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Planul de lucru 
 
24.06.2014   |   ZIUA 1 
 
Partea I: Advocacy 
 
10-10:30 (Yaroslav, Anna, Raluca) 
Introducere, cunoașterea participanților 
 
10:30-13:00 (Raluca) 
 
Înțelegerea metodelor profesionale de advocacy în sfera culturii ast zi în Europa 
- Definiții: advocacy vs lobby - diferențe și asem n ri (cu exemple)  
- Advocacy pentru schimbarea politicilor vs participarea la consult ri publice: motive, 
metode și provoc ri 
- Advocacy și locul puterii în procesul de luare a deciziilor: advocacy pentru cultur  la 
nivel local, regional, național și European 
- Actori cu inițiative de advocacy: cine și ce rol joac , și implicațiile pentru starea 
democrației și a statului social: lucru în grup cu participanții pe idei concrete de 
advocacy pentru cultura public  
 
14:00-17:00 (Yaroslav și Anna) 
 
Ce este o campanie de advocacy? 
- Proiecția filmului realizat de c tre Uniunea Helsinki pentru Drepturilor Omului cu 
Marek Novicki “Începe!”: https://www.youtube.com/watch?v=LxwVrElhHcA 
- Pașii de distilare/instrumente folosite pentru a susține campaniile de ap rare a 
interesului și a cererii publice 
 
Soluții de succes pentru o campanie de advocacy 
- Prezentarea practicilor din Ucraina 
 
Brainstorming cu privire la campaniile culturale locale pentru Republica Moldova 
 
17:00-18:00 
 
Zpa iu #5: Advocacy în domeniul culturii – întîlnire cu Irina GRABOVAN, Veaceslav 
REABCINSCHII, Sergiu PRODAN: http://zpatiu.wordpress.com/2014/06/21/zpatiu-5/ 
 
 



25.06.2014   |   ZIUA 2 
 
10:00-10:30 (Yaroslav, Anna, Raluca) 
Revizuire pentru ziua 1 – principalele idei 
 
10:30-13:00 (Raluca) 
 
Obiectivele de advocacy pentru cultura public  de azi - exemple 
- Cantitatea și distribuția de resurse financiare pentru cultur  
- Drepturile lucr torilor din sectorul cultural 
- Transparența și buna guvernare 
- Obiectivele finanț rii publice a culturii 
- Legitimitatea priorit ților culturale drept priorit ți ale politicii culturale 
 
Discuții cu participanții cu privire la situația lor 
 
Partea a II-a: Strategie cultural ? 
 
14:00-19:00 (Yaroslav și Anna) 
 
Politici culturale 
- Gîndește și acționeaz  strategic 
- Clarificarea obiectivelor 
- Îmbun t țirea condițiilor legale pentru punerea în aplicare a reformelor în sectorul 
cultural 
 
Cartografierea cultural  
- Rețeaua actorilor culturali (lucru în grup)  
- Exemplul Ucrainei, harta cultural  (Luhansk) – proiect bazat pe cartografierea 
cultural  
 
Schimbarea politicilor culturale în vederea promov rii inițiativelor locale pe baza cererii 
publice în locul unor strategii pre-formulate și formate de c tre guvernare 
(exercițiu interactiv)  
 
Rezumatul discuției (Yaroslav, Anna, Raluca) 


