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Componenta 1 România Start Up Plus  / Axa Prioritară Locuri de muncă pentru toți,  Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor

 cu pro�l non-agricol din zona urbană, Schema de ajutor de stat România Start-Up Plus

Campania de conștientizare și sensibilizare pentru responsabilizare socială
și promovare incluziune activă 

PROIECTELE DE DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ  

- Mijloace de incluziune socială activă -
Rezumat



1. DEZVOLTAREA COMUNITARĂ 

ȘI METODE DE INTERVENȚIE

Comunitatea

 În limbajul cotidian, termenul de “comuni-

tate” are mai multe sensuri: o colectivitate 

umană cu caractere, interese şi norme de 

viaţă comune, constituită istoric şi grupată 

într-un spaţiu unic (cartier, sat, oraş, ţară); 

un grup uman constituit pe diferite criterii 

(etnic, lingvistic, religios, etc.) sau chiar un 

ansamblu de ţări legate prin înţelese 

comune (Comunitatea Europeană, OPEC). 

Dezvoltarea comunitară

Dumitru Sandu (2005, 15) de�nea dezvoltar-

ea comunitară (DEVCOM) ca “schimbări 

voluntare în, prin şi pentru comunitate”, 

caracterizând conceptul pornind de la 

experienţa practicii în România postdecem-

bristă: “În principiu, nu poate exista dezvol-

tare comunitară fără satisfacerea celor patru 

criterii anterior menţionate de intervenţie: la 

nivelul unui grup social (“în comunitate”) în 

folosul membrilor săi (“pentru comunitate”) 

şi cu ajutorul lor (“prin comunitate”) volun-

tar sau semivoluntar. Esenţială cred că este 

dimensiunea participativă legată de mobili-

zarea membrilor comunităţii O participare 

voluntară, lipsită de constrângeri presu-

pune, în bună măsură, şi dimensiunea de 

�nalitate, de implicare în acţiune sau în 

schimbare pentru satisfacerea unor nevoi 

interne ale majorităţii membrilor grupului 

sau ale unora dintre aceştia care sunt 

percepuţi ca �ind realmente într-o situaţie 

di�cilă”  (s.n.) (Sandu, 2005, 26-27).

Intervenția în comunitate

O descriere a “familiei” metodelor de 

intervenție comunitară practicate în 

România (în contextul dezvoltării rurale) o 

face Viorel Stănică (2012, 76-78), care 

descrie următorul set de metode de 

intervenție în comunitate: Ancheta socială, 

Observarea, Facilitarea comunitară, Mentor-

atul, Instruirea (trainingul, formarea), 

Consultanţa.

2. PROIECTE ŞI PROGRAME 

DE INTERVENȚIE COMUNITARĂ

Analizând evoluţia istorică  a proiectelor şi 

programelor, Dragoş Jaliu (2007, 7-10) nota 

că termenul de “proiect” a fost utilizat prima 
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dată în secolul XIV în arhitectură, iar 

managementul proiectelor a cunoscut o 

dezvoltare mai pregnantă în a doua 

jumătate a secolului XX, în contextul 

dezvoltării programelor militare (de 

înarmare şi de cucerire a spaţiului cosmic, în 

contextul “războiului rece”). La sfârşitul 

anilor ’70 dezvoltarea de proiecte a devenit 

o practică curentă şi în cadrul întreprinderil-

or private.  

În contextul �nanţărilor europene, termenul 

de “program” se referă la un set de obiective 

generoase, care se pot extinde mult mai 

mult în spaţiu şi timp şi cuprinde mai multe 

proiecte (de exemplu, un program de 

modernizare a infrastructurii educaţionale 

poate cuprinde proiecte guvernamentale de 

susţinere a proiectelor de dezvoltare a 

şcolilor din mediu rural, proiecte de informa-

tizare a unei anumite categorii de unităţi 

şcolare etc.). Programul este în acest 

context o măsură decisă de Comisia Europe-

ană, transpusă într-un număr de activităţi, 

în favoarea unei ţări sau mai multor ţări 

membre ale Uniunii Europene (sau alte țări, 

în condiții speciale), susţinute printr-un 

angajament �nanciar suportat din bugetul 

Comisiei Europene.

3. PERSPECTIVE ŞI ACTORI ÎN PROIECTELE 

DE INTERVENȚIE

Fiecare proiect poate � privit din perspective 

diferite, în funcţie de actorii implicaţi: 

- perspectiva proiectului însuşi (a obiec-

tivelor, activităţilor, rezultate anticipate ale 

acestuia);

- perspectiva organizaţiei care derulează 

proiectul (ex. şcoala, comunitatea locală, 

ONG-ul etc.);

- perspectiva grupului ţintă (elevii, 

profesorii, părinţii etc.);

- perspectiva mediului instituţional (compus 

din diversele organizaţii care sunt afectate 

sau care in�uenţează proiectul într-un fel 

sau altul). Aceste patru perspective pot � 

reprezentate gra�c prin următoarea �gură 

(D. Pupovci, 2004, 2-4).
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