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Atelierul 1 
Diseminarea proiectelor de incluziune socială 

 
La atelierul de lucru axat pe tematica diseminării au participat persoane active în ONG-
uri, reprezentanţi ai unor instituţii publice şi reprezentanţi media. În total, la atelier au 
luat parte 17 persoane.  
În primele 10 minute ale atelierului, participanţii au lucrat individual sau în echipă, 
axându-se pe întrebările orientative legate de tematica propusă:  
 
Diseminare – un proces planificat prin care partenerii furnizează informaţii privind 
activităţile şi rezultatele proiectului lor către grupuri ţintă identificate, potenţiali 
beneficiari şi alte categorii de public.  
 

1. Creaţi planuri de diseminare la nivel de organizaţie/instituţie? 
2. Pe ce canale transmiteţi informaţiile? 
3. Ce probleme aveţi în activităţile de diseminare pe care le derulaţi?  
4. Ce soluţii aplicaţi pentru rezolvarea problemelor care apar? 
5. Ce efecte au activităţile de diseminare pe care le derulaţi? 
6. Cum trataţi la nivel instituţional relaţia dintre diseminare şi promovare? 

  
În primă fază, discuţiile s-au axat chiar pe definiţia dată diseminării în cadrul atelierului, 
subliniindu-se faptul că în orice proces de comunicare este foarte important şi 
feedback-ul primit. Comunicarea nu ar trebui privită unilateral, ci ar trebui pus accent 
şi pe ceea ce se primeşte înapoi. Diseminarea este privită şi ca un element ce asigură 
calitatea unor proiecte.  
 
În ceea ce priveşte planurile de diseminare, sunt organizaţii/instituţii care concep 
astfel de planuri în funcţie de câteva repere. Planurile pot suferi ajustări pe parcurs, iar 
activităţile fluctuează uneori în jurul planurilor.  
Unii dintre participanţi asociază ideea de diseminare cu strategia de comunicare, 
împărţită pe promovare şi relaţii publice.  
 
Probleme şi soluţii în diseminare 
Problemele în procesul de comunicare diferă, în funcţie de activitatea derulată. În sfera 
culturii, de exemplu, una dintre probleme este legată de faptul că „nu totul este 
senzaţional sau accesibil”, lucruri ce se resimt în vizibilitatea mai scăzută a proiectelor. 
Posibile soluţii sunt brainstorming-ul, asocierea unui eveniment cu figura unei 
persoane publice, care să îl susţină şi care să determine prezenţa media la 
conferinţe, stabilirea de parteneriate.  
O altă problemă este şi lipsa resurselor, soluţia fiind gruparea resurselor pe activităţi 
care se ştie că au impact, pe asocierea organizaţiei/instituţiei cu alte evenimente, lucru 
ce poate atrage şi parteneri pe termen lung.  
 
Cum se promovează ideile neconvenţionale, care de regulă nu sunt acceptate de 
societate? Se poate pune accent pe beneficii.  
 
Adaptarea mesajul diseminat 
Participanţii au fost de acord că mesajul este eficient atâta timp cât este adaptat grupului 
ţintă şi atâta timp cât canalele folosite pentru transmiterea mesajului sunt adaptate.  
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De exemplu, când se lucrează în comunităţi de romi, mesajul trebuie să fie familiar. 
Persoana care transmite mesajul este importantă, în lucrul în comunităţile de romi, 
pentru că este important pentru comunitate ca liderul să accepte mesajul respectiv, să îl 
susţină. Trebuie să cunoşti comunitatea, să ştii cum să îmbraci mesajul pe care vrei să îl 
transmiţi, să ştii să le arăţi celor din comunitate ce pot câştiga, cum se pot dezvolta, şi 
nu să scoţi în lumină faptul că sunt favorizaţi doar prin prisma etniei, pe care deseori 
nici nu o recunosc.  
Depinde pe ce se pune accent în mesajul transmis, pe corectitudinea mesajului transmis. 
S-a dat ca exemplu modul de promovare a metodei Photovoice – unii folosesc metoda 
doar ca artă fotografică, dar în Photovoice e importantă partea de advocacy.  
 
Mesajul trebuie axat pe cât posibil pe rezultat, pe nevoile cărora li se răspunde printr-un 
proiect anume, pe abilităţile şi competenţele ce pot fi dobândite ca urmare a implicării. 
 
În cazul tinerilor, participanţii au considerat că mesajele trebuie să fie scurte şi, dacă se 
poate, să fie însoţite de mijloace vizuale.  
Orice mesaj trebuie să aibă un corespondent în cultura, chiar sub-cultura căreia te 
adresezi.  
Sunt situaţii când, făcându-se referire la persoane cu dizabilităţi, mesajul este 
distorsionat, diluat şi se pune prea mult accent pe emoţional.  
 
O soluţie pentru ca mesajele să fie adaptate grupurilor ţintă este şi recurgerea la experţi, 
la sociologi care cunosc grupul ţintă.  
 
Canale de diseminare 
Canalele de comunicare trebuie adaptate proiectului. Canalele folosite pentru 
diseminare sunt fie directe (conferinţe, seminarii etc.), fie indirecte (mass-media, web 
etc.).   
 „Social media”, de exemplu, poate funcţiona în unele cazuri, mai ales dacă sunt vizaţi 
tinerii, dar în alte situaţii nu are rezultate.  
 
Efecte în diseminare 
Nu întotdeauna se anticipează corect eficienţa comunicării (de exemplu, unul dintre 
participanţi a amintit promovarea unei dezbateri într-un mod oficial, lucru ce nu a atras 
publicul scontat; când promovarea dezbaterii s-a axat pe tema abordată şi pe ideea de 
confrunctare, publicul a fost mai numeros).  
Uneori, rezultatele vin în etape şi pentru a avea succes, sunt situaţii când trebuie să fii 
prezent pe cât mai multe canale de comunicare.  
Uneori este nevoie să rişti, pur şi simplu să încerci şi să fii atent să te repliezi pe parcurs, 
dacă este necesar.  
 
Sunt situaţii în care organizaţia are un scop al comunicării, dar rezultatele sunt cu totul 
altele. Unele mesaje care se potrivesc unor culturi, posibil să nu „prindă” la altele. 
Trebuie acordată atenţie sporită „importului” de metode, cu necesitatea ca acestea să fie 
adaptate.  
 
Diseminarea şi mass-media 
Posturile publice sunt percepute ca principalele spaţii media care ar trebui să acopere 
dezbateri consistente, nepolitizate, pe subiecte de interes (educaţie şi proiecte 
educaţionale).  
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Invitaţiile către instituţia de media riscă să rămână fără răspuns. În relaţia cu media, 
important este să inviţi la evenimente persoanele potrivite, să îţi creezi o listă de 
contacte. Cei care vor să disemineze proiectele şi rezultatele activităţilor derulate trebuie 
să îi cunoască pe oamenii din presă, să cultive o relaţie personală cu aceştia, să le 
urmărească activitatea jurnalistică. De asemenea, trebuie cunoscută poziţia jurnalistului 
vizat în trustul de presă.  
În relaţia cu presa, este indicat să nu se recurgă la mesaje cu caracter general.  
 
Moderator: Ileana Racoviceanu 
Raportor: Miruna Covaci 
 
 
 

Atelierul 2 
Multiplicare şi transfer în proiectele de incluziune socială 

 
 
Tematica discutată  
1. Acţiuni întreprinse pentru ca rezultatele proiectelor să fie utilizate de cei cărora le 

sunt adresate.  
2. Colaborări cu alte instituţii pentru schimbul / împărtăşirea de experienţe.  
3. Monitorizarea modului în care alte organizaţii fac apel la rezultatele proiectelor 

derulate pentru a dezvolta alte proiecte.  
 
Participanţi: prezentarea instituţiilor şi a implicării lor în proiecte de incluziune socială:  

• Luciana Georgescu – SOS Satele Copiilor,  
• Adriana Popescu – FDSC,  
• Dorin Stănescu – Sindicatul Învăţământ Şcoala Prahovei,  
• Constantin Lungulescu– Sindicatul Spiru Haret, Dolj,  
• Georgeta Chirleşan – GIE/Universitatea Piteşti,  
• Florentina Anghel – ANPCDEFP.  

 
Discuţii preliminare  
• ONG –urile completează serviciile pe care ar trebui să le ofere instituţiile statului,  
• De multe ori se fac proiecte de incluziune socială sau se aplică acest tip de politici în 

mod informal,  
• Sunt importante (încă) activităţile de conştientizare a problematicii incluziunii,  
• Sunt foarte importante activităţile de transfer de experienţă şi bune practici de la 

instituţiile experimentate la cele neeperimentate,  
• Sunt importante serviciile oferite (de) instituţiile / instituţiilor care îşi propun 

proiecte sau activităţi de incluziune socială,  
• Parteneriatele sunt un mijloc indispensabil pentru realizarea proiectelor şi 

activităţilor,  
• Proiectele centrate pe competenţe sunt foarte importante atât pentru cei care sunt 

excluşi, cât şi pentru ‘ceilalţi’ – actorii principali şi stakeholders trebuie pregătiţi,   
• Educaţia incluzivă ar trebui să fie o prioritate,  
• Accesul la programe (de exemplu cele care formează competenţe de antreprenoriat) 

este crucial,  
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• Se pot face multe chiar fără să existe o finanţare substanţială, cu atât mai mult putem 
să realizam proiecte dacă ştim cum să accesăm fondurile,  

• Din păcate grupul copiilor care se află în situaţie de sărăcie este de peste 27% , fiind 
cel mai mare grup al persoanelor defavorizate.  

 
1. Acţiuni întreprinse pentru ca rezultatele proiectelor să fie utilizate de cei 

cărora le sunt adresate:  
• Site-urile instituţiilor sunt puse la dispoziţie/au funcţia de a informa potenţiali 

noi candidaţi despre proiectele în desfăşurare (un contoar ar fi important pentru 
numărarea vizitatorilor),  

• Discuţii cu comunităţile locale pentru sprijinirea activităţilor de incluziune,  
• Folosirea publicaţiilor specifice pentru prezentarea proiectelor, în care să fie 

incluse experienţe de success,  
• Diseminare în presa scrisă şi vorbită,  
• Utilizarea canalelor specifice de comunicare (reţele online),  
• Follow-up după fiecare acţiune,  
• Evenimente de popularizare şi promovare,  
• Multiplicare în cadrul asociaţiilor profesionale, cercurilor pedagogice.  

 
2. Colaborări cu alte instituţii pentru împărtăşirea de experienţe:  

• Grupul MDC (= Metoda Deschisă de Coordonare) privind incluziunea socială – 
iniţiatori sunt Fundaţia PACT şi CERE; în cadrul grupului sunt invitaţi la 
discuţii şi reprezentanţi ai ONG-urilor, reprezentanţi ai Ministerului Muncii,  

• Colaborarea sindicatelor cu comunităţile locale pentru sprijinirea persoanelor 
excluse social,  

• Identificarea de sponsori pentru asistenţa persoanelor excluse,  
• Colaborări şi parteneriate cu autorităţile naţionale în domeniu sau cu alţi 

finanţatori.  
 
3. Monitorizarea modului în care alte organizaţii aplică / experimentează 

rezultate pentru dezvoltarea altor proiecte:  
• Vizite in situ în instituţiile subordonate,  
• Feed-back primit de la participanţi, consilierea participanţilor,  
• Motivarea beneficiarilor programelor prin nominalizarea unor grupuri de 

persoane cu experienţă care pot să susţină derularea de proiecte.  
 
Moderator: Florentina Anghel 
Raportor: Georgeta Chirleşan 
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Atelierul 3 

Mainstreaming-ul şi proiectele de incluziune socială 
 
După o scurtă prezentare a participanţilor şi a experienţei fiecăruia cu privire la 
subiectul atelierului de lucru, s-a trecut la clarificarea obiectivele acestuia şi punctele 
care trebuie atinse în cadrul discuţiilor:  
1. Derulaţi (sau cunoaşteţi) proiecte ale căror rezultate pot fi incluse în politici de 

incluziune socială?  
2. Cum promovaţi / transmiteţi rezultatele proiectelor dvs. către decidenţii locali / 

naţionali / europeni? Aţi putea face mai mult în acest sens?  
3. În ce măsură consideraţi că se ţine cont de rezultatele proiectelor de incluziune 

socială în elaborarea de politici?  
4. Care ar fi cele mai eficiente moduri de implicare a decidenţilor şi de câştigare a 

sprijinului lor pentru integrarea rezultatelor în elaborarea de politici?  
5. Ce dificultăţi există, de ce natură (legislativă, instituţională, managerială, logistică 

etc.) şi la ce nivel se manifestă (local, regional, naţional, european)?  
 
Mainstreaming este o parte a procesului de valorizare, însemnând preluarea 
rezultatelor la nivelul politicilor şi practicilor locale / regional / naţionale / europene.  
La nivel de:  
• practici: transferul de bune practici şi success stories, schimb de experienţă, 

extinderea “spontană” a utilizării rezultatelor ca urmare a succesului lor evident; 
aplicarea la noi categorii de utilizatori, noi contexte,  

• extinderea utilizării prin comercializare (de exemplu ECDL care a fost la origine 
produsul unui proiect pilot Leonardo da Vinci),  

• politici: implicarea decidenţilor prin preluarea rezultatelor în procesul de stabilire a 
politicilor publice.  

 
Participanţii au prezentat exemple de proiecte şi iniţiative locale care vizează includerea 
socială şi profesională a persoanelor şi grupurilor dezavantajate:  
 
• Fundaţia MOTIVATION:  

o proiect PHARE – încadrarea persoanelor cu dificultăţi psiho-motorii; un al 
doilea proiect care viza persoanele cu dizabilităţi de toate tipurile; primul în 
Bucuresti, al doilea în toată ţara,  

o există şi problema persoanelor cu handicap motor care nu au putut merge la 
şcoală datorită unor cauze diverse: probleme economice, lipsa infrastructurii; 
în acest moment aceste persoane nu pot fi orientate către un loc de muncă 
deoarece nu au nici o calificare; unele au învăţat singure să scrie şi să citească, 
dar sunt şi persoane care trebuie în primul rând să urmeze un curs de 
alfabetizare,  

o programul “A doua şansă” a început să se dezvolte, însă mulţi nu cunosc 
oportunităţile oferite de acestea sau sunt departe de şcolile care organizează 
astfel de cursuri.  

 
• AREAS:  

o decidenţii locali nu cunosc programele şi oportunităţile, cum pot fi atraşi în 
iniţiative comune dacă nu au informaţii minime?  
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o activităţi comune cu Fundaţia Motivation etc;  dezvoltare la nivelul unui 
proiect-pilot POSDRU – integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi 
psihiatrice,  

o parteneriat cu centrele de reabilitare din judeţul Suceava, parteneriat cu 
supermarketurile: vânzarea produselor făcute de cei din centrele de reabilitare; 
popularitate în crestere – tot mai multe persoane cu dizabilităţi se oferă 
voluntar pentru vânzare în supermarket; încercarea de a acredita această 
activitate la CNFPA – eliberarea de certificate de competenţă profesională,  

o relaţie bună cu instituţiile publice: la nivel local poate fi mai uşor să intri în 
legătură şi să implici instituţiile locale (prefectura, consiliul local),  

o organizarea evenimentului “Festivalul şanselor tale” la Suceava – formarea 
adulţilor pe tot parcursul vieţii; în prezent, această activitate este susţinută 
exclusiv de ONG-uri,  

o în calitate de membru în Comitetul executiv al întreprinderilor sociale 
(organism internaţional), ar dori să înfiinţeze o firmă socială, lucru imposibil 
de realizat în acest moment în România dat fiind că nu există legislaţia 
necesară; AREAS consideră oportună pregătirea unei strategii şi a unei 
propuneri legislative pentru înfiinţarea întreprinderilor sociale în România; 
CEFEC sugerează oportunitatea realizării de lobby la nivelul Parlamentului 
pentru a adopta această lege.  

 
• EDUNET:  

o proiect vizănd problema agresiunii părinţilor asupra copiilor şi un altul 
referitor la părinţii plecaţi la muncă în străinatate (programe Grundtvig);  

o simpozion inter-judeţean (aproximativ 10 judeţe participante) intitulat “Părinţi 
mai buni, copii mai buni“, cu participarea cadrelor didactice, părinţilor, 
reprezentanţilor Poliţiei, Bisericii, Judecătoriei; dorinţa de a continua şi 
extinde la nivel naţional aceste activităţi, în alte proiecte,  

o organizarea “Săptămânii educaţiei permanente la şcoală”; exemple de activităţi 
derulate: “Uneltele bunicilor“ – unelte şi meşteşuguri pe cale de dispariţie 
(instituţii implicate: Casa de cultură “Traian Demetrescu“ şi, începând de anul 
acesta, Casa Corpului Didactic),  

o existenţa unor iniţiative locale: Organizaţia Vasiliada care se adresează 
copiilor cu nevoi educative speciale, integrarea profesională a celor 
defavorizaţi, seropozitivi etc.  

 
 
• Fundatia Somaschi:  

o ateliere pentru persoane dezavantajate, pe calificări specifice,  
o programe de formare tip „a doua şansă’’,  
o de asemenea, proiecte Leonardo da Vinci care au vizat derularea unor stagii 

practice, ateliere de mecanică,  
o blocajele în relaţia cu autorităţile apar în general în momentul în care se pune 

problema sprijinului financiar,  
o activităţi de animaţie socială adresate copiilor străzii, locuitorilor din cartierele 

defavorizate, azile de bătrâni, copiilor din grădinite,  
o exemple de activităţi: firmă care angajează persoane defavorizate (produce 

borsete, serviete, şnurui ochelari etc.) – activitate în sistem lohn; patiserie din 
Baia Mare care a angajat persoane cu dizabilităţi.  
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Probleme identificate: 
• Lipsa de informare şi lipsa de interes (informaţiile sunt la îndemână, la urma urmei). 

Disponibilitatea multor instituţii depinde de existenţa unei colaborări anterioare sau 
de contacte personale; buna credinţă este importantă, însă nu suficientă!  

• Probleme de ordin legislativ – de exemplu dată fiind procedura de certificare a  
încadrării persoanelor cu handicap 1, e posibil ca acestea să nu poată fi încadrate în 
munca, deşi handicapul e motor, un există handicap intelectual.  

• Este importantă şi atragerea firmelor, corporaţiilor pe partea de responsabilitate 
socială, atragerea oamenilor potriviţi care pot implica departamentele de CSR şi pot 
oferi sprijin financiar. Un exemplu important şi relevamt este cel al BCR care a 
alocat un fond de 3 milioane EUR pentru proiecte de economie socială.  

• Este dificil să implici instituţii mari şi birocratice chiar dacă identifici şi tratezi cu 
persoane de bună credinţă – nu este clar în ce măsură ele reprezintă instituţia în 
ansamblu şi pot duce mesajul mai departe.  

• Disponibilitate inconstantă la nivelul instituţiilor publice – schimbări la nivelul 
conducerii, lipsa fondurilor, imposibilitatea de a co-finanţa unele proiecte.  

• Nevoia de a găsi soluţii inteligente de motivare / atragere a consilierilor / prefecţilor 
/ politicienilor – partea financiară e importantă, trebuie explicate avantajele / 
economiile realizate – ce profituri potenţiale există, ce sume vor fi economisite 
(alocaţii, subvenţii etc.).  

• Multe instituţii publice nu se pot implica în proiecte pentru că nu pot co-finanţa (de 
exemplu în cadrul proiectelor POSDRU).  

• Posibilitatea de a implica asociaţiile europene sau internaţionale pentru lobby / 
presiune la nivelul decidenţilor.  

• Probleme legate de iniţiativele legislative care ar putea îmbunătăţii lucrurile: cum 
pot fi motivaţi parlamentarii să le susţină, din moment ce ele nu implică interese 
partinice şi nu oferă beneficii imediate şi vizibile. Încercarea de a-i convinge şi 
implica trebuie să facă referire la avantajele susţinerii acestor iniţiative şi economiile 
rezultate (de exemplu: scăderea nivelului subvenţiilor, alocaţiilor ca urmare a 
încadrării în muncă a unor persoane cu dizabilităţi).  

• Problema extinderii mainstramingului dincolo de nivelul local: lipsa de receptivitate 
a decidenţilor în a prelua şi dezvolta iniţiativele locale.  

• Forţa initiaţivelor locale de a se impune (de exemplu “Festivalul şanselor tale”, 
“Săptămâna educaţiei permanente): continuate de ONG-uri sau instituţii 
educaţionale – poate reuşesc să creeze o masă critică şi să fie preluate sau susţinute 
de autorităţile locale.  

• Legislaţie inadecvată (de exemplu înfiinţarea unor firme sociale, pentru moment nu 
există suport legislative în acest sens).  

 
 
Concluzie:  
Mainstreaming-ul trebuie iniţiat, în contextul actual, mai degrabă la nivel de practici 
decât la nivel de politici. În măsura în care rezultatele se impun în comunitatea locală, 
ele devin vizibile şi la nivelul decidenţilor politici şi pot influenţa politicile publice – 
abordare bottom-up. Convergenţa unor iniţiative şi practici locale ar putea crea presiune 
la nivel politic, punând astfel lucrurile în mişcare.  
 
Moderator: Florin Popa 
Raportor: Angelica Radu 
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Atelierul 4 

Networking în proiecte de incluziune socială 
 
Atelierul 4, "Networking în proiecte de incluziune socială?" şi-a propus să abordeze 
probleme legate de lucrul în reţea, cooperarea în implementarea şi promovarea de 
proiecte şi de activităţi de incluziune socială, aspecte privind transferul de cunoştinţe şi 
de bune practici către persoanele interesate şi/ sau implicate de/ în această 
problematică. 
La dezbaterile din cadrul acestui Atelier au participat reprezentanţi ai următoarelor 
organizaţii: ALDO-CET Băileşti, CSEI nr.1 din Oradea, ESN Bucureşti, Fundaţia "3 
Ierarhi" din Oradea, Organizaţia "Salvaţi copiii" – filiala Dolj, Craiova şi experţi din 
cadrul ANPCDEFP. 
 
Participanţii au căutat să răspundă la următoarele întrebări: 
1. Cunoaşteţi instituţiile/ organizaţiile active în domeniul incluziunii sociale? 
2. Consideraţi că se cooperează suficient şi eficient? 
3. Aveţi parteneri constanţi în activităţile de incluziune socială? 
4. Identificaţi parteneri în proiectele / activităţile pe care le derulaţi? 
5. Întâmpinaţi probleme în lucrul în reţea? 
6. Dacă da, ce soluţii credeţi că ar fi posibile pentru îndepărtarea acestor obstacole? 
 
Activitatea Atelierului 4 a debutat cu scurte prezentări făcute de către reprezentanţii 
organizaţiilor participante la această dezbatere, fiecare venind cu experienţa proprie în 
activităţile legate de derularea de proiecte inter-instituţionale având drept parteneri atât 
organizaţii din ţară cât şi din străinătate.  
Toate persoanele au agreat faptul că există parteneriate, că ele sunt viabile, cu 
precizarea că, atunci când acestea sunt realizate cu organizaţii din ţară, apare percepţia 
de competiţie şi de uşoară rivalitate între ele, spre deosebire de situaţia în care 
parteneriatul este realizat cu parteneri externi, când colaborarea este mult mai relaxată, 
ceea ce conduce la un parteneriat de mai lungă durată. 
 
Referitor la lucrul în reţea (networking), acesta există de obicei la nivel sectorial, de 
ramură (de exemplu reţeaua şcolilor, a ONG-urilor etc.), dar pentru a avea un impact 
mai puternic asupra comunităţii, ar trebui să existe legături între ele; în majoritatea 
cazurilor însă, aceste legături sunt trunchiate.  
Întrebările puse pe parcursul lucrărilor atelierului "Cum să creem o reţea între instituţii 
diverse / diferite?" "Care sunt modalităţile prin care să fie sensibilizată comunitatea 
locală?" au rămas însă fără răspuns. Există colaborări punctuale, pe diferite activităţi, 
foarte reuşite (de exemplu între şcoli şi diferite fundaţii) dar, imediat ce se încheie 
evenimentul respectiv, se încheie şi parteneriatul.  
 
Nu se poate vorbi despre reuşita unui proiect, fără existenţa unui parteneriat real, pe 
verticală, între toţi actorii implicaţi într-un anumit domeniu de activitate.  
Se resimte nevoia identificării de parteneri "de cursă lungă" astfel încât reţeaua care se 
creează să fie sustenabilă şi durabilă.  
 
Ca exemplu de bună practică de networking, la nivel naţional, pe probleme de 
informare pentru declanşarea de acţiuni comune, a fost evidenţiat network-ul aferent 
programului Grundtving.  
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Un alt exemplu de bună practică îl constituie proiectul "INCLUSION" – proiect de reţea 
tematică finanţat de Comisia Europeană, la care participă Agenţii Naţionale de 
implementare a programului Lifelong Learning din 13 ţări europene, printre care şi 
România. Reţeaua "Inclusion" se concentrează pe aspectul lucrului cu grupurile slab 
reprezentate şi dezavantajate, oferind oportunitatea proiectelor, factorilor de decizie şi 
experţilor să coopereze, să facă schimb de idei şi de înţelegere a acestor aspecte pentru 
a modela viitoare politici de educaţie permanentă. 
Pentru ca un network să fie funcţional şi durabil, cea mai indicată abordare ar fi aceea 
ca iniţial, reţeaua să fie realizată la nivel local, urmând ca ulterior să se caute 
extinderea ei.  
 
În sprijinul eficientizării activităţilor propuse prin intermediul proiectelor, o soluţie 
poate să fie activitatea de mentorat / îndrumare prin care se poate determina inclusiv 
impactul avut în comunitatea locală. 
 
O problemă foarte delicată o reprezintă resursele, de toate tipurile, care să susţină 
activitatea iniţiatorului proiectului respectiv. 
 
Foarte importantă pentru reuşita unei reţele este schimbarea mentalităţii şi a atitudinii 
comunităţii locale faţă de aceasta şi de acţiunile derulate în cadrul ei: sensibilizarea 
unui public se face treptat!  
 
E nevoie de mult altruism pentru a realiza cu succes proiectele sociale!  
 
Moderator: Vlad Dumitrescu 
Raportor: Veronica – Gabriela Chirea  


