
ANUNT

“DA – pentru dezvoltare locala! DA – pentru ONGuri active in

comunitate!”

Activitatea A3.2 - Dezvoltarea unui kit de dezvoltare locala – ”Imagination LAB”, bazat pe
tehnica scenariului

11.45-12.00: Sosire&înregistrare participanți.

12.00-12.10: Scurta prezentare a proiectului&Obiectivul sesiunii de lucru grup
suport/Cristea

Paula Fanica (manager proiect).

12.10-12.30: Prezentare participanți sesiune de lucru/Exercițiu de prezentare: ”Cine sunt
eu?”

12.30-12.45: Principiile transversale, in cadrul proiectului (dezvoltare durabilă + egalitate de
șanse&gen) – modalitati de integrare in rezolvarea problemelor identificate in comunitate&in

scenarii/Ghinea Viorica (expert instrumente de lucru A3.2/Partener 2).

12.45-13.00: Prezentarea celor 6 probleme, abordate in cea de a treia sesiune de lucru, (ca
baza co-creatie scenarii).

Problema nr. 7:

Cresterea infractionalitatii, a comportamentelor deviante&violentei in randul tinerilor si
adolescentilor (SOCIAL)

Problema nr. 8:

Numar insuficient de evenimente culturale creative unice, non-repetitive (CULTURA)
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Problema nr. 9:

Lipsa unui serviciu permanent transport persoane cu dizabilitati si vârstnici nevoiasi sau
lipsiti de sprijin familial (TRANSPORT&MOBILITATE)

Problema nr. 10

Modalitati limitate de acces la cultura, pentru categorii vulnerabile si pe grupuri de varsta:
copii, tineri, varstnici, persaone cu dizabilitati (CULTURA)

Problema nr. 11

Insuficienta valorificare a gastronomiei locale in turismul local; lipsa produsele locale
traditionale (SPORT&TIMP LIBER&TURISM)

Problema nr. 12

Lipsa unor cursuri&programe de prim ajutor si de reactie in situatii de urgenta si la dezastre
(SANATATE)

13.00-13.15: Pauza de cafea.

13.15-14.45: Activitatea practica – identificare&analiza cauze a fiecarei probleme in parte;
identificare&analiza moduri de solutionare a fiecarei probleme in parte. Se folosesc diferite
tehnici si metode aplicative, conform Metodologiei de elaborare scenarii A3.2:

Definiți problema, brainstorming idei, Identificați și decideți asupra unei soluții, examinați
rezultatele posibile

14.45-15.00: Concluzii&evaluare finală sesiune grup suport/Feed-back si debrief (tehnica
”Start, Stop, Continua”).

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”
”ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”
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