
Trainingul "Advocacy"          Formarea comunit

inovatori

1.

2. o denumire pentru echipa Dvs. 

3. caracteristice 

4.

echipei Dvs.

5. echipei

 



Trainingul "Advocacy"              

"

ne folosim de aceasta pentru a ghida 
"

Antony Robbins,
Facilitator de succes din S.U.A.
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Efectul sinergic durabil se produce în urma:

schimburilor tolerante de idei, opinii, sugestii;

ajungerii la consens productiv; 
etc. 
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Trainingul "Advocacy" 
Obiective:

1. conceptul 
„Advocacy”.

2.

3.
advocacy.

4.
cond
bibliotecile.

5. i bunele 
practici ale 

Agenda:

Sesiunea Succes
iunea

Activitatea

Modulul I. Ziua întâi

I
9.00 – 10.30 

I.1 Formarea 
I.2
I.3

Comentarii 
I.4 Conceptul Advocacy –
1.5

advocacy pentru biblioteci
1.6

II.
10.40 – 12.10

II.1

II.2
II.3
II.4

III.
12.25 – 13.55

III.1
de advocacy

III.2
III.3
III.4

Modulul I. Ziua a doua
IV.
9.00 – 10.30

IV.1 Evaluarea zilei anterioare. FB.
IV.2
IV. 3 Sinergia resurselor –

de advocacy. Pomul parteneriatelor
IV.4

V. V.1
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10.40 – 12.10

V.2 Stiluri de comunicare. 

VI.             
12.25 – 13.55

VI.1

VI.2 Mesajul de 1 minut ca strategie de advocacy. Elaborarea mesajelor 
de advocacy pentru 

VI.3
VI.4 Evaluarea Modulului I al trainingului

Modulul II. Ziua a treia

VII.  
9.00 – 10.30

VII.1
VII.2 Prezentarea mesajelor de 1 minut. 
VII.3

au avut succes.
VII.4

VIII. 
10.40 – 12.10

VIII.1 Prezentarea. 
VIII.2 Elaborarea criteriilor de evaluare a 

IX.
12.25 – 13.55

IX.1
advocacy

IX.2
IX.3
IX.4

comunicatului de 
IX.5

Modulul II. Ziua a patra 

X.  
9.00 – 10.30

X.1 Simularea întrunirii cu mass media.
X.2

XI.   
10.40 – 12.10

XI.1
XI.2

XII. 
12.25 – 13.55

XII.1
XII.2 advocacy. Prezentarea 

Managementul riscurilor
XII.3

a succeselor de la training
XII.4
XII.5
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Imagini ale unor campanii de advocacy 

Noua Z 2007. Protest împotriva unui amendament ce 
drepturile copiilor de a face g pentru aceasta

Tunghai University, de protest al 
a .
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Chin .
2000, Photograph by Kim Myungjin
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pentru marcarea produselor modificate genetic

radioactive 

This image cannot currently be displayed.
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Campanie de advocacy pentru ca prevenirea oseoporosei

ele Mc Donalds care 
i o



Articolul 19.

"

l ibertatea  

De a 
D
D

i independent de frontierele de stat".

A este un drept legitim al 
un deziderat stringent 

a conduce indiscutabil 
la 
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“ADVOCACY”?

Originile termenului “advocacy”
oamenii 

advocacy implicându-
se astfel în procesul de luare a deciziilor
advocacy

Advocacy discutarea în public a subiectelor importante
îndrumarea factorilor de relevante pentru 

.

Advocacy asupra unor probleme 
cauzate de limitarea anumitor dr convingerea
oamenilor .

Advocacy este un proces sinergic ce are drept scop promovarea 
în domeniul pentru care 

participativ.

luare a deciziilor referitoare la resursele alocate le, 
economice sau politice.

În Programul Novateca, constructive întreprinse 

scopul de a ajuta la promovarea unor 
atitudini, politici sau

bibliotecilor publice".

identificarea a noi surse de resurse
bibliotecilor;

fortificarea parteneriatelor ce contribuie la modernizarea 
bibliotecilor;

solidarizarea bibliotecarilor

i a utilizatorilor de servicii prestate de biblioteci;

eficient în procesele de modernizare a bibliotecilor.
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“ADVOCACY”?

În Programul Novateca,
Advocacy este un proces constructiv de solidarizare 

, cu scopul de a 
la patrimoniile

globale din domeniile , cultural,
prin

solidarizarea bibliotecarilor

identificarea a noi surse de resurse
bibliotecilor;

eficient în procesele de modernizare a bibliotecilor;

fortificarea parteneriatelor ce contribuie la modernizarea 
bibliotecilor;

;
 

…
 

…
 

…
 

…
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2. Un oponent,
care 

3. Un actor vizibil

4. Un beneficiar advocacy,
reprezentând
limitate, ig

durabile, în favoarea grupului beneficiar (inclusiv scopul 

6. Plan
obiectivele campaniei (Strategi, tactici, metode ale 
procesului de advocacy)



 

Trainingul "Advocacy"                         

 

1. Care este problema ?

2.

3.

4.

5.
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Bibliotecarii din satul Codreni izeze 
biblioteca implicându- . Programul Novateca le poate oferi 

modernizarea bibliotecii a . Dar 
de schimbat care

ineficient. Bibliotecarii, ONG-
s-au solidarizat pentru a de 16000 
lei (2 -

cu 
10000 lei. A rilor de renovare a sistemului 

-

Toate 10 ferestre ale bibliotecii din satul Câmpeni sunt într-

acces l
-urile locale au mobilizat 

carii s-au adresat de 

moment au de realizat lucruri mult mai 

localitate sunt deja peste 10 centre comerciale private care 

Biblioteca din satului Munteni 

imediata apropiere a bibliotecii. Ca efect , care îi 
. Din ace

biblioteci în regim optimal. i nociv nu pot utiliza internetul 
care l- Bibliotecarii în colaborare cu au

000 lei 

necesare. De asemenea APL va asigura durabilitatea
animale din comunitate

- -a
întâmplat nimic grav. .
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# Categoria
efortul de advocacy

1
sectorul public (APC, APL, 
Legislativ etc.) 

2

3
-uri

4
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# Componenta Reprezentarea 

1 -o campanie de advocacy

2 Formularea scopului campaniei
cazul campaniilor mai complexe)

3

4 Instituirea parteneriatelor relevante 

5 la realizarea 
scopului

6 Stabilirea resurselor necesare pentru realizarea tuturor 

7 Identificarea riscurilor posibile în realizarea strategiilor 

riscuri se vor produce

8

9 Specificarea procedurilor de diseminare a succeselor 
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Descrierea problemei de advocacy

i succint problema care 

componente:
o categoriile
o categoriile de drepturi /limitate;
o

legitime.

succint cum a fost identific
.

,
la agravarea problemei date.

.

Exemplu de descriere a unei probleme de advocacy:

Problema:
si la servicii electronice 

localitate.

în 321 de 
în 
în 

 

Cauzele problemei:
destinate bibliotecii publice din localitate i pentru conectarea bibliotecii la 

în mod onorabil).
 

devalorizarea principiilor democratice în 

comparativ cu tinerii din alte 
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Formularea scopului/obiectivului unei campanii de advocacy

referitoare la formularea obiectivelor. Un model mai frecvent utilizat este „Modelul 

fie      Specific (Concret)

    M

              Atins (Realizat)

              Realist (relevant la misiune)

T
sarcinii în timp)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un scop de advocacy este un rezultat scontat pe termen lung al eforturilor depuse.

Un obiectiv de advocacy
scopului. 

De obicei, pentru realizarea unui scop se planifica mai multe obiective (optim – 2-4)
La formularea  scopului/obi
(complementar la SMART):

1.

2.

3.

Exemplu de formulare a scopului/obiectivului de advocacy:

1.

2013 decizia de alocare a resurselor necesare 
computere destinate bibliotecii acestora la 
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• - în 

• -
au putere de decizie asupra problemei.

advocacy: 

Care sunt motivele pentru care

Cât de puternici sunt?

dvs.?

suporterilor:
•
•
•
• - problemei 

•
•
•

•

•
problemei (inclusiv a beneficiilor personale pe care ei le pot avea).

•

•
-uri etc.

•
•

• Descrierea avantajelor de care pot 
•
•

• sensibilizare.
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Decizia!

Primar Secundar

Publicul

Atitudini ale membrilor 

campaniei de advocacy

Suporterii 



   

 



1

1. (respectarea , acte normative, 

2. asmplementare

.

3. Deschiderea pentru utilizarea serviciilor online care vor fi dezvoltate de ministere conform 

.

4. care 

.

5. Sprijinul

.

6.

7. public pentru a fi accesate de utilizatorii bibliotecilor.

8. social – culturale 

realizate de biblioteci.



2

în cadrul programului Novateca

Bibliotecile:

1. S „VII” pline de utilizatori

2. .

3.

2020

4. .

5.

.

6. .

7. ion/comunitate.

8. .

9. S .

10.

organizate în cadrul programului Novateca.

11.Bibliotecarii

ofertele bibliotecilor.
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POMUL PARTENERIATELOR

 



Trainingul ul ""Advocacycy"cy"             “Fructificarea” pomului parteneriatelor

„Fructificarea” Pomului Partenerilor în campaniile de advocacy 

?

Ce imagine au partenerii în comunitate?

?

majore ale acestor parteneri?

Ce beneficii ne pot oferi partenerii?

?

Ce beneficii le pot oferi bibliotecile partenerilor?

Ce beneficii vor avea bibliotecii?

-i atragem pe parteneri ?

-i atragem pe beneficiari ?

Etc. 
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Strategii posibile pentru campaniile de advocacy

I. Campanie de Sensibilizare
1. Dezvoltarea obiectivelor campaniei de sensibilizare
2. sensibilizat
3.
4.
5. cu implicarea mass mediei 

6. Prom colaboratorilor, 
utilizatorilor bibliotecii, partenerilor sau voluntarilor 

7.
interiorul bibliotecii) cu reflectare in mass media

8. Organizarea unui eveniment comun cu APL pentru sensibilizarea grupului 
cu reflectare in mass media

9.

10.Organizarea unui (sau a mai multor) eveniment/evenimente socio –
cultural/e major/e

11. Emiterea 

12. lizare
13.Diseminarea succeselor realizate în cadrul campaniei
14.

II. Campanie de Luare a deciziei
1.
2.
3.

4. Sensibilizarea opiniei publice prin intermediul mass mediei
5.

6.
7. lui/factorilor de decizie
8.
9.
10.
11.



 

E

1. structurile de afaceri de la bibliotecile modernizate in 
cadrul programului Novateca?

economici din regiune
-

i serviciile 
r economici

-ul bibliotecii

– b

ntru produsele acestora, de a 
pentru serviciile acestora

reciproc avantajoase –

-

…

2. Ce pot oferi bibliotecilor ca acestea sa se
În ce limite se poate discuta despre un 

Suport cu anumite categorii de resurse
Tehnici de marketing

–

participarea în diferite proiecte

serviciile acestora

Ajutor în organizarea serviciilor de vânzare online
…



 

1. -urile de la bibliotecile modernizate in cadrul 
programului Novateca?

Bibliotecile 

, proiecte în comun cu ONG-urile. ONG-urile ar fi foarte 
receptive la asemenea propuneri

-uri
- - i educe 

consumatorii de servicii

ite drepturi 
legitime  pentru .

presteze
-

- -
…

2. Ce pot oferi ONG-urile bibliotecilor ca acestea sa se modernizeze mai 
operativ?

-uri

Sprijin în promovarea imaginii bibliotecii, diseminarea succeselor realizate de 
biblioteci
Livrarea trainingurilor

de voluntariat
promovarea intereselor legitime

Consultan

Programe de formare a personalului pe diferite tematici
…
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Advocacy

realiza campanii de advocacy eficiente.

:

, sursa – componenta .

Receptorul, destinatorul –
.

Mesajul – .

Canalele de transmitere –
.

Scopul –
.

Bariere de comunicare, obstacole, 

psiho
.

Figura „Modelul clasic al procesului de comunicare”

R
E

C
E

P
T

O
R

U
L

Mesajul 

emis
Mesajul 
“ajuns”

Obstacole
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mesajul codificat, care se transmite prin diferite canale (vorbire, imagini, semnale 

mesajul (posibil deja perturbat) ajunge la receptor. Receptorul trece mesajul prin 

-

astf – o parte din acest gând este codificat cu 
– o parte din gândul codificat este expus de 

(sau total) – o parte din mesajul ce a trecut printre bariere ajunge la receptor – o parte 
– receptorul 

– –

realizarea campaniilor de advocacy 
coordonatorilor

e coordonatorilor

devine important pentru coordonatori -

interlocutori. 



Trainingul "Advocacy"            
Com

unicarea

Fig
u

ra

(transmite)

Informa ia pe care 
expune (transmite)

obstacole, a „ajuns” la receptor

I

I
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Categorii de limbaj în comunicare

limbajul verbal -
telor unei limbi;
limbajul paraverbal

limbajul trupului
prin

limbajul non-verbal.

etc.), iar 
limbajul nonverbal

Distingem 
.
Comunicarea în scris es 

putem avea acces la 
procese de comunicare.
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D

mai valoros decât ceea ce pot spune interlocutorii. 

spuse de partenerul de comunicare.

cu mesaje, a mesajelor sau dificultatea 

incapacitatea de decodificare 

Marea diversitate a problemelor gândim simultan 

Zgomotele (strada, aglome
tot felul, telefonul, radioul, televizorul etc.)

Posibilele 

Lipsa de încredere

personal de vedere.

necontrolate sau manifestate în exces.

. În diferite culturi unele elemente identice pot avea 
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contextul în care mesajul este emis; 

receptori;

oferirea unor suporturi multiple mesaj,  cel mai important 

credibil mesajul;

– t fac lucruri mari, cei ce vorbesc mult fac 
lucruri mici;

interlocutorilor;

pozitive
folos
valorificarea tehnicilor care folosesc limbajul verbal – glumele, prezentarea 

– gestica, mimica, 
ruperile de 

hnici, strategii 

-ului. 

persoanelor implicate în comunicare la mesajul emis. Feedbackul eficient 

exemple recente;
-l accepte ;

de respectiva activitate.
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Chestionarul „Stiluri de comunicare”.

Surse:  http://www.scribd.com/doc/4524055/test-stil-de-
comunicare, http://www.slideshare.net/fdragoman/test-stil-decomunicare

item-ului selectat din fiecare pereche:

2. Rezolv problemele sistematic.

decât indivizii.

trecutul.

organizate.

pentru mine.

9. Nu suport întârzierile.

13. Îmi propun singur propriile obiective.

16. Îi încurajez pe cei din jurul meu.

17. Sunt deschis la feedback.

-un
mod creativ.

41. Mereu caut sarcini provocatoare.

clare.

43. Îmi exprim opiniile în mod deschis.

singur lucru.

50. Îmi place varietatea.

51. Faptele vorbesc singure.

posibil.

lungi.
54. Sunt plin de idei.

55. Deciziile cheie trebuie luate cu 

a-si realiza sarcinile.

prea mult.

60. Fac asocieri rapid.

61. Experimentez ideile noi pe oameni.
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23. Planificarea este cheia succesului.

stresante.

27. Ascult oamenii.

29. Cooperarea este cuvântul cheie 
pentru mine.

alternative.

ulte 

32. Întotdeauna verific ce fac.

sentimente.

36. Nu îmi plac detaliile.

întotdeauna analiza.

-mi duc sarcinile la bun 

67. Comunicarea cu oamenii este un scop 
în sine.

planific.
70. De obicei sar de la un proiect la altul.

71. A vorbi cu oamenii este un act 
creativ.
72. Auto-actualizarea este cuvântul care 

tiu mai bine.

79. Îmi plac comentariile directe.
80. Cred în mine.
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Analiza chestionarului:

Toate numerele pe care le-

 

tuturor patru stiluri.”

Stilul Scorul 

STILUL 1 1 – 8 – 9 – 13 – 17 – 24 – 26 – 31 – 33 – 40 – 41 – 48 – 50 –
53 – 57 – 63 – 65 – 70 – 74 – 79

STILUL 2 2 – 7 – 10 – 14 – 18 – 23 – 25 – 30 – 34 – 37 – 42 – 47 – 51 –
55 – 58 – 62 – 66 – 69 – 75 – 78

STILUL 3 3 – 6 – 11 – 15 – 19 – 22 – 27 – 29 – 35 – 38 – 43 – 46 – 49 –
56 – 59 – 64 – 67 – 71 – 76 – 80

STILUL 4 4 – 5 – 12 – 16 – 20 – 21 – 28 – 32 – 36 – 39 – 44 – 45 – 52 –
54 – 60 – 61 – 68 - 72 – 73 – 77
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Stiluri de comunicare

comunicare a interlocutorilor. În literatura de specialitate sunt prezente mai multe opinii, teorii 
t fi identificate patru 

:
Stilul 1. -
Stilul 2. -
Stilul 3. -
Stilul 4. - O

Stilul 1.

în trecerea de la un subiect la 
-

Stilul 2.

l partenerilor de comunicare. Sunt 

Stilul 3. Persoanele care au un stil dominant orientat spre oameni folosesc în comunicare 

în cazul expunerii diferitor opinii. Sunt destul de productivi în cadrul lucrului în echipe. 

Stilul 4.

alternative originale. Sunt în 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

foarte credibil, spune -
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Stiluri de comunicare determinate de canalul senzorial dominant

canalul 
senzorial dominant.

folosesc permanent aceste sisteme în 

utea avea un canal senzorial dominant diferit 
nu
În 

-

Astfel, pentru persoanele care au dominant canalul senzorial vizual este

u

registrul vizual – a
desena, a ilustra, a colora, a prezenta, a lumina, a prevedea, a decora etc.

Pentru persoanele ce au canalul auditiv dominant

Aceste persoane percep

utilizate cuvinte din registrul auditiv – a auzi, a spune, a asculta, a face zgomot, a 
vorbi etc.

Pentru persoanele care au dominant canalul chinestezic

-
–

Pentru a eficientiza comunicarea

reprezentare senzo -
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ORIENTAT SPRE PROCES



 

 

 Trainingul "Advocacy"           Ponderea limbajelor în comunicare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvinte 

(verbal) 

7% 

Vocea 

(paraverbal) 

38% 

Limbajul 

trupului 

55% 
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Mesajele ca instrument de realizare a obiectivelor campaniilor de advocacy

Mesajele sunt structurate
Care este problema 
Care este scopul

-a

ajuta în .

Atunci 
ELEMENTE ale acestuia:

- noi cu ajutorul mesajului respectiv
?

- mesajul?
- mesajului ca urmare a 

acestuia?
Limbajul – cuvinte (verbal) sau simboluri vizuale adecvate (scris) (Cum?)
Canalul de comunicare prin care mesajul ajunge la destinatar (direct, 
email, web etc.)
Momentul de transmitere a mesajului – Când?
Locul – Unde?

Atunci când CARACTERISTICI 
ale unui mesaj eficient de advocacy:

imum 1-2 idei).
Datele sunt cons logice, verificate).

adresat.
Vocabularu
Mesagerul este credibil.

Forme de transmitere a mesajelor:
Verbal:

Interviuri la radio sau 

Scris: 

Mape informative 

verbal.  



Trainingul "Advocacy"                    Mesajul de 1 minut

Mesajul de un minut

la 60 de secunde. nicate 

transmiterea „mesajului de un minut".

1.
în doar câteva fraze de intensitate mare.

2. /Argumentarea. Dovada/Argumentarea sau ideea 
/sau date

- cum ar fi „5 Republicii Moldova nu a 
folosit n 0% dintre bibliotecile publice din 
Republica Moldova au computere cu acces la Internet".

3. Exemplu. Datele furnizate anterior trebuie ilustrate printr-
Un exemplu bazat pe propria 

aduce o valoare mult mai mare decât exemple selectate din 
-au asumat 

am discutat ieri cu 35
.

4.
perceperea mesajului (auzirea/citirea) mesajului. Obiectivul advocacy trebuie 
specificat clar publicului-

Mesajul de 1 minut este important pentru promotorii campaniilor de advocacy atunci 

factori de decizie care po



Trainingul "Advocacy"         

Sunt diverse
:

1.
2.
3. -am spus").

1. INTRODUCEREA
În -10 secunde 

(subiectului);
adaptarea la auditoriu;

Scopul acestei etape 

(subiectului)

Adaptarea la auditoriu

prezentatorul 

E
proprii în 

Trecerea în 
A nile principale ale discursului.

.
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2.

conex

expunerea ideilor principale;

Expunerea ideilor principale presupune expunerea ideilor principale ale subiectului, a 

Se 

pozitive, de succes. Ulterior se va trece la abordarea 
exemplelor negative. 

Nu ne extindem

imum 20 de minute asupra unui subiect expus. În 

În amplificarea gradului de credibilitate

. 

(repere) ale celor realizate.

-
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3. CONCLUZII

-am comunicat,

profund rezumativ. În acest sc

;
;

;
expunerea unor idei constructive pentru viitor;
încheierea propriu-
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Suporturile vizuale

ceea ce este greu de 
verbalizat sau de perceput imagini, 

amenii se pot concentra asupra mesajului auditiv maximum
10-15 minute

-
folosirea a .

S
cromatice, fonturilor etc. Excesele respective iritarea 

regula 6 X 6
se includ 6 rânduri, iar în fiecare rând se includ aproximativ 6 cuvinte cheie. 

De obicei pe un slide sunt suficiente 3- –

într-un mediu luminos
au albastru-

închis. 

într-un mediu mai întunecat
- -închis etc.), iar pentru text 

-
se autoexclude din procesul de comunicare

particip



Trainingul "Advocacy"                      Prezentarea

Prezentarea în practica de advocacy

Prezentarea 

prezentator.

avea scopuri de informare, de convingere, de deschidere de noi 

ei:

a. Anal .

b. Luarea deciziei referitoare la subiectul care va fi prezentat.

c. .

d. care se va realiza prezentarea.

e. .

f. .

g. .

h. Prezentarea propriu- .

i. M .

.

k.  Disemi .
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a.

Care este nivelul studiilor?

-l 

Etc.

b. Decizia asupra subiectului poate 

prioritizarea subiectelor respective;
selectarea cele mai importante 

c.
obiective de informare; obiective de convingere; obiective de luare de 
atitudini; obiective de promovare; etc.

d. prin care se va realiza prezentarea se va 
selecta din 

verbal; scris; mixt; cu utilizarea suporturilor; cu utilizarea echipamentelor 
electronice; frontal;

static (prezentatorul nu-
etc.

e.

mai 

introducere ce le vom spune

ce avem de spus");

concluzii ( ce le-am spus").
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se pot concentra asupra unui mesaj auditiv timp de 10-15 minute. În cazul în care 
m

-uri, se 

-
reflecte 2-
folosirea a 25 - 30 de slide- -

mesajului 

evenimentul, localitatea în care se produce evenimentul, perioada 

expus. Slide-urile 

caractere bold de celelalte elemente. Ulterior prin buline se redau componentele ce 
ile vizuale se 

-
– doua n

n care 
-

-închis. În 
-

- -închis etc.), iar pentru 



Trainingul "Advocacy"                      Prezentarea

-urile cu 

zentator.

g.

igienico-

h. Prezentarea propriu-

l 

estea au efecte negative 

au nerelevante. În caz de obosire, sau în caz de necesitate 
prezentatorul poate apela la anumite pauze de la subiect. Dar aceste procedee trebuie 

i.

lizare a 
tandard, anumite devieri de la planul 

n toate 
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anumite

cum s-

minare 

reuniuni 
profesionale. Astfel probabilitatea extinderii ideilor prezentate de prezentator este în 
progres.
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atunci când avem ceva de comunicat 
mai mult decât poate fi transmis 
printr- .

Înainte de a începe organizarea 

raport cu alte tehnici de diseminare, 
care sunt riscurile cu care ne putem
confrunta la realizarea unei 

.

•
•
• evaluarea evenimentului;
•

•
respective).

•
a participa la eveniment.

• -

• ativ 20 - 30 minute).
• pe care 

-l expunem.
• pentru care 

pentru a fi furnizate ulterior 

•
activitate.

•

• -
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•
• -3 vorbitori).
•
•
•

la mesajul expus anterior).

• Stabilirea gradului de realizare a scopului propus.
• procesului de organizare a acestuia.
• .
• .

• Stabilim
iseminarea).

• strategia de diseminare.
• e .



 

1. (NU "

.

2. Biblioteca –
, succese majore) –

.

3. – succint).

4. Obiectivul (Novateca, SMART).

5. vor fi realizate (cele mai semnificative 
.

6.
problemei .

7. .

8.
. Unde se pot adresa 

9. …).

10.Final succint dar 

vizorul presei!
" "
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mas media
pentru a fi .

procesa, atunci 
când un asemenea document tr-o

.

- fel de „negustor” –
„ ” „vinde” cât mai convenabil 

, redactorul este cointeresat ca ziarul, emisiunea
. Din aceste considerente el va „ ” de la jurnalist acele 

TV etc.  

De aceea dvs.

generale pentru elaborarea comunicatelor

.
i 

.
Biblioteca a lansat noul serviciu….).

nejustificate.
.

- 2 intervale, cu câmpuri de circa doi 
centimetri.

Erori frecvente la elaborarea comunicatelor de presa
exces de cuvinte cheie;
comunicatul de presa este prea lung;
aspectul de reclama al comunicatului;
titlul si paragrafele sunt lipsite de interes;
lipsesc detalii importante;

autorul comunicatului.
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# Structura Descrierea structurii

1 Titlu cât mai elocvent, emotiv, 
le cheie din titlu. în 

mai des prin motoarele de 

etc.).
2 Paragraful 1 E (subiectul),

într-un mod cât mai incitant, cât mai captivant, cât mai 
. un model 

:
Cine? 
Ce? 
Când? 
Unde?

de exprimare. 

3 Paragraful 2 , date, detalii
-i confere astfel valoare. 

foarte succint

De ce este/era nevoie de ceea ce s-a realizat? Motivul 

Cum s- ?
majore. 
ia i caracteristicile care va deosebesc de 

al ii.
Ar ta n care produsele sau serviciile prestate îndeplinesc 
nevoile beneficiarilor dvs. 

4 Citatul n citat
sau efectelor

5 Paragraful 3 oncluzie 

6 Paragraful 4 
-

de e-mail, pagina web 

7 Paragraful 5 ume, prenume, e-mail, tel. fix, mobil, ale persoanei
.

!



                  
GSM: 0987654321
Email: mturturica@gmail.com
Codreni – 01.10.12 

Afaceri profitabile dezvoltate cu suportul bibliotecarilor publici din Codreni

Biblioteca , 01.10.12, pentru

ii - - dezvolte propriile afaceri profitabile.

noului serviciu

. La eveniment au participat peste 150 de membri ai 

, ai Ministerului Culturii, ai Ministerului 

cum este organizat noul care pot fi beneficiile acestuia

profesionalismului bibliotecarilor de a valorifica eficient accesul la internet -

guvernare, doi - uselor. De 

asemenea, SRL „ ” i-

a afacerii. activitate socio-

.

fantastic. Eu cresc produse agricole de calitate, investind multe resurse. Dar la noi oamenii 

, bibliotecarii m-

cu restaurantul -

colaborare. Este un progres! solicitat.”

- -au exprimat 

disponibilitatea de a promova practicile pozitive ale bibliotecii

de calitate tuturor utilizatorilor din 
rmante conectate la 

20.00. Adresa www.biblioCodreni.com
### 
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1.
.

2.

din start
3.

structur

4. - .

5.

6.

i.

7.

problemelor comune 
8.

excesul de promisiuni sterile sau dificil de realizat.
9.

tate ascunsa a 

10.

11.
.

12.
-

obiectivitatea. 
13.

– 4

i
14.

.



Trainingul ul ""Advocacycy"cy"                 - 1

(c) Robert Schaeffer, Public Policy Communications, 1988

www.biblionet.ro)

I.

A.
B.

pentru radio?
C. Este timp suficient, pentru a organiza acoperirea evenimentului?
D.
E.

II.
A. general cel mai bun

i)

ii)

B.
i)
ii)

de organizarea de evenimente
iii)

III.
A.
B.
C. —

D.

IV. mult timp înainte
A.
B.

scris despre acest subiect sau despre subiecte aferente
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C. - orii de talk-show-uri

D.

A. vorbitori la trei sau patru -

B. - trei
-

C.
D.
E.

-
sunt relevante

F.

VI.
A. -3 zile

înainte de eveniment, incluzând 
B.

eveniment
C. —

D.

VII.
A.
B. —

C.
D. — -

E.

VIII.
A.

articolele de ziar
B.
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IX. Continuare
A.

B. — -

C. —

D.

E.
F.

- -show-uri sau edit
G.

X. Evaluare
A.

B.
de feedback

C.
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Proiect de realizare a campaniei de advocacy

Nr. Activitatea Timpul 
(perioada) 

Responsabili
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Proiect de 

Nr. Activitatea Timpul 
(perioada) 

Responsabili

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

   



 

#
Sesiunii 

Produse 

I Se
d a conceptului  
Advocacy.

Model pentru form

obiectivele trainingului de advocacy;
conceptul advocacy;

II d de advocacy;
conceptul de campanie de advocacy;

advocacy;

prioritizare 
a problemelor de advocacy;
model de formulare a problemei de 
advocacy;

III scop/obiectiv formulat conform SMART;
h ;

;
evaluarea zilei;

modelul SMART de formulare a 
obiectivelor;

;
IV ghid de motivare a partenerilor; pomul parteneriatelor;

advocacy;
V Portretele stilurilor de comunicare

stiluri de comunicare;
VI

advocacy;
Mesajul de 1 minut

VII Ghid de eficientizare a mesajelor de 1 
minut

VIII set de criterii de evaluare a unei 
;

rii;

IX
;

X
;

tehnici de eva

XI
campaniile de advocacy;

XII ;

post-training; 
planificare;
certificat de participare la training.



Chestionar referitor la identificarea impactului trainingului Advocacy

1. Nume prenume __________________________________________________

2. respondentul_______________________________

3. Stagiul în calitate de bibliotecar ______________________________________

# Componente formative

componenta la 

care 

trainingul 

Advocacy

componenta 

la care 

ar fi relevant 

ca Novateca

alte programe 

de formare

1 a conceptului Advocacy

2

bibliotecii

3 Identificarea problemelor de advocacy

4

5 Formularea obiectivelor de advocacy conform 

modelului SMART

6

7 Dezvoltarea strategiilor de lucru cu grupurile 

8

problemelor de advocacy. Dezvoltarea pomului 

partenerilor

9

10 Dezvoltarea strategiilor folosind instrumente

tactici de advocacy

11

12

13

14

15 Planificarea unei campanii de advocacy

16

realizate în cadrul unui program de formare

17
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Chestionar de evaluare a trainingului „Advocacy”

Localitatea______________________________________ Data__________________

, expune ulterior.

1. în
?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Cum formatorilor trainingului?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. -au 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. training?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5.
eveniment?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. O
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Evaluarea zilei

Localitatea: __________________________ Data: __________________

1. , în cadrul trainingului,

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Ce nu a fost clar de azi?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Evaluarea zilei

Localitatea: __________________________ Data: ____________

1. , în cadrul trainingului,

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Ce nu a fost clar ?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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 Chestionar de evaluare a trainingului „Advocacy” 

Localitatea: Soroca și Căușeni Data: 27/02/2013; 01/03/2013 

Respectuos Vă rugăm, să argumentați succint opțiunile pe care le veți  expune ulterior. 

1. Considerați că acest training Vă este util în activitatea de modernizare progresivă a 
bibliotecii în care activați? 

· Îl consider util în activitatea de funcție, cât și în relațiile cu colegii de serviciu 

· Acest training îmi va fi foarte util în activitatea de bibliotecar și în formarea 
relațiilor bune cu utilizatorii 

· Tot trainingul îl consider util 
· Am luat multe cunoștințe noi 
· Nu sunt bibliotecar, dar cel mai bun prieten îmi este cartea. Ca ziarist am luat 

pentru mine multă informație utilă 

· Trainingul este util pentru modernizarea bibliotecilor 
· Util  
· Trainingul este o oportunitate de succes în modernizarea bibliotecii noastre 
·  Indiscutabil 

· Foarte util deoarece ne-am dezvoltat abilitățile de care aveam nevoie 
· Un training util ce ne va ajuta în activitățile profesionale 
·  
·  

 
2. Cum apreciați prestația formatorilor în pregătirea şi conducerea trainingului? 

· Trainingul a fost organizat la un nivel înalt, programul a fost interactiv, 
conținea posibilități de însușire a materiei în echipă, materialul este redat într-
un limbaj perfect 

· Sunt formatori profesionali 

· Prestația formatorilor este binevenită 
· La cel mai înalt nivel 
· Obiectivele prezentate de formatori au fost clare, înțelese și am reușit să 

pătrundem în esența problemelor discutate 

· Formatorii sunt bine pregătiți și au condus trainingul cu o calitate înaltă 
· Jos pălăria! Pregătiți impecabil, binevoitori și răbdători, atenți 
· 10+ 
· Formatorul este super, la un nivel foarte înalt 
· Foarte tacticos 
·  
·  

 
3. Cum apreciaţi relaţiile interpersonale care s-au format pe parcursul activităţii (relațiile 

cu formatorii, relațiile cu ceilalți participanți)? 
· Succint, relațiile interpersonale au fost foarte bune 
· Am format niște relații de prietenie și colaborare, care pe viitor le vom folosi 

cu colegele de grup 
· Foarte bune relații de parteneriat și de prietenie s-au format în timpul lucrului 

în echipă 
· Am fost într-o relație strânsă atât cu formatorii, cât și cu colegii din grup 
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· La mulțumesc participanților pentru colegialitate. Nu m-au exclus din rândurile 
lor 

· Relațiile cu formatorii și participanții au fost colegiale 
· Mi-am îmbunătățit mult relațiile cu colegii și formatorii  
· Am reușit să-mi cunosc mai bine colegii vechi 
· Cu formatorii sunt sigură că voi mai colabora 

· Relațiile efective ne-au ajutat în soluționearea problemelor 
· Am acumulat nu numai cunoștințe dar și suporteri pentru ideile mele și 

parteneri pentru activitățile pe care intenționăm să le realizăm 

· Relații benefice, comunicare eficientă 
· Relații pozitive, de prietenie 

 
4. Care a fost cea mai semnificativă realizare a Dvs. în timpul acestui training?  

· Realizarea mesajului 

· Comunicatul de presă III 
· Conferința de presă III 
· Mesajul de 1 minut III 
· Am sesizat că trebuie să mă debarasez de o obișnuință a mea urâtă, nu o 

specific, căci mi-e rușine să o spun.  
· Cred că m-am învățat să-mi expun mai bine opiniile și părerile  
· Conferința de presă pe care am realizat-o IIII 
· Comunicatul de presă III 
· Am înțeles cum să construim argumentele în cadrul unei prezentări 
· Lucrul asupra planului de creare a ludotecii 
·  
 

5. Ce intenționați pe viitor să aplicați în activitatea Dvs. ca urmare a participării la acest 
eveniment? 

· Să implementăm proiectul Ludoteca, organizarea unui schimb de experiență 
cu colegii, dezvoltarea cunoștințelor în vederea cooperării cu APL 

· Activitățile de grup în lucrul cu beneficiarii 
· Comunicarea eficientă și codificarea informației 
· Jocuri pentru copii 
· Îmi doresc să deschiod și eu ludotecă în bibliotecă 
· Toate formele noi de lucru  mă voi strădui să le aplic pe parcursul activității 
· Toate cunoștințele pe care le-am acumulat voi încerca să le aplic în practică 
· Pur și simplu îi voi susține pe bibliotecari în proiectul lor 

· Lucrul în grup pentru organizarea unui seminar de formare pentru bibliotecari  
· Practicarea mesajului de 1 minut 
· Aș vrea pe vitor să fiu mai încrezută pe mine și în ceea ce fac 
· Lucrul în grup este o oportunitate eficientă și o voi folosi pe viitor cu 

participanții la discuțiile din bibliotecă 

· Modelele noi de comunicare 
· Lucrul în echipă 
· Soluționarea problemelor 
· Dacă la început Ludoteca era o invenție de moment, pe parcurs ne-am convins 

că ea este o necesitate reală pentru comunitatea noastră și o să facem tot 
posibilul să implementăm cu succes inovația 
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· Realizarea în practică a ideii despre Ludotecă 
· Să finalizăm proiectul, să organizăm toate activitățile planificate și să 

inaugurăm centrul, să informăm colegii despre succesele noastre 

· Să implicăm părinții în constituirea ludotecii 
· Să motivăm alți parteneri să se implice în realizarea planului bibliotecii 
·  
·  
·  

 

6. Orice alte comentarii, opinii, sugestii, recomandări, etc.  
· Vizită la o bibliotecă în care deja funcționează ludoteca I 
· Un atelier pentru lucrul cu mass-media I 

· Un atelier pentru acumularea de fonduri  
· Schimb de experiență cu bibliotecarii din alte raioane 
· Alte tipuri de activități de acest gen 

· Sperăm că ne-am descurcat ca începători și o să mergem înainte pe cărarea 
făcută de echipa noastră 

· Sunt mulțumită că am cunoscut astfel de formatori cu o experiență bogată în 
lucrul pe care îl fac 

· Aș mai dori seminarii gen acestuia  
· Aș dori să particip la orice tematici legate de biblioteci  
· Așteptăm mai multe activități de acest gen  
· A fost o activitate reușită și pragmatică 
· Aș mai dori asemenea traininguri fiindcă ajută foarte mult în dezvoltarea și 

promovarea serviciilor de bibliotecă, în modernizarea tehnologiilor din 
bibliotecă 

· Vizite de experieță 
· Vă așteptăm cu cu nerăbdare la Soroca, la alt training și dacă ar fi posibil ne-

am dori mult să participăm la un training organizat într-o altă localitate de ude 
lucrăm 

· Am beneficiat de cunoștințe efective pentru activitatea de bibliotecă 
· Dorim ca Novateca să-și extindă acțiunile și asupra grădinițelor deoarece și ele 

au nevoie de susținere ca și bibliotecile 

· Mulțumim Novatecii pentru investițiile de la Căușeni 
· Sperăm că am pus și noi o mică picătură la formarea unei societăți mai 

conștiente 

· Să mai avem astfel de activități IIIII 
· Sperăm ca centrul va fi deschis 
· Avem foarte mult de învățat de Dvs.  
· Mulțumiri IIIIIIIIIIIII 
· O sală mai adaptată pentru activități 
· Timp mai mult pentru activități, să putem analiza mai bine informația 
· Exemple mai clare în practicile de succes 
· Colaborare  
· De invitat la training și un grup de beneficiari. Poate ne gândim la activități cu 

părinți, copii 
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Mulţumim pentru colaborare! 

 

Observatorul de Nord 

http://odn.info.md/2013/03/instruire-de-patru-zile-pentru-bibliotecari/  

 

Instruire de patru zile pentru bibliotecari 

Autor: OdN | 14 Mar 2013 | Accesari: 496 | No Comment 

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on pinterest_shareMore Sharing Services0 

 

 

În cadrul programului „Novateca” la Biblioteca „Basarabia”, filială a Bibliotecii „Vasile Voiculescu” din 

Buzău, timp de patru zile s-a desfăşurat un training Advocacy cu statut de experiment. Pe post de formatori 

s-au aflat managerul proiectului Oleg Bursuc şi Nicu Scoruş din România. Înainte de a începe cursul de 

instruire, Oleg Bursuc ne-a acordat un scurt interviu. 

 

− Ce biblioteci beneficiază de acest program? 

 

− Pentru programul „Novateca” este destul de important ca să fie implicate în procesul de modernizare toate 

bibliotecile existente din RM, indifitent de statutul lor, fie sătească, orăşenească sau raională, fiiindcă biblioteca este 

ca un izvor de dezvoltare comunitară şi oportunităţile pe care le oferă programul sunt orientate spre aceste lăcaşe. 

Pentru că au şi ele nevoie de mai multă atenţie şi, poate, de mai multe oportunităţi pentru resuscitare. 
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− Ce-şi propune instruirea pe care o livraţi la Soroca? 

− Scopul trainingului este de a dezvolta competenţele bibliotecarilor, de a realiza activităţi de Advocacy şi de a 

realiza campanii de Advocacy bine gândite ca în final să aducă beneficii bibliotecilor şi bibliotecarilor din comunitate. 

Instruirea se deosebeşte un pic de alte campanii de Advocacy realizate de alte ONG-uri sau de alte proiecte, fiindcă 

acest program are un caracter constructiv, adică nu se percep nişte elemente de forţare a notelor în cadrul lui, dar se 

acceptă o poziţie de fortificare a parteneriatelor agenţilor comunitari, ca împreună, pas cu pas, să ducă la rezolvarea 

unor problemne reale cu care se confruntă biblioteca. Toate activităţile de Advocacy au total un caracter nonviolent, 

destul de constructiv, care-i orientat spre beneficiul tuturor membrilor comunităţii, inclusiv APL, ONG, mass-media. 

− Eu citisem undeva că vor fi instruiţi şi cititorii, nu numai bibliotecarii. 

− Aceasta este o altă etapă a Programului. Servicii se vor presta utilizatorilor de biblioteci şi bibliotecile nu vor mai fi 

nişte prestatori de servicii în aspectul livrării cărţilor, dar vor avea o livrare multifuncţională: sevicii informaţionale, de 

dezvoltare de competenţe utilizatorilor, ca aceştea să-şi poată găsi oportunităţi pentru îmbunătăţirea vieţii lor practice, 

şi de ce nu?, vieţii lor de familie şi vieţii din comunitate. Adică bibliotecarul, încetul cu încetul, se transformă într-o 

sursă informaţională, de facilitare, de îndrumare, de ajutorare a oamenilor din comunitate. 

− Credeţi că prin acest proiect vom atrage mai mulţi cititori la bibliotecă? 

− E puţin spus, cred. Sunt ferm convins şi asta este misiunea proiectului. Veţi vedea într-un timp destul de scurt că 

nu atât cititorii, dar şi alte persoane vor putea să-şi dezvolte un miniproiect, să identifice oportunităţi destul de 

relevante cu ajutorul bibliotecilor. De exemplu, să iniţieze un Club de sănătate, un Club al femeilor, un Club al 

adulţilor, care să funcţioneze foarte bine pe lângă bibliotecă, aşa cum funcţionează în multe alte ţări. Dacă a mers la 

alţii, la sigur că va prinde şi la noi. 

− Doamne-ajută! Într-un ceas bun! 

− Mulţumesc! Dă Doamne! 

Pe parcursul a patru zile bibliotecarii prezenţi la training au învăţat să utilizeze instrumente şi să dezvolte strategii 

pentru desfăşurarea campaniilor de Advocacy, au învăţat cum să organizeze o conferinţă de presă, cum să scrie un 

comunicat de presă şi multe alte lucruri interesante. Managerul proiectului şi moderatorul trainingului, Oleg Bursuc, a 

rămas satisfăcut de rezultate, în deosebi de felul cum cele două grupuri de bibliotecari au organizat conferinţele de 

presă cu jurnaliştii. Prezentă la ultima şedinţă de instruire, doamna Gina Henz, vicedirectorul programului „Novateca” 

a declarat că ambele grupuri au spus foarte clar ce trebuia de spus în cadrul conferinţei, dovadă că au însuşit bine 

lecţia. O notă pozitivă a dat conferinţei şi domnul Grigore Bucătaru, şeful Secţiei raionale cultură şi turism. 

Şi câteva gânduri ale celora care s-au bucurat de această instruire. Eugenia Răileanu, directorul bibliotecii publice 

„Mihail Sadoveanu”: „Domnul Oleg Bursuc şi domnul Nicu ne-au învăţat să lucrăm pe nou. Ce am luat nou pentru 

mine? În primul rând, am aflat care trebuie să fie raportul cu organele de decizie, cum să le influenţăm ca să ne 

susţină în toate. Este important să propunem mereu ceva inovativ ca să prezinte interes, dar totodată să avem şi 

conceptul de realizare a acestui nou. Să nu mergem pe drumul deja bătătorit, că nu ne mai mişcăm înainte. Să ne 

învăţăm şi a oferi, nu numai a cere de la organele de decizie locală”. 

Ludmila Ungureanu, directorul Bibliotecii „Basarabia”: „Am luat foarte multe de la training. M-am informat, mi-am 

îmbogăţit vocabularul, am învăţat cum să dezvolt un plan advocacy pentru a aborda o problemă semnificativă din 

propria comunitate, cum să organizez o conferinţă de presă. Mi-a plăcut foarte mult lucrul în grup şi faptul că 

formatorii au fost mereu cu ochii pe noi. Ne-au explicat calm, liniştit, pas cu pas. Mă simt mai încrezută în forţele 

proprii după această instruire”. 
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Nicu Scoruş, coordonator general de training pentru Biblionet România: „Lucrez în judeţele din nordul Moldovei, 

România (Botoşani, Iaşi, Vaslui, Bacău, Suceava şi Neamţ). Mă ocup cu treinere. În România avem bibliotecari 

treineri care dezvoltă noi servicii de formare şi eu coordonez activitatea lor de dezvoltare de noi cursuri. Am venit să 

împărtăşesc din experienţă. Colegii din R. Moldova m-au invitat la acest curs şi am venit să povestesc cum s-a 

întâmplat în România, unde suntem în ultimul an de biblionet. În ianuarie 2014 programul se va încheia. Aici de-abia 

începe. Sunt unele lucruri care vor funcţiona aici la fel ca la noi. Altele vor funcţiona diferit, şi e bine aşa. Important 

este ca programul să ţină cont de specificul fiecărei ţări. Sfatul meu pentru organizarea unei conferinţe de presă, de 

exemplu, a fost ca acel comunicat de presă să aibă un conţinut bun, scurt şi de impact 

 


