrumă participanții să meargă în spațiul de training în ritmul propriu și să-și scrie ideile pe flipcharturi, discutând cu ceilalți participanți pe care îi găsesc la același flipchart. Când se termină timpul alocat,
împarte participanții astfel ca fiecare flipchart să aibă măcar o persoană sau un grup desemnat. Cere
participanților să rezume succint ideile de pe flipchart și să le prezinte grupului.
DEBRIEFING

Ce idei ți-au venit din această activitate?
Ce ți-ai dat seama prin acest exercițiu?
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Procesul de a facilita
incluziunea este progresiv.
Are nevoie de timp și
implicare neclintita.

JIM YONG KIM

BLOCUL 4

CUM AVANSĂM?

Scenariu de atelier
STRATEGIA DE INCLUZIUNE
Blocul 4: Cum avansăm? | Sesiunea 1

TIMP NECESAR
1h 30 min

MATERIALE NECESARE

Pânza de lucru cu Strategia de
incluziune

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE
Participanții vor avea o
strategie de incluziune.

DESCRIERE

O strategie va trebui să răspundă următoarelor întrebări: Unde sunt acum? Unde vreau să mă îndrept?
Cum voi ajunge acolo? Pentru ca organizația să răspundă acestor întrebări când vine vorba despre
strategia pentru incluziune socială, am creat un instrument ușor de folosit: Pânca de lucru pentru
strategia de incluziune. Pornind de la ideile din exercițiile și activitățile anterioare: grupurile țintă,
crearea personajului reprezentativ pentru grupul țintă ales și activitatea de world café, participanții pot
deja completa multe dintre spațiile de pe pânza de lucru. Cel mai important lucru pentru strategie este
să existe același nivel de înțelegere și angajament pentru incluziunea socială. Pentru și mai multe detalii
decât cele incluse în fișa de lucru, poți adăuga diferite acțiuni pe diverse direcții, cum ar fi:
Contactarea unor noi profiluri
Îmbunătățirea accesibilității
Îmbunătățirea informațiilor
Creșterea vizibilității
Promovarea participării active
Diversificarea staff-ului și a voluntarilor din organizație
Susținerea diverselor cauze
Cum să fii mai incluziv
Cum să contribui la incluziune
Ar fi bine să includă în strategie cele 4 faze:
1. Faza de analiză
2. Faza de planificare
3. Faza de implementare
4. Faza de evaluare

Într-o viitoare sesiune de evaluare, pot merge din nou în fazele de analiză și planificare pentru a
îmbunătăți faza de implementare următoare.
DEBRIEFING

Cum vi s-a părut completarea pânzei de lucru pentru strategie de incluziune? A fost ușor sau dificil?
Cum poți folosi această fișă completată în organizație?
Este toată lumea de acord cu strategia aleasă și aveți motivație pentru a o implementa?
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Scenariu de atelier
PLAN DE ACȚIUNE
Blocul 4: Cum avansăm? | Sesiunea 2

TIMP NECESAR
45 min

MATERIALE NECESARE

Flipchart/Tablă de scris
Fișa-șablon cu planul de acțiune
instrumente de scris

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE

Participanții vor hotărî ce este de
făcut concret pentru a implementa
strategia de incluziune și vor face un
plan clar pentru aceasta.

DESCRIERE

Treceți pentru strategia de incluziune pe care ați creat-o în exercițiul anterior și identificați potențiale
zone de acțiune. Prioritizați ce este de făcut și definiți obiective SMART și rezultatele dorite.
Scrieți pe o tablă/pe un flipchart toate activitățile și sarcinile care ar trebui îndeplinite pentru a
implementa strategia. Completați fișa-șablon cu Planul de acțiune și pentru fiecare sarcină discutați
cum trebuie făcută mai concret, de ce resurse este nevoie, cine trebuie contactat și până când ar trebui
finalizată (puneți un deadline clar). Apoi, alocați sarcina unei persoane din organizație.
Stabiliți o întâlnire de follow-up în cadrul căreia veți monitoriza progresul cu diferite sarcini. După
implementarea strategiei de incluziune, este important să evaluați cum a mers
Schedule a follow-up meeting where you will monitor the progress of the different tasks. After the
implementation of the inclusion strategy, it is important to evaluate how it went so make sure to have
the baseline clear with where you are now and then compare it when you have implemented the action
steps for the strategy, in order to set new goals and develop a new action plan.
DEBRIEFING

Cât de satisfăcut/ă ești cu planul de acțiune?
Ați stabilit o întâlnire de follow-up pentru a verifica progresul?
Știe toată lumea ce are de făcut până când vă întâlniți din nou?
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Ești responsabilă să faci
incluziunea o grijă zilnică,
pentru a putea scăpa de
cuvântul 'incluziune'.

THEODORE MELFI

BLOCUL 5

EVALUARE

Scenariu de atelier
EVALUARE

Blocul 5: Evaluare | Sesiunea 1

TIMP NECESAR
15 min

MATERIALE NECESARE
Flipchart-ul cu Așteptări/Dorințe
Flipchart pregătit cu titlul "Ce am
primit..."

OBIECTIVUL DE ÎNVĂȚARE

Participanții vor reflecta la ce au
învățat și ce a mers bine în timpul
training-ului, dar și ce ar fi putut fi
îmbunătățit.

DESCRIERE

Afișează flipchart-ul cu norișorul cu Așteptări/Doințe de la începutul training-ului. Lângă el, afișează alt
flipchart cu o cutie de cadouri desenată și cu titlul “Am primit…”.
Cere participanților să-și găsească post-it-urile de la începutului training-ului. Odată găsite, dacă simt
că le-au fost satisfăcute așteptările scrise, pot dezlipi post-it-urile respective și le pot lipi pe celălalt
flipchart (cu ce au primit...). Dacă așteptarea de pe un post-it nu le-a fost satisfăcută, îl pot lăsa pe
flipchart-ul inițial. După ce toți participanții fac această mișcare, treci pentru post-it-urile care au rămas
pe flipchart-ul de la început și discută cu grupul ce se putea face pentru ca aceste așteptări să fi putut
fi satisfăcute.
Cere cuiva să documenteze într-un fel răspunsurile, pentru că pot constitui idei valoroase pentru când
facilitezi training-ul data viitoare. Apoi, treci peste post-it-urile cu așteptările care au fost satisfăcute
de pe celălalt flipchart. Termină evaluarea cu un cerc în care fiecare participant împărtășește ultimele
gânduri despre training. Pentru date mai concrete, poți avea și un formular de evaluare digital de
completat.
DEBRIEFING

Ca și facilitator al training-ului, împărtășește câteva cuvinte de final despre cum a fost pentru tine
experiența acestui training, discuțiile avute și rezultatele.
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ANEXE

Caracatița

Cârtița

.edev uN
.atneiro etaop eS
.tisăg ed roșu irucol ed eioven erA
.aetșinil etșebuI
.arudlăc etșebuI
.etmârts eliițaps etșebuI

Bufința

.etaonî ăs eitș uN
.ăcsaenhido es ăs ,azeșa ătaop
es ăs erac ep irucol ed eioven erA
.tomogz ăcaf ăs etșebuI
.lucirenutnî etșebuI
.etlanî elirucol etșebuI

.etaonî ăs eitș uN
.ae bus csebrov erac elamina edua uN
.ărudlăc ed eioven erA
.ieliz animul etșebuI
ertseref uc iș tlanî navat uc irucol etșebuI
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.ăpa nid ișei etaop uN
.azeșa
ătaop es ăs erac nî irucol ed eioven erA
.titșinil col nu ed eioven erA
.lucirenutnî etșebuI
.etaonî ăs eitȘ

Pinguinul

.irăcs isolof etaop uN
.iițla uc ,etatinumoc nî aets ăs eioven erA
.icer irucol nî eif ăs eiuberT
.ăpa nî aets ăs iș etaonî ăs etșebuI
.ieliz animul etșebuI

Leopardul

.elirăbmihcs calp i-uN
.rugnis ats a urtnep uițaps ed eioven erA
.lucirenutnî etșebuI
.acșim
etaop es erac nî igral eliițaps etșebuI
.erețac es ăs etșebuI

Girafa

Anexa 1

DESIGN DE CLUBHOUSE
Profilurile animalelor

Anexa 2
FĂ UN PAS ÎNAINTE
Carduri de rol
Ești un băiat evreu. Ești într-o relație secretă cu alt
băiat din clasa ta.

Ești un băiat care a fugit cu familia din Irac. Ești
clasa a 9a și visezi să ajungi doctor.

Ești o fată de 16 ani și tatăl tău face parte din
consiliul local. Ai dislexie. Ai 3 frați și familia ta are o
bonă.

Ai un singur părinte și locuiești în centrul
orașului. Faci voluntariat pentru Crucea Roșie.

Ești un băiat care locuiește în suburbia unui oraș
mare. Mama ta lucrează la o curățătorie, iar tatăl
tău nu este angajat.

Ești o fată de 21 de ani care locuiește în țara natală.
Lucrezi într-un birou și ești în scaun cu rotile.

Trăiești ca refugiat care se ascunde. Locuiești
cu familia ta într-o cameră, într-un
apartament.

Ești președintele unei organizații politice de
tineret. Părinții tăi au emigrat din Chile în anii '70.

Ești o femeie de 25 de ani. Studiezi la
universitate și ai locuiești în această țară de 5 ani.

Te-ai născut în corpul unei fete, dar știi de
când erai la grădiniță că de fapt ești băiat.
Părinții tăi sunt profesori.

Ești o fată musulmană. Locuiești cu părinții tăi
care sunt foarte religioși. Studiezi științe sociale
la liceu.

Ești un băiat heterosexual care face balet în
timpul liber. Ai crescut într-o comunitate
restrânsă, nemajoritară în țara ta.

Ești o fată de 17 ani care nu a terminat școala
primară. Lucrezi într-un restaurant fast food.

Ești o fată de 15 ani. Locuiești cu părinții tăi
într-un sat. Ești adoptată.

Ești fiica unei asistente și faci studii economice. Joci
fotbal în timpul liber.
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Ai 17 ani și mergi la liceu. Ai devenit de curând
părinte.

Ești fiica unui ambasador american. Ești de
religie creștină și mergi la o școală pentru
nevăzători.
Ești imigrant din Kenya, părinții tăi sunt
divorțați.
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Anexa 3
FĂ UN PAS ÎNAINTE
Afrimații
Am vacanțele marcate în calendar foarte clar.
Nu m-a întrebat nimeni în mod agresiv dacă sunt fată sau băiat.
Nimeni nu a justificat cum mă simt legându-se de faptul că sunt la menstruație.
Nu îmi este teamă că o să fiu oprit/ă de poliție.
Pot cumpăra plasturi de culoare pielii care se aseamănă culorii pielii mele.
Nu s-a exprimat nimeni cu superioritate în fața mea din cauza culorii pielii mele
sau din cauza țării mele de origine.
Am intrat în această clădire și în această încăpere fără să mă gândesc la praguri și
la scări.
Pot să merg de mână cu persoana cu care ies fără să se uite nimeni ciudat la noi.
În fiecare zi pot citi în media despre succesul altor oameni care sunt de aceeași
etnie cu mine.
Nu trebuie să mă uit după promoții atunci când îmi fac cumpărăturile de
mâncare.
Locuiesc într-o zonă în care există locuri de muncă.
Nu a trebuit să-mi fac griji atunci când am vorbit despre orientarea mea sexuală.
Nu trebuie să fiu în gardă atunci când trec pe lângă un grup de bărbați noaptea
pe stradă.
Pot călători oriunde vreau, fără să-mi fac planuri dinainte dacă vor fi obstacole
pentru abilitățile mele în avion, tren sau autobuz.
Nu trebuie să-mi fac griji că voi fi hărțuit/ă sexual în școală.
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Anexa 4
POWER FLOWER
Situații de oportunități reduse
(i.e. participanți cu nevoi speciale): tineri cu dizabilități mintale
(intelectuale, cognitive, de învățare), fizice, senzoriale, sau de alt fel.
Dizabilitate:

tineri cu probleme cronice de sănătate, cu boli severe sau
afecțiuni psihiatrice etc.
Probleme de sănătate:

tineri cu dificultăți de învățare, care au abandonat școala
devreme, persoane necalificate, tineri cu situații școlare foarte slabe etc.
Dificultăți educaționale:

imigranți, refugiați sau descendenți din familii de imigranți
sau refugiați, tineri aparținând minorităților etnice sau culturale, tineri cu
probleme de adaptare lingvistică sau culturală etc.
Diferențe culturale:

tineri cu un standard scăzut de viață, cu venituri foarte
mici, care depind de ajutorul social, tineri care nu sunt angajați pe perioade lungi
sau în situație de sărăcie, tineri fără locuință, cu datorii sau cu probleme financiare
etc.
Obstacole economice:

tineri care suferă discriminare pe bază de gen, vârstă, etnie,
religie, orientare sexuală, dizabilități; tineri cu abilități sociale limitate, anti-sociali
sau cu comportamente care dispun la risc crescut, tineri în situații precare,
(ex-)criminali, (ex-) dependenți de alcool sau alte droguri, părinți tineri sau singuri,
orfani etc.
Obstacole sociale:

tineri din zone rurale sau izolate, tineri care trăiesc pe insule
mici sau în regiuni de periferie, tineri din zone urbane cu probleme, tineri din zone
fără acces la servicii (cu transport public limitat, fără facilități) etc.
Obstacole geografice:

(Comisia Europeană)
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Anexa 5
GRUPURI ȚINTĂ
Fișa personajului
Desenază o imagine a persoanei

NUME:
VÂRSTĂ:
GEN:
FAMILIE:
SITUAȚIA DE VIAȚĂ:
JOB/ȘCOALĂ:
INTERESE:

CU CINE SUNT CONECTAT? (OAMENI, ORGANIZAȚII)

Visuri

Personalitate

3 MOTIVE PENTRU
MINE SĂ MĂ IMPLIC
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Abilitați

3 MOTIVE PENTRU
MINE SĂ NU MĂ IMPLIC
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Anexa 6
BUNE PRACTICI
Checklist

BUNE PRACTICI PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ

CHECKLIST

SITUAȚII CULTURALE

Organizația noastră are un interpret.
Toate materialele noastre sunt disponibile în
diferite limbi care sunt cel mai des folosite în
comunitatea noastră.
Folosim un limbaj clar și simplu pentru a ne
descrie programele și activitățile.
Staff-ul nostru și voluntarii nu lasă
neobservate
comentariile
și
comportamentele rasiste și folosesc un limbaj
incluziv.
Organizația noastră are un angajament scris
cu privire la anti-rasism, egalitate, incluziune
și interculturalitate.
Staff-ul și voluntarii noștri primesc training
despre interculturalitate, conștientizare
culturală, despre combaterea rasismului și
despre probleme cu care se confruntă tinerii
din minorități culturale și etnice diferite.
Cunoaștem și comunicăm activ cu alte
organizații care înțeleg în profunzime nevoile
și problemele grupurilor din minorități etnice.

Comparăm informații și statistici despre
profilul etnic al comunității noastre și
grupurile către care ne orientăm activitățile.
Programele noastre răspund la nevoile
specifice și la experiențele tinerilor din
minorități etnice.
Promovăm mesaje care inspiră siguranță și
respect pentru persoane din toate grupurile
culturale și etnice.
Programul nostru ține cont de diversele
nevoi ale tinerilor legate de religie.
Exemplele pe care le folosim în activități
conțin nume și fenomene culturale specifice
diverselor culturi.
Folosim material vizual în publicațiile noastre
și în spațiul în care operăm, care să reflecteze
diversitatea etnică a comunității și care să
invite proactiv persoane din orice grup etnic
să ni se alăture.
Avem staff și voluntari care aparțin diverselor
medii cultural și etnice.

Ne consultăm cu tineri (inclusiv cei care nu fac
parte din organizație) și cu părinții lor despre
nevoie specifice și probleme întâmpinate de
minoritățile etnice cu privire la accesul și
participarea la activități de tineret.
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BUNE PRACTICI PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ

CHECKLIST

SITUAȚII LEGATE DE LGBTQI+

care

Staff-ul și voluntarii noștri somează atitudini
și comentarii anti-LGBTQI+

promoționale
LGBTQI+ sunt

Staff-ul și voluntarii răspund cu respect și
într-un mod incluziv persoanelor care se
gândesc la coming out.

Avem ghiduri și proceduri care tratează
hărțuirea și bullying-ul cu caracter
homofob/transfob.

Staff-ul și voluntarii folosesc un limbaj
incluziv atunci când vorbesc tinerilor despre
relații și sexualitate.

Avem o listă de servicii recomandate pentru
tinerii LGBTQI+ și familiile lor.

Ne educăm staff-ul și voluntarii despre
problemele întâmpinate de tinerii LGBTQI+.

Afișăm informații despre servicii care vin în
sprijinul tinerilor LGBTQI+.

Oferim educație informală tinerilor despre
spețe conectate cu grupul LGBTQI+.

Afișăm postere pentru conștientizarea
existenței grupului LGBTQI+.

Staff-ul și voluntarii noștri primesc training
legat de lucrul cu tinerii LGBTQI+.

Avem o politică de egalitate
menționează specific tinerii LGBTQI+.
Materialele
noastre
evidențiază că tinerii
bineveniți în organizație.

Ne consultăm cu tineri LGBTQI+ și îi
implicăm activ în luarea deciziilor și în
dezvoltarea organizației noastre.
Ne consultăm cu tineri LGBTQI+, cu părinții
acestora și cu alte organizații despre nevoile
specifice și probleme întâmpinate în
legătură cu accesul la activități de tineret.
Colaborăm cu organizații LGBTQI+ pentru a
asigura o calitate crescută a practicii
noastre.
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BUNE PRACTICI PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ

CHECKLIST

SITUAȚII LEGATE DE SĂNĂTATEA MINTALĂ

Staff-ul și voluntarii promovează verbal
mesaje pozitive despre a căuta ajutor legat
de sănătatea mintală.
Staff-ul și voluntarii vorbesc deschis despre
sănătatea mintală și probleme care pot
apărea.
Avem materiale promoționale disponibile și
afișate în organizație cu sfaturi pentru
sănătatea mintală
Ne educăm staff-ul și voluntarii cu privire la
primele semne care semnalează probleme ale
sănătății mintale.
Ne educăm staff-ul și voluntarii
promovarea sănătății mintale.

în

Staff-ul și voluntarii primesc sprijin și
supervizare (ex, întâlniri de echipă,
supervizare 1-la-1 etc).
Ne auto-educăm despre subiect și suntem
flexibili cu nevoile tinerilor care au probleme
de sănătate mintală. Facem asta pentru ca
munca noastră să poată fi accesată de acest
grup-țintă.

Căutăm sfaturi de la actori din afară care au
cunoștințe de specialitate și experiență în
lucrul cu probleme de sănătate mintală,
pentru a ne asigura că ceea ce facem este la
standarde cât mai înalte.
Avem o procedură concretă pentru cum să
sfătuim tinerii să caute ajutor de
specialitate.
Am dezvoltat o procedură cu pași foarte
clari pentru procesul de direcționare către
servicii specializate.
Am identificat servicii locale specializate în
sănătatea mintală și am stabilit o relație cu
acestea.
Menționăm că avem un program oficial de
promovare a sănătății mintale în materialele
noastre și atunci când comunicăm cu școli.
Avem un program oficial de promovare a
sănătății mintale pe care îl folosim.
Avem politici oficiale de promovare a
sănătății mintale.

Ne consultăm cu tinerii despre cum
probleme de sănătate mintală le pot afecta
implicarea în activități de tineret și cum
activitățile de tineret îi pot sprijini cu aceste
probleme. Acest lucru ne oferă șansa de a ne
îmbunătăți munca.
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BUNE PRACTICI PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ

CHECKLIST

SITUAȚII LEGATE DE STATUTUL SOCIO-ECONOMIC

Cooperăm cu alte organizații pentru
beneficiul persoanelor cu statut socioeconomic scăzut. De exemplu, facem
parteneriate cu alte organizații astfel ca
membrii noștri și ai lor pot beneficia de
serviciile ambelor organizații dacă se înscriu
într-una dintre ele.
Cooperăm cu actori din lumea business-ului
pentru a ne îmbunătăți serviciile pentru
tineri fără posibilități financiare. De
exemplu, putem coopera cu un
cinematograf pentru seri la film gratis, sau
cu companii care pot închiria echipament
sportiv gratis, pentru ca participanții să nu
aibă nevoie să-și cumpere.
Avem sponsori care ne oferă produse gratis
pentru participanți. De exemplu, un
supermarket ne poate sponsoriza cu cafea,
ceai și prăjituri gratis.
Ne concentrăm eforturile pe zone cu statut
socio-economic scăzut pentru a le facilita
accesul la activitățile organizației.
Ne interesăm constant care sunt zonele cu
statut socio-economic scăzut pentru a ști
unde anume ne putem găsi grupurile-țintă.
Oferim materialele noastre promoționale
către alți actori care lucrează cu persoane
care au statut socio-economic scăzut,
pentru a informa despre organizație.
Materialele noastre de promovare
menționează că participanții vor primi bilete
de autobuz (sau alte mijloace de transport
în comun) către și de la sediul nostru.
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Flyerele noastre menționează că participanții
vor primi mâncare gratis atunci când se
implică în activitățile noastre.
Avem activități gratis pe care le promovăm.
Organizația noastră poate sprijini o parte din
costurile activităților care nu sunt gratis,
pentru aceia care nu pot plăti prețul întreg.
Avem informații clare și transparente despre
ce anume și cât costă și ce anume este
gratis atunci când participanții iau parte la
activitățile organizațiile.
Avem toate materialele necesare pentru
activitățile care necesită echipament special
și le putem împrumuta participanților (de ex.,
instrumente de scris, laptopuri, carnete de
notițe pentru activitățile de interior, și
corturi, saci de dormit și rucsaci pentru
activitățile de exterior).
Dacă este necesară o contribuție pentru
participare, ne asigurăm că aceasta poate fi
ajustată și/sau eliminată pentru cei cu
dificultăți socio-economice (de ex, în loc să
contribuie cu o taxă sau produse pentru
organizație, un participant poate avea grijă
de vase și curățenie).
Întâlnirile noastre obligatorii sunt disponibile
online astfel ca participanții pot lua parte în
caz că nu se pot deplasa la sediul
organizației.
Dacă este necesară o contribuție din partea
părinților, ne asigurăm că poate fi ajustată
sau eliminată pentru a le întâlni nevoile (de
ex., dacă o familie lucrează ture de noapte,
pot contribui cu mici servicii pentru
organizație când au timp disponibil).

47

BUNE PRACTICI PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ

CHECKLIST

SITUAȚII LEGATE DE ABILITĂȚI DIVERSE

Toate cadrele ușilor au minimum 80cm în
lățime.
Avem toalete speciale pentru persoanele în
scaun cu rotile.
Clanțele ușilor, soneriile, broșurile și
materialele promoționale sunt toate la
înălțimea potrivită pentru a fi accesibile celor
în scaun cu rotile (90-100cm).
Sediul nostru folosește culori contrastante
între pereți și uși, între uși și clanțe, și între
pereți și podele.
Sediul nostru nu are elemente care pot bloca
în vreun fel căile de acces și de care o
persoană cu probleme de vedere se poate
împiedica, cum ar fi biciclete, genți, stative cu
broșuri, plante în ghiveci.
Flyerele noastre promoționale folosesc text și
fundal contrastante și un font simplu cum ar fi
Arial. Mărimea fontului este destul de mare
pentru a răspunde nevoilor celor cu probleme
de vedere (14 este recomandat).

Flyerele noastre menționează clar ce fel de
ajutor oferim pentru persoanele cu abilități
diverse (de ex, în scaun cu rotile).
În alegerea persoanelor pe care le arătăm în
materialele promoționale includem tineri cu
abilități diverse.
Oferim materialele noastre promoționale
serviciilor specializate în lucrul cu abilități
diverse și lucrăm în parteneriat cu acestea.

Ne educăm staff-ul și voluntarii despre
cum să comunice în moduri care arată
respect pentru persoanele cu mobilitate
redusă, cu probleme de auz sau fără auz,
de exemplu.
Avem un angajament scris pentru egalitate
și incluziune care menționează în mod
specific persoanele cu abilități diverse.
Ne educăm staff-ul și voluntarii în elemente
de bază pentru conștientizarea abilităților
diverse.

Există locuri de parcare speciale accesibile,
aproape de intrarea în sediul nostru.
Persoanele pot fi lăsate și luate de foarte
aproape de intrarea în sediul nostru.
Organizăm curse speciale de transport pentru
persoanele cărora le este dificil să ajungă la
serviciile și activitățile noastre.
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GHID GENERAL PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI

IMPLICAREA & INCLUZIUNEA SOCIALĂ
BARIERE GENERALE

FACTORI MOTIVAȚIONALI

GÂNDEȘTE-TE CUM LE POȚI REDUCE

O imagine neatractivă a lucrului cu tinerii
Lipsa încurajărilor
Lipsa de autonomie
Frica de a fi discriminat/ă
Lipsa încrederii și a respectului de sine.
Activități neinteresante
Lipsa de timp și energie
Lipsa de bani
Probleme de mobilitate
Lipsa informațiilor
Lipsa permisiunii de a participa în activități
sau presiunea grupului împotriva participării
Conflicte culturale sau religioase

GÂNDEȘTE-TE CUM ÎI POȚI CREȘTE
Beneficii sociale:

Prieteni, contacte, conexiuni etc.

Atingerea de obiective,
abilități practice, învățarea de lucruri noi etc.
Beneficii pragmatice:

Beneficii psihologice:

Scop, rutină/structură,

activitate
certificate, mâncare, tricouri,
bilete de transport în comun etc.
Beneficii materiale:

MĂSURI GENERALE

PENTRU A INCLUDE TOȚI TINERII

Folosim materiale vizuale pentru a arăta exact ce
facem și unde.

Anunțăm toate grupurile religioase despre
organizația noastră.

Menționăm că organizația este accesibilă și incluzivă
pentru toate persoanele.

Încercăm să întâlnim părinții de tineri din
comunitate și să-i informăm despre organizația
noastră. Le răspundem întrebărilor și îi liniștim cu
privire la orice griji ar avea în caz că tinerii lor ar
veni să participe în activitățile noastre.

Toți (staff, voluntarii și tinerii) suntem deschiși și
primitori cu toți membrii comunității.
Avem informații și o listă de servicii specializate către
care putem direcționa tinerii.
Luăm parte la întâlniri și ne conectăm cu alte grupuri
din comunitate (de ex, profesioniști în sănătate, școli,
asistenți sociali, organizații cu diverse specializări).
Comunicăm cu toți tinerii din comunitate despre
organizația noastră si îi încurajăm să ni se alăture.
Le sugerăm membrilor să-și invite prietenii.
Le spunem tuturor școlilor din zonă despre
organizația noastră.
Punem flyere despre organizație în bibliotecile locale
și alte spații publice din comunitate.
Ne facem reclamă în presa locală.
Punem anunțuri în magazinele locale.
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Afișăm informații și materiale de promovare și
conștientizare (de ex, informații despre grupurile
LGBTQI+, postere anti-rasiste, informații despre
abilități diverse etc).
Organizația noastră aplică principiile și legislația
legate de politici de egalitate (de ex., staff-ul și
voluntarii provin din medii diverse și sunt investiți
în ideea de egalitate etc.)
Descrierile pentru joburi sau roluri de voluntar cer
ca personale care aplică să fie conștiente despre
probleme legate de egalitate și incluziune socială.
Există multe feluri în care poți contact organizația
noastră. Poți:
da telefon organizației
da SMS organizației
da email organizației
veni să ne vizitezi la sediu
să ne urmărești pe Facebook, Instagram și alte
canale de social media.
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GHID GENERAL PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI

IMPLICAREA & INCLUZIUNEA SOCIALĂ
MĂSURI GENERALE

PENTRU A INCLUDE TOȚI TINERII

Staff-ul și voluntarii primesc training despre
egalitate și incluziune socială și lucrează cu diverse
grupuri-țintă.

Avem informații despre câți dintre participanții la
activitățile noastre se identifică cu diferite genul
masculin/feminin.

Comitetul de conducere a organizației include
membrii din diverse medii.

Comparăm compoziția comunității locale în care
ne desfășurăm activitatea și participanții la
activitățile noastre, pentru a identifica grupurile
de tineri slab reprezentate.

Organizația noastră oferă diferite căi informale
pentru ca tinerii să poată avea o voce (grupuri
consultative, forumuri, consultații, chestionare,
evaluări, studii etc.)
Organizația noastră implică tineri din diverse medii
în luarea de decizii.
Organizația noastră are un angajament scris legate
de egalitate și incluziune (cod de practică, misiune,
politici interne etc.)
Voluntarii și staff-ul înțeleg ce înseamnă egalitatea
și incluziunea.
Punem în practică ceea ce scriem despre egalitate și
incluziune (de ex., folosim întotdeauna un limbaj
incluziv, nu lăsăm neobservate cazurile de bullying,
rasism, sexim sau poreclele ofensatoare etc)

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

Luăm în considerare nevoile tuturor tinerilor din
comunitate atunci când ne planificăm programul
de activități (cultural, religios, mobilitate,
alfabetizare, responsabilități familiale, abilități
diverse, educație etc.)
Ne consultăm cu un grup larg de tineri inclusiv cu
aceia care nu participă la activitățile noastre,
pentru a descoperi de ce au nevoie pentru a se
implica.
Desfășurăm programe și activități despre
diversitate și egalitate care demontează
prejudecăți și promovează incluziunea socială.
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Anexa 7

STRATEGIA DE INCLUZIUNE
Pânză de lucru
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Anexa 8

PLAN DE ACȚIUNE
Fișă-șablon
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