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AGENDA ATELIER DE LUCRU REGIONAL 
”Alternative la puterea PROdezvoltare” 

 
PROIECT „PRO Dezvoltare - ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea 

economică și socială” 
Cod SIPOCA 252/MySMIS111113 

 
26-27 septembrie 2018, București 

 
Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România 

 
ZIUA I – 26 septembrie 
 
Partea I: 
13.30-13.40: Sosirea&înregistrarea participanților 
 
13.40-13.50: Scurta prezentare a proiectului&Obiectivul atelierului de lucru regional/Viorica 
Ghinea (coordonator partener) 
 
13.50-14.20: Prezentare participanți atelier de lucru regional (reprezentanți ONGuri și 
autoritați/instituții publice) – exercițiu de cunoaștere reciprocă ”Autoportret” 
 
14.20-14.30: Exercițiu în perechi: ”ACum în atelier” – ”Așteptări&Contribuție proprie” 
 
14.30-15.10: Pauză – masă prânz 
 
 
Partea a IIa: 
 
15.10-15.20: Prezentare ”Ce înseamnă propunere de politică publică?”/Iustina Radu (expert co-
facilitator) 
 
15.20-15.30: Sesiune rapidă de întrebari&răspunsuri/Feed-back 
 
15.30-16.10: Activitate joc pe echipe de identificare probleme: ”Viziunea mea – Ce accept/ce 
nu îmi place în aria ocupare/economie socială/antreprenoriat” 
 
16.10-16.25: Debrief activitate joc pe echipe&discuții libere 
 
16.25-16.45: Pauză de cafea 

16.45-17.15: Exercițiu în echipe - ”Mind Mapping” – fiecare echipă își alege o problemă majoră 

din aria ocupare/economie socială/antreprenoriat. Se dezvoltă conceptele secundare și 

terțiare/relațiile dintre ele 

17.15-17.30: Debrief exercițiu în echipe&discuții libere 
 
17.30-18.10: Aplicație ”Metoda arborelui schimbării” – punct creativ inițial in construirea unei 

propuneri de politică publică 

18.10-18.30: Sesiune rapidă evaluare ziua I a atelierului de lucru/Feed-back: 
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 ”Apreciere fulgeratoare”  

 Joc evaluativ: ”Ce am câștigat eu azi?” 
 
 
ZIUA II – 27 septembrie 
 
Partea I: 
13.30-13.40: Debrief ziua I&discuții libere 
 
13.40-13.50: Prezentare model formular – Propunere de politică publică/Constantin Pietroșel 
(expert facilitator) 
 
13.50-14.20: Exercițiu în perechi&echipe - ”My Fears&My Beliefs” – participanții creează liste cu 
temeri legate de formularea și înaintarea unei propuneri de politică publică, precum și 
identificarea de căi concrete de depașire a acestor temeri 
 
14.20-14.30: Debrief exercițiu&discuții libere 
 
14.30-15.10: Pauză – masă prânz 
 
Partea a IIa: 
 
15.10-15.40: Activitate practică ”Putere și Influență – cine poate sprijini propunerea de politică 
publică?” 
 
15.40-16.00: Exercițiu aplicativ – ”Stakeholders/Părți interesate” pentru propunere de politică 
publică/completare formular specific 
 
16.00-16.15: Debrief activitate practică&exercițiu aplicativ/discuții libere 
 
16.15-16.30: Lucru în echipe – identificare&analiză surse de documentare pentru 
motivare/argumentare propunere de politică publică 
 
16.30-16.50: Pauză de cafea 

16.50-17.20: Joc pe echipe ”INSIDE OR OUTSIDE THE FRAME” – pentru provocarea ”Cum e 

realizabilă cooperarea ONGuri+autorități publice în propunerea de politici publice pentru  aria 

ocupare/economie socială/antreprenoriat?”. Topic adițional: principiile transversale (dezvoltare 

durabilă + egalitate de șanse&gen) 

17.20-17.30: Debrief joc&discuții libere 
 
17.30-17.50: Sesiune interactivă de planificare a modalităților concrete de lucru în comun la 

propunerea de politică publică, prin intermediul grupului virtual 

17.50-18.30: Sesiune evaluare finală activitate atelier de lucru/Feed-back (Chestionar de 
evaluare; tehnica ”PMI - Plus, Minus, Interesant” etc.) 
 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!” 
 

”ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!” 

 

 


