Introducere
În perioada 11.10-03.11.2021, Asociația Studenților
la Istorie ”Dacia” a organizat „Academia de Voluntari”,
proiect cofinanțat de Ministerul Tineretului și Sportului.
Asociația Studenților la Istorie „Dacia” (A.S.I.D.) este
o organizație nonguvernamentală, non-profit și apolitică,
înființată la 6 aprilie 2005 și singura asociație legal
constituită la nivelul Facultății de Istorie, Universitatea
din București. Din mai 2005 face parte din Asociația
Studenților din Universitatea București (A.S.U.B.), din
februarie 2007 din Uniunea Studenților din România
(U.S.R.), iar din 2010 este membră ISHA (International
Students History Association).
Activitatea asociației se definește prin inițiativele
menite să integreze studenții într-un mediu social,
cultural și sportiv, atât prin promovarea activităților de
voluntariat, a spiritului civic, cât și al implicării în
societate. În același timp, proiectele desfășurate de
A.S.I.D. acordă o deosebită atenție procesului
educațional prin organizarea și participarea studenților
facultății la conferințe/ colocvii/ seminare, desfășurate
atât la nivel de facultate, cât și la nivel național și
internațional.

Introducere
Proiectul „Academia de voluntari” a apărut ca
urmare a identificării necesității creșterii nivelului de
implicare al tinerilor în viața socială și în voluntariat. Prin
intermediul acestuia, ne propunem să venim în ajutorul
studenților universităților din București, indiferent de
regiunea de dezvoltare, etnie, sex sau religie, care în
urma unor sesiuni de workshop-uri, să dobândească un
set de competențe pe care să le poată utiliza ulterior în
îmbunătățirea nivelului de implicare al studenților în
voluntariat, în cadrul unei tabere de 5 zile. Pentru a
crește nivelul de implicare și de conștientizare al acestor
aspecte, sesiunile de formare s-au bazat pe următoarele
subiecte: Voluntariat și Teamwork, Educație Civică și
Politici Publice.

Introducere
Acestea vor dezvolta participanților, pe de o parte,
aptitudini precum lucru în echipă, leadership sau
management, cât și abilități în elaborarea politicilor
publice. Pe de altă parte, conștientizarea, atât pe plan
personal, cât și comunitar, ale voluntariatului și implicării
civice, dar și a modului în care, fie direct, fie indirect,
politicile publice contribuie la dezvoltarea comunităților.
Pentru a putea disemina rezultatele obținute și
informațiile relevante din domeniu către un număr cât
mai mare de studenți, a fost realizat prezentul ghid, prin
sintetizarea și prezentarea informațiilor relevante în
domeniu, ce are drept scop prezentarea informațiilor
esențiale discutate în cadrul celor trei workshopuri(
Voluntariat și Teamwork, Educație civică și Politici
publice).

Voluntariat și Teamwork

Ce este Voluntariatul?
Conform legii nr. 78/2014 privind reglementarea
activității de voluntariat în România, voluntariatul
reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la
activități de interes public desfășurate în folosul altor
persoane sau al societății, organizate de către persoane
juridice de drept public sau de drept privat, fără
remunerație, individual sau în grup, perioada de
voluntariat fiind recunoscută ca experiență profesională.
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Cum devin Voluntar?
Procesul prin care un individ poate deveni voluntar
este, în general, facil. Asociațiile studențești organizează,
de obicei anual, sesiuni de recrutări, care au la bază, de
cele mai multe ori, completarea unui formular de
înscriere și susținerea unui interviu. Voluntariatul se va
desfășura pe baza unui contract în forma scrisă, încheiat
în dublu exemplar între voluntar și organizația gazdă.
Dispozițiile contractului de voluntariat sunt stabilite de
conducerea asociației în conformitate cu Legea
voluntariatului și conține date de identificare a ambelor
părți, drepturi și obligații, dar și condițiile de încetare a
contractului de voluntariat.

Voluntariat și Teamwork
În parcursul său, voluntarul trebuie să țină cont de
următoarele drepturi și obligații pe care le are în vederea
bunei desfășurări a activității sale:

● Obligații
- obligația de a presta o activitate de interes public, fără
remunerație;
-obligația unei conduite complementare cu obiectivele
generale ale voluntariatului - îmbunătățirea calității vieții
și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabila, sănătate,
prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor,
incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii
sociale și discriminarea.
- obligația voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute
în fișa de voluntariat, precum și respectarea
instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului;
- obligația de a pastra confidentialitatea informațiilor la
care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe
perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o
perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
- obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a
presta activitatea de voluntariat în care este implicat.
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●Drepturi
- dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în
concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia;
- dreptul de a solicita organizației-gazdă eliberarea
certificatului de voluntariat însoțit de raportul de
activitate;
-dreptul la confidențialitate și protecția datelor
personale;
- dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de
voluntariat.

Voluntariat și Teamwork

Ce este un ONG?
Conform Ordonanței nr. 26/2000, Persoanele fizice şi
persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor
activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi
ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot
constitui asociaţii ori fundaţii (...).

Voluntariat și Teamwork
În vederea unei colaborări eficiente cu voluntarii și
a unei bune desfășurări a activității, organizația-gazdă se
bucură de următorul set de drepturi și trebuie să
respecte următoarele obligații:

●Obligații
-obligația de a asigura desfășurarea activităților sub
conducerea unui coordonator de voluntari, cu
respectarea condițiilor legale privind securitatea și
sănătatea în muncă, în funcție de natura și de
caracteristicile activității respective;
-obligația de a suporta cheltuielile de hrană, cazare și
transport pentru voluntar în desfășurarea activității sale
de voluntariat;
-obligația de a suporta alte cheltuieli ocazionate de
desfășurarea activității de voluntariat, cu excepția celor
aferente muncii prestate de către voluntar.
-la solicitarea voluntarului, organizația-gazdă poate
încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de
accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din
natura activității, în funcție de complexitatea activității la
care participă acesta.

Voluntariat și Teamwork

●Drepturi:
- dreptul de a stabili organizarea și funcționarea
activității de voluntariat;
- dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe
care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului,
precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate
de către organizația-gazdă;
- dreptul de a exercita controlul asupra modului de
implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul
de voluntari;
- dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate
la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de
voluntariat și/sau în fișa de protecție a voluntarului.
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Teamwork
Echipele sunt uneori singura soluție pentru sarcinile
complexe care necesită competențe multiple, informații
diverse și multă muncă.Prin munca în echipă se obţin
performanţe superioare, se ating nivele profesionale
superioare, se obţin rezultate care nu s-ar fi obţinut în
mod individual.
Atunci când se ia hotărârea construirii unei echipe,
trebuie ținut cont de etapele de dezvoltare acesteia.
Sărind una dintre trepte, mai târziu se vor simți
repercusiunile. Aeste etape sunt normale și duc într-o
direcție clară, anume formarea echipelor performante.
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1. Adunătura
Apare la începutul formării unei echipe;
Indivizii nu se cunosc/se cunosc foarte puțin
între ei;
Nu există un scop comun;
Liderul nu este definit.

●
●
●
●

2. Grupul
Încep să apară anumite puncte comune între
indivizi;
Încep să se afirme anumite persoane;
Apare un scop, dar nu este bine definit;
Începe să apară un set minim de reguli pe grup;
Există pentru o perioadă scurtă de timp.

●
●
●
●
●
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3. Echipa
Apare un leader bine definit;
Scopul este clar;
Regulile sunt concise și se aplică tuturor
membrilor;
Există pentru o perioadă mai mare de timp și are
continuitate;
Membrii încep să lucreze împreună ca un tot
unitar;
Membrii cunosc abilitățile și competențele
coechipierilor.

●
●
●
●
●
●

4. „Familia”
Se formează de la sine în momentul în care
membrii echipei petrec foarte mult timp
împreună;
Există o încredere deplină și reciprocă;
Cadrul este unul informal;
Riscul de destrămare este infim.

●
●
●
●
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În 1965, Bruce W. Tuckman teoretizează 4 etape în
dezvoltarea unei echipe: Forming, Storming, Norming și
Performing. În 1977, el mai adaugă o a cincea etapă,
care poate comporta două forme, în funcție de caz:
Adjourning sau Transforming.
FORMING (Formarea) - Membrii se bazează pe
siguranță, comportamente cunoscute și caută
îndrumarea liderului. Membrii doresc să fie acceptați de
către grup și au nevoie de certitudinea că grupul este
sigur. În această etapă, nivelul de productivitate este
scăzut și se așteaptă de la lider o implicare intensă.
STORMING (Furtuna) - Echipa este caracterizată de
competiție și conflict în cadrul relațiilor personale și de
organizare la nivelul funcțiilor legate de sarcini. Pe
măsură ce membrii grupului încearcă să se organizeze în
vederea îndeplinirii sarcinii, conflictul la nivelul relațiilor
personale este inevitabil.
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NORMING (Normarea) - Membrii grupului sunt
implicați în recunoașterea activă a contribuțiilor tuturor,
construirea și întreținerea comunității și rezolvarea
problemelor de grup. Membrii doresc să își schimbe
ideile preconcepute bazându-se pe aspectele prezentate
de ceilalți și își pun întrebări unii altora, în mod activ.
Conducerea grupului este împărțită și dispar
„grupulețele”.
PERFORMING (Eficientizarea/ Performanța) - Nu
toate grupurile ajung în această etapă. Dacă membrii
grupului pot să treacă cu succes în etapa a patra,
calitatea, cuprinderea și profunzimea relațiilor personale
produc o interdependență adevărată. În această etapă
se poate lucra ușor individual, în subgrupe sau cu
întregul grup. Rolurile și autoritatea se ajustează în mod
dinamic potrivit nevoilor în schimbare ale grupului și ale
indivizilor.
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Cea de-a cincea etapă depinde în primul rând de scopul
grupului. Prin urmare, ea poate lua două forme:
Adjourning (Suspendarea) - Această etapă
presupune propriu-zis încetarea existenței unei anumite
echipe, fapt datorat împlinirii obiectivului comun pe care
membrii acesteia îl aveau.
Transforming (Transformarea) - Transformarea
echipei apare în cazul în care scopul acesteia este unul
mai amplu, nu la fel de precis și de cele mai multe ori
nedelimitat în timp. Prin urmare, echipa ajunge să se
restructureze pe parcurs – apar noi membri, unii dintre
membrii vechi părăsesc echipa ș.a.m.d.

Voluntariat și Teamwork
Cum pot lua o decizie în mod eficient? Cei 3 C
Cei trei C – conflict, confruntare, consens – sunt
elemente de bază pentru luarea deciziilor. Se poate
spune că dacă stăpânești cei 3 C te afli pe calea cea
bună în ceea ce privește deciziile eficiente într-un grup.
1. Conflictul
Conflictul indică faptul că ceva nu este în regulă.
Multă lume asociază conflictul cu stări emoționale
intense cum ar fi mânia, violența si deci reacția naturală
este ori de a lupta ori de a renunța. Adevărul este însă
altul: conflictul este un aspect al vieții de zi cu zi care
apare ori de câte ori un grup sau un individ este
influențat de forțe opuse.
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2. Confruntarea
A putea să te confrunți cu o situație, un individ sau
un grup, cu sentimentele, dorințele, nevoile și valorile
tale înseamnă a folosi puterea personală care poate
aduce beneficii și altora, nu numai ție. Baza unei
confruntări eficiente este interesul personal. Definit în
mod simplu, interesul personal este o conștientizare a
sentimentelor, valorilor și dorințelor personale în orice
situație dată.
3. Consensul
Confruntarea oferă membrilor posibilitatea de a
aduce informații, obiective, strategii sau valori și priorități
personale. Conflictul mobilizează grupul să discute
despre meritele relative ale informației și variațiile în
ceea ce privește investiția. Ajută grupul să afle, să se
lupte sau să își repartizeze divergențele în legătură cu
problema care trebuie decisă. În mod ideal, consensul
apare când grupul este din nou împreună.

Eucație civică
Educația civică este disciplina care se ocupă de
modelarea personalității individului, astfel încât să
cunoască valorile și principiile din societate în care
trăiește, dar și drepturile pe care le are și obligațiile pe
care trebuie să le respecte.

Omul este principalul actor în cadrul educației civice:

I.Omul
Persoană fizică VS. Persoană juridică
Persoana fizică = omul
Persoana juridică = instituții, organizații, firme
Instituții – naționale, europene, internaționale;
Organizații: -guvernamentale/non-guvernamentale;
-naționale/internaționale/transnaționale.

●
●

Eucație civică
II.Acte normative
Actul normativ este izvorul de drept creat de organe
ale autorităţii publice, investite cu competenţe normative
(parlament, guvern, organe administrative locale). Actul
normativ cuprinde norme general-obligatorii, a căror
aplicare poate fi realizată şi prin intervenţia forţei
coercitive a statului. Cunoașterea principalelor tipuri de
acte normative și a întrebuințării lor reprezintă datoria
fiecărui individ cu spirit civic și este o necesitate în
vederea conștientizării importanței cunoașterii bazei
legale într-un stat de drept.
Ierarhia actelor normative și valoarea normativă a
normelor legale:

●

Constituția României este legea fundamentală a
statului român care reglementează, printre altele,
principiile generale de organizare a statului, drepturile,
libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și
autoritățile publice fundamentale.

Eucație civică
●

Legea organică este un anumit tip de lege specială
a sistemului juridic din România prin care se
reglementează: sistemul electoral; organizarea și
funcționarea
Autorității
Electorale
Permanente;
organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor
politice; statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea
indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora;
organizarea și desfășurarea referendumului; organizarea
Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării;
regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor
armate și al stării de război; regimul stării de asediu și al
stării de urgență; infracțiunile, pedepsele și regimul
executării acestora; acordarea amnistiei sau a grațierii
colective; statutul funcționarilor publici; contenciosul
administrativ; organizarea și funcționarea Consiliului
Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a
Ministerului Public și a Curții de Conturi; regimul juridic
general al proprietății și al moștenirii; organizarea
generală a învățământului; organizarea administrației
publice locale etc.

Eucație civică
●

Legile ordinare reglementează toate celelalte
domenii care nu sunt acoperite de legea organică. O
lege ordinară nu poate amenda sau modifica o normă
superioară, cum ar fi o lege organică sau Constituția.

●

Hotărârile Guvernului stabilesc modul în care
legile vor fi efectiv puse în aplicare sau alte aspecte
organizatorice privind implementarea acestora.

●

Acte normative emise de administrația
publică centrală (ordine și instrucțiuni) se emit numai
pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a
ordonanțelor Guvernului.
Actele normative care fac parte din sistemul legislativ
generează atât drepturi cât și obligații pentru persoanele
care locuiesc pe teritoriul unui stat. În cazul României,
Constituția reprezintă legea fundamentală care cuprinde
atât drepturi cât și obligații.
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Pe lângă drepturi, fiecare cetățean are obligația de a
respecta legislația, de a contribui financiar la cheltuielile
publice, de a-i respecta pe ceilalți, încălcarea acestora
fiind sancționate în funcție de gravitatea faptei.
Principala formă de
comunitate este votul.
Dreptul la vot:

implicare

a

cetățenilor

în

ARTICOLUL 36
(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani,
împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi
sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin
hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea
drepturilor electorale.

Eucație civică
1.Tipuri de vot

●

Alegeri parlamentare
Alegerile se țin într-un singur tur o dată la 4 ani
Se folosește un sistem de reprezentare
proporțională - exemplu: un partid cu 20 % din
voturi la nivel național va primi 20 % din locurile din
Parlament. În cazul în care un partid deține
majoritate absolută, acesta își numește propriul
cabinet, iar în cazul în care niciun partid nu
întrunește jumătate din numărul de voturi, se
formează coaliții, astfel încât partidele din coaliție să
aibă împreună mai mult de jumătate din numărul de
parlamentari
În urma acestor alegeri sunt aleși membrii
Parlamentului din Camera Deputaților și Senat.
La alegeri poate participa oricine este cetățean
român și a împlinit deja vârsta de 23 ani pentru
Camera Deputaților sau vârsta de 33 ani pentru
Senat. Cetățenii români din străinătate sunt și ei
eligibili.
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●

●

Alegeri locale
La aceste alegeri se aleg primarii și președinții
consiliilor județene
Alegerile se țin într-un singur tur o dată la 4 ani
Candidații cu cele mai multe voturi vor intra în
funcție
La aceste alegeri poate candida oricine face
parte din comuna respectivă, cu condiția să
aibă peste 18 ani.
Alegeri prezidențiale
Alegerile se țin o dată la 5 ani, în unul sau două
tururi
Pentru a putea intra în funcție, candidatul
trebuie să obțină majoritatea absolută, adică
50% +1 din din numărul persoanelor înscrise în
listele electorale

Eucație civică

●

●

Referendum
Constituie forma și mijlocul de consultare
directă și de exprimare a voinței poporului cu
privire la: revizuirea Constituției, demiterea
președintelui sau alte probleme de interes
național
Este valabil dacă la acesta participă cel puțin
30%l din numărul persoanelor înscrise în listele
electorale
Acesta se poate ține la nivel local, cât și la nivel
național
Alegeri pentru Parlamentul European
Alegerile se țin o dată la 5 ani
Se folosește un sistem de reprezentare
proporțională
ca
în
cazul
alegerilor
parlamentare

●

●
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Referendum
Constituie forma și mijlocul de consultare directă
și de exprimare a voinței poporului cu privire la:
revizuirea Constituției, demiterea președintelui
sau alte probleme de interes național
Este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30%l
din numărul persoanelor înscrise în listele
electorale
Acesta se poate ține la nivel local, cât și la nivel
național
Alegeri pentru Parlamentul European
Alegerile se țin o dată la 5 ani
Se folosește un sistem de reprezentare
proporțională ca în cazul alegerilor parlamentare

Importanța votului
Votul fiecărui cetățean trimite un mesaj cu privire la
problemele care se consideră importante și afirmă
drepturile noastre ca cetăţeni liberi să aleagă
guvernul şi să ia parte la democraţie. Fără drept de
vot, nu ar putea exista nici democraţie.

Politici publice
Politicile publice sunt acțiunile realizate de către
Guvern sau de autoritățile publice (la nivel central sau
prin reprezentanți la nivel local) ca răspuns la
problemele societății.
Vorbim despre politici publice atunci când autoritatea
publică, centrala sau locală, încearcă cu ajutorul unui
program de acțiune coordonat să modifice mediul
economic, social, cultural al actorilor sociali.
La nivel național, politicile publice pot să apară dinspre
oricare dintre instituțiile majore ale Statului (Parlament,
Presedinție, Guvern – la nivel central sau prin
reprezentanți la nivel local).
Politica publică reprezintă, deci, un ansamblu de
măsuri luate de către o autoritate legală şi
responsabilă care vizează îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă ale cetăţenilor sau conceperea unor măsuri
de stimulare a creşterii economice.

Politici publice
Procesul politicilor publice constă într-o succesiune de
activităţi specifice care au ca finalitate elaborarea unor
acte normative adoptate în Şedinţa de Guvern și se
desfășoară etapizat, după cum urmează:
I. Formularea problemei. Denumirea politicii publice.
II. Scop. Definirea obiectivelor.
III. Beneficiarii politicii publice.
IV. Variante de soluţionare.
IV.1. Evaluarea ex-ante a impactului economic a politcii
publice
IV.1.2. analiza cost-beneficiu
IV.1.3. analiza cost-eficacitate
IV.2. Evaluarea ex-ante a impactului social a politcii
publice
IV.3. Evaluarea ex-ante a impactului ecologic a politcii
publice
V. Analiza beneficiarilor
V.1. Rolul consultărilor
V.2. Analiza grupurilor
V.3. Metode de consultare
V.4. Rezultatele consultărilor
VI. Planul de acţiune
VII. Monitorizarea şi evaluarea

Politici publice
Fiecărei faze îi corespund o serie de etape specifice.
Stabilirea etapelor este utilă atât în secvenţele de
elaborare, implementare, cât şi în cele de evaluare, fiind
astfel mai uşor de identificat acele cauze care au
contribuit la un eventual eşec/blocaj al politicilor publice
sau la obţinerea unor rezultate nesatisfăcătoare în
raport cu obiectivele propuse.
În elaborarea unor politici publice este important să
ținem cont de următoarele Agende:
Agenda publică
Agenda publică conţine un set de probleme aflate la un
moment dat în discuţie publică (grupuri de cetăţeni,
grupuri de presiune, organizaţii etc.), care, în opinia unui
public interesat, trebuie să devină obiecte ale acţiunii
guvernamentale.

Politici publice
Agenda politică
Agenda politică este cea pe care orice politician şi-o
conturează, de cele mai multe ori chiar înainte de a fi
învestit sau ales în vreo funcţie. Agenda politică include
lista obiectivelor politice şi ea are succes dacă ţine cont
nu doar de calcule politice individuale sau de grup, ci mai
ales de principalele probleme de pe agenda publică, la
care trebuie să răspundă cu soluţii.

Agenda instituției
Agenda instituției se referă la acele probleme care au
fost alese de către o instituţie guvernamentală spre
a fi rezolvate prin intermediul unor măsuri specifice, în
conformitate cu priorităţile stabilite prin Programul de
Guvernare, dar şi cu cele identificate la nivel politic pe
parcursul actului de guvernare.

Politici publice
Agenda media
Agenda media face referire la subiectele de interes
pentru reprezentanţii mass-media (reporteri, editori, şefi
de redacţie, patronat).
Agenda de advocacy
Agenda de advocacy a unei organizaţii cuprinde
obiectivele de advocacy ale acesteia pe o anumită
perioadă. Obiectivele de advocacy ale organizaţiei se
referă la acele modificări legislative care:
-pot rezolva problemele organizaţiei, ale constituenţilor
săi,
-pot promova soluţiile gândite de organizaţie în
beneficiul constituenţilor săi,
-sprijină obiectivele strategice ale organizaţiei.
Înfăptuirea unei politici publice constă într-un șir de
etape care poartă denumirea de ciclu politic. Împărţirea
procesului politicilor publice în mai multe stadii şi
examinarea acestora reprezintă un mod mai simplu de a
înţelege acest proces.

Politici publice
Stabilirea agendei
Există un număr infinit de probleme care pot ajunge pe
agenda celor care adoptă decizii. Dearing şi Rogers,
experți politici, afirmă în mod clar că „rezultatele
cercetării ştiinţifice nu joacă un rol important în procesul
de stabilire a agendei”.
Mai curând, ei susţin că problemele care ajung în atenţia
celor care iau decizii sunt bazate pe realitatea
construcţiei sociale, unde percepţiile contează cel puţin
atât de mult precum realitatea.
În acest context presa este văzută ca fiind elementul
cheie în această construcţie, ajungând să influenţeze, de
exemplu, un public preocupat de calitatea mediului, dar
relativ ignorant asupra unor probleme specifice de mediu
şi asupra altor aspecte ale acestuia.

Politici publice
Formularea
Formularea cadrului de politică publică are loc atunci
când o anume problemă ajunge să fie considerată de
interes de către oficiali şi cineva (o anume autoritate)
dezvoltă un program care să se refere la rezolvarea
problemei.
În această etapă, sunt studiate cauzele problemei,
precum şi modalităţile posibile de soluţionare ale
acesteia. Iniţiatorii politicilor publice – fie prin forţe
proprii, fie cu ajutorul specialiştilor – realizează o evaluare
preliminară a impactului, în care este descris atât
impactul politicii asupra proceselor economice şi sociale
de la nivelul societăţii în general, cât şi efortul financiar
care grevează bugetul de stat sau o serie de instituţii şi
organizaţii implicate.

Politici publice
Decizia
Această fază a stat întotdeauna în urma etapei de
formulare a politicii în cadrul ciclului politic. Acest lucru
este de înţeles deoarece percepţiile publice ale politicilor
majore se luptă pentru definirea politicii în sine. Politicile
nu se execută de la sine şi elaborarea politicilor
marchează doar începutul, nu sfârşitul unui întreg
ciclu politic.
Procesul decizional poate fi studiat din mai multe
perspective, după cum urmează:

→ din perspectiva actorilor implicaţi (valori, afilierea la
un partid, interesele alegătorilor);
→ din perspectiva criteriilor utilizate în luarea
deciziei;
→ din perspectiva procedurilor administrative folosite
în luarea deciziei (colectarea de informații, comunicarea
internă, persuasiunea externă.

Politici publice
Implementarea
Atunci când ne referim la etapa de implementare a
politicii, expertiza tehnică nu este elementul care atrage
imediat atenţia.
În general, agenţiile administrative sunt considerate
organizaţii de primă linie pentru implementare, deoarece
au responsabilitatea de a îndeplini sarcinile şi ordinele
publice. că expertiza are un rol important în comparaţie
cu alţi factori precum raportul de forţe, presiunea politică
şi grupurile de interese.
Expertiza e utilizată în această etapă nu neapărat pentru
stabilirea standardelor, ci în scopul furnizării de asistenţă
tehnică.

Concluzii
Proiectul “Academia de Voluntari” a avut un impact
semnificativ asupra beneficiarilor întrucât comunitatea
studențească va fi formată din persoane care au
conștientizat nevoile şi problemele societății și care sunt
dispuşi să ia parte la încercarea de a rezolva problema
neimplicării active la viața civică.
Astfel, studenții din București vor deveni mai interesați
de aspectele mediului social, mai implicați în viața
comunităților din care provin și mai pregătiți pentru
propunerea unor politici publice de impact.
De asemenea, se dorește dezvoltarea, la nivelul
studenților universităților din București, a abilităților
privind susținerea și propunerea de politici publice. Astfel,
este necesară încurajarea dezvoltării comunităților prin
măsuri și mecanisme concrete.

Concluzii
Informația livrată prin workshop-uri și diseminată cu
ajutorul prezentului ghid, contribuie la creșterea implicării
voluntarilor în viața comunității și în viața civică,
dezvoltând, totodată, abilități precum capacitatea de a
transmite informațiile într-un mod succint, o mai bună
comunicare în cadrul unui grup, capacități de leadership
și manageriere și mai ales importanța implicării atât în
viața socială, cât și în sfera voluntariatului.

