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Prefaţă

Trăim vremuri în care trebuie să acționăm rapid. 
Din păcate nu mai este timp pentru schimbări 
treptate. Schimbările climatice care ne afectează 
pe toți și diferențele sociale crescânde ne pun în 
fața unor provocări la care trebuie să găsim soluții 
eficiente și rapide și să fim în stare să le finalizăm. 
Ideea hackathoanelor sociale s-a născut din 
aceste situații de urgență. 

Personal am petrecut mai mult de 20 de ani în 
sectorul sănătății mintale și a muncii sociale. În 
acest domeniu ritmul schimbării este dureros de 
lent. Răspândirea unei paradigme noi durează 
zeci de ani, dar și la apariția unor metode, servi-
cii noi trebuie așteptat ani buni. Conform cercetă-
rilor de câțiva ani a universității din Amsterdam 
perioada de inducție a unei inovații sociale este în 
general de 12 ani.

În contrast, în sectorul IT și în zona startup vorbim 
numai de luni în cazul inovațiilor, pentru că un 
produs, un serviciu, un sistem devine învechit 
foarte repede.  

Ca specialist social am făcut cunoștință în Estonia 
cu o lume a inovației uimitor de rapidă și eficientă 
necunoscută mie. În mai puțin de 20 de ani eco-
sistemul estonian de startup a ajuns la acel nivel, 

unde de la idee la implementare, de la validare la 
scalare, inițiativele venite de jos pot ajunge într-un 
timp incredibil de scurt. 

Totodată priveam cu un ochi critic că cele mai 
multe dintre aceste inițiative, copiind proiectele 
de succes din Silicon Valley, sunt aplicații de ride-
sharing (împărțirea comunitară a călătoriei), de 
împărțirea fotografiilor, de matrimoniale, sau 
ajută la un transfer de bani mai ieftin și mai efi-
cient.

În lumea startupurilor foarte multe pitching-uri 
(expunere de prezentare) încep cu „Let’s make this 
world a better place”(Hai să facem lumea un loc 
mai bun), dar am avut senzația că acest ecosistem 
extraordinar de eficient rareori contribuie la rezol-
varea problemelor contemporane reale, arzătoare.
Din aceste două impresii s-a născut în Estonia 
ideea de hackathon social, combinând cultura 
inovativă eficientă a startup-urilor cu valorile 
puternice ale domeniului social. 

Fiind colaborator al Universității din Tallin, am 
avut norocul de a fi prezent în comunitățile inter-
naționale de cercetare-dezvoltare, și totodată 
aveam legături și cu organizații și inițiative, care 
puteau realiza în practică idei inovatoare.

Așa am început să lucrăm împreună cu Centrul de 
Dezvoltare al Județului Võru (Vorumaa Develop-
ment Centre) la elaborarea și încercarea metodei 
de hackathon social.

Județul Võru se află în sudul Estoniei, aproape de 
granița rusă și letonă, și este cea mai slab dezvol-
tată regiune. Voit nu am vrut să punem în practică 
ideile noastre în Tallin, centrul societăți inovative 
și digitale, ci acolo unde sunt cele mai grave pro-
bleme, și unde este cea mai mare nevoie de ino-
vație.

În colaborarea universității și a centrului de dez-
voltare în trei ani, din 2018 și până astăzi, am 
organizat 5 hackathoane sociale cu câte 100 de 
participanți fiecare. Am experimentat mai multe 
abordări și metode, de la eveniment la eveniment 
ne-am îmbunătățit soluțiile, și astăzi putem spune 
că am adaptat cu succes această soluție originară 
din sectorul IT în rezolvarea problemelor sociale și 
de protecția mediului. În Estonia metoda de hac-
kathon social este folosit ca instrument de dezvol-
tare de către orașe sau comunități regionale de 
localități, multe dintre ele ne mai fiind realizate 
din fonduri europene sau de cercetare-dezvoltare 
extrabugetare, ci din fonduri proprii, ca parte inte-
grantă a politicii locale de dezvoltare. 

Inițiativa de hackathon social a primit în anul 
2019 premiul de cea mai inovativă inițiativă de la 
președintele Estoniei.

Este o mare bucurie pentru noi, că la începutul lui 
2020 am putut începe colaborarea cu Asociația 
Dezvoltătorilor Comunitari din Ungaria, care la 
rândul lor au adaptat metoda cu succes în Transil-
vania și în Ungaria. Această publicație are la bază 
deja experiențele maghiare, și oferă specialiștilor 
și celor interesați detalii despre metoda și posibi-
litățile de aplicare.

29 septembrie 2021
Bugarszki Zsolt, PhD, docent la Universitatea Tallin 
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Prezentarea proiectului 1

În mai 2021, în Secuime prima dată, apoi în 
august în Észak-Abaúj s-au adunat aproximativ 
100 de oameni, pentru a medita în comun timp 
de 48 de ore despre probleme importante lor și 
a comunităţilor lor, despre idei și posibilităţi de 
schimbare. Am denumit această metodă – adap-
tată din hackathonul social din Estonia - maraton 
de planificare comunitară, care nu numai că pene-
tra prin forţa noutăţii, ci a și vrăjit pe toţi cei care 
au intrat în contact cu ea.  Lucrând la implemen-
tarea  metodei,  speram să fie așa, dar nu ne-am 
gândit că din primele încercări să avem rezultate 
chiar atât de bogate.

În munca comunitară vorbim cu rezerve despre 
rezultate. În domeniul proiectelor și a indicatorilor 
încercăm din când în când să ne rezumăm rezulta-
tele reflectate în cifre, dar adevăratele schimbări pot 
fi palpate numai dacă cunoaștem și istoria lor.
Pornind de la cifre putem vorbi despre cinci organi-
zaţii, trei state și o practică interesantă. De o peri-
oadă de proiect de doi ani, de nenumărate întâlniri 
online și personale. Pe această cale a ajuns echipa 
din Secuime și din Abaúj să invite la maraton de pla-
nificare comună aproximativ 100 de persoane , care 
în 48 de ore, organizate în echipe, lucrează la ideile 
lor. În total 13 idei au ajuns să fie examinate, desfă-
cute și combinate din nou, ca în final să devină pla-
nuri de acţiune care pot sta la baza realizării.

1Materiale, curiozități despre proiect pe site-ul bilingv propriu
2În primul an al proiectului ne-a fost de ajutor în adaptare și 
în pregătirea noastră elaborarea unui material de instruire, și 
am avut angajamentul de a transfera metodele, cunoștințele 
teoretice și practice acumulate prin  format e-learning. Mate-
rialul de instruire va fi accesibil după încheierea proiectului 
online pe pagina noastră 

Ca să înţelegem motivarea celor 200 de oameni 
participanţi din două ţări, angajaţi pentru această 
metodă, este important să vedem și istoria lor 
în spatele ideilor. Istorii ale căror protagoniști 
sunt oameni care trăiesc acolo, angajaţi pentru 
regiune, activi în comunitate, care au înţeles că 
schimbarea nu se întâmplă fără ei, și cred (cel 
puţin ne-au crezut pe noi), că sunt în stare să și 
direcţioneze schimbarea.

Așa se întâmpla, că o echipă tânără visează maga-
zin mobil, reducând drumul între producători și 
cumpărători, alţii inventează cifre de referinţe 
pentru măsurarea fericirii localnicilor, cei care vor 
să aibă feedback despre munca lor în comunitate, 
cealaltă echipă care îi consideră pe cei cu capa-
citatea de muncă schimbată sau pe cei din regi-
uni dezavantajate o resursă, și vor înfiinţarea unei 
asociaţii pentru a-i mobiliza, tineri și profesori – ai 
căror fotografii pot fi regăsite pe pereţi de către 
privirile curioase - lucrează pentru salvarea unei 
școli generale închise de 4 ani, și care a fost des-
chisă pe timpul maratonului. A fost o onoare să 
fim iniţiatori și participanţi în toate astea.

În primăvara anului 2019, cu ocazia încheierii 
unui proiect s-a întâlnit actualul consorţiu la Telki-
bánya. Conversaţiile de seară, ideile apărute s-au 
finalizat în scrierea unui proiect, chiar acolo, la 
faţa locului. În urma concursului câștigat în iarna 

lui 2019 am pornit pe un drum comun cu inten-
ţia fermă ca din cel mai nordic stat baltic (Esto-
nia) să aducem ceva nou în dezvoltarea comuni-
tară maghiară și secuiască, în practica planificării 
comunitare. Susţinerea am obţinut-o în cadrul 
programului de parteneriat strategic ERASMUS+ 
de educaţie a adulţilor, proiect realizat cu coordo-
narea Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară, între 3 
noiembrie 2019 și 2 noiembrie 2021.  Prima dată 
am făcut cunoștinţă cu practica inovativă estonă 
de dezvoltare regională, urmând ca – colaborând 
cu organizaţiile partenere – să-l aplicăm în meto-
dologia practicii de dezvoltare comunitară regio-
nală efectuată de noi.

Manualul, rod al proiectului, s-a format în cola-
borarea consorţiului în parteneriate, întâlniri, 
precum și în baza experienţelor din practica 
estonă, secuiască și cea din Ungaria. Descrierea 
procesului se bazează pe practica estonă, și pe 
lângă aceasta în manual este expus adaptarea 
hackathonului social de dezvoltare comunitară, 
completat de descrierea de bună practică apli-
cată de parteneri.

Manualul rezumând procesul, face posibil ca spe-
cialiștii interesaţi de munca comunitară să poată 
aplica metodologia maratonului de planificare 
comunitară. În acest scop metodologia propriu 
zisă a fost îmbogăţită și cu alte cunoștinţe de dez-

voltare comunitară. Așadar invităm cititorii pe 
un drum, unde sunt desfășurate pașii necesari 
pentru maratonul de planificare comunitară, în 
baza cărora poate să o realizeze în propria regi-
une, localitate sau comunitate2.

https://kofe.hu/szakmai-programjaink/szocialis-hackathon/
https://kofe.hu/szakmai-programjaink/szocialis-hackathon/tananyagfejlesztesrol/e-learning/
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Împreună – pentru cauzele noastre comune,  
sau principiul bunei guvernări

Mulţi și în multe feluri au dovedit, că ideile, 
dezvoltările care iau naștere în comunitate – 
deși iniţial necesită investiţii mult mai mari – 
sunt mai sustenabile pe termen lung.  Deoa-
rece prin forţa comunităţii se naște procesul, 
oamenii o consideră mai mult a lor, și au inte-
resul ca s-o păstreze, s-o menţină în viată. 
Forţa prezentă în asemenea cooperări încura-
jează oamenii la acţiune și la conlucrare. 

Această concepţie prevalează și în principiul 
bunei guvernări. Rădăcinile i-se trag din seco-
lul XV, însă conceptul a primit  alt sens în ulti-
mele decenii3.

Willy Brandt interpretează buna guvernare, ca 
„totalitatea acelor modalităţi, prin care indi-
vizii și instituţiile private sau publice își admi-
nistrează problemele comune”4. Accentul 
este pe guvernarea participativă, de partene-
riat, pe mai multe niveluri5, în care colabora-
rea între indivizi și instituţii se realizează prin 
conciliere de interese. Boda (2006) clarifică 
că în funcţionarea statului nu este de ajuns să 
se concentreze asupra „hardware”-ului, adică 
instituţii de guvernare sau legislaţie. Are rol 

foarte important între altele implicarea celor 
interesaţi, crearea de noi forme și nivele de  
comunicare, ca să se asigure posibilitatea 
participării cetăţenilor la dezvoltarea spaţiu-
lui lor comunitar. 

Maratonul planificării comunitare apelează 
la oamenii din spaţiul respectiv, instituţiile 
publice care funcţionează acolo, actorii eco-
nomici și bisericești, alţi factori de putere, 
pe toţi împreună, pentru dezvoltarea locală, 
iar planificarea comună nu se desfășoară pe 
baza relaţiilor ierarhice deja existente între 
participanţii, ci pe baza de cooperare parte-
nerială. Prin aceasta devine posibilă găsirea 
unor soluţii comunitare, care, orientate după 
necesităţile locale, oferă soluţii pe termen 
lung la problemele localnicilor.

3Boda Zsolt (2006): A kormányzás jelentésváltozása a glo-

balizáció korában: a governance-koncepció. 
4Boda (2006)
5Pálné Kovács Ilona (2014): Jó kormányzás és decentralizá-

ció. Magyar Tudományos Akadémia 

http://politologia.ektf.hu/polvgy2006/index.php?d=20
http://politologia.ektf.hu/polvgy2006/index.php?d=20
https://core.ac.uk/download/pdf/50569434.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/50569434.pdf
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Ce este hackathonul social?

„ Știam – din nou din experiență –, că momen-
tele cele mai de seamă ale vieții, când ne simțim 
cel mai bine și de care mai târziu ne amintim cu 
nostalgie, se întâmplă mai ales când ne trasăm un 
obiectiv greu de atins, și care solicită toate capaci-
tățile noastre ca să ajungem la el. ”6

Hackathonul social organizat în circumstanţe 
potrivite dă putere de lungă durată acţiunii în coo-
perare. Drumul până la eveniment are multe pro-
vocări, incertitudini, are nevoie de multă investiţie, 
dar credem că pe termen lung se compensează și 
e spre binele comunităţii. Dar să n-o luăm prea îna-
inte – să vedem, de unde avem inspiraţia.

Hackathonul social se bazează pe metoda hac-
kathoanelor din domeniul economic. Numele vine 
de la combinarea denumirilor „hacking” și „mara-
ton”, cunoscut mai ales în cercurile întreprinde-
rilor mai mari de dezvoltare IT și a concursurilor 
startup, și în general este un concurs de idei cu 
o durată de două-trei zile. „Hacking” – pentru că 
obiectivul este găsirea soluţiilor creative la proble-
mele, solicitările ivite, și maraton – pentru că par-
ticipanţii lucrează împreună un timp specificat (de 
ex. 48 de ore). 

În ultimii ani hachathonul este din ce în ce mai 
des folosit focusat pe probleme sociale. Nouta-
tea în noua abordare este că hackathoanele care 
sunt demult în funcţiune sunt colorate de noi par-
ticipanţi și de noi probleme sociale, și în rezolva-
rea cazurilor, în elaborarea planurilor de acţiune 
nu neapărat limbajul de programare o să aibă rolul 
decisiv. Desigur, nu este exclus ca să se ajungă 
la o soluţie pe bază de tehnologia informatică și 
a comunicării, dar mijloacele soluţionării se mai 
extind. Din ideile echipelor complexe se pot naște 
cele mai variate planuri: de la cărţi de povesti la 
întreprinderi sociale. Organizatorii hackathoane-
lor sociale extind deci metoda dincolo de dome-
niul comercial, făcând posibil aplicarea metodei 
la rezolvarea nevoilor sociale zilnice. Organiza-
rea hackathonului social poate să aibă mai multe 
obiective. Totuși, cel mai important este să ofere o 
experienţă reală despre munca intensivă comună, 
despre colaborarea în parteneriat și despre rezol-
varea colectivă a unei probleme, care să asigure 
echipelor formate în jurul unei idei impulsul pentru 
colaborare și după eveniment.

Înainte să cunoașteţi cum am aplicat noi aceste 
metode, vă invităm în cel mai sudic colţ al Estoniei, 
unde am făcut cunoștinţă cu metodologia care stă 
la baza maratonului de planificare comunitară din 
Secuime și din Abaúj.

6Csíkszentmihályi Mihály (2020): Flow – Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó. 4.p.
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Exemplul eston

„Satul are bătrâni, are persoane handicapate, tot 
așa cum are și întreprinzător, pompier sau tăie-
tor de lemne, acesta ne fac comunitate. Și orice 
problemă s-ar ivi într-o asemenea comunitate, 
aceasta este în primul rând problema comunită-
ții.” – a definit esența hackathonului social unul 
dintre elaboratorii metodei, Bugarszki Zsolt, poli-
tician social maghiar, docent la Universitatea 
Tallin, rezident actual în Singapore.

În Estonia, deschisă la inovații, este bine-cunos-
cută metoda hackathonului în sectorul IT, și vari-
anta socială a hackathonului este din ce în ce mai 
des folosită în concursurile startup. Partenerii 
noștri estoni au dezvoltat metoda în cadru regio-
nal, ca prin participarea activă a localnicilor să 
ofere rezolvări comunitare la problemele sociale și 
de mediu ivite în zone lipsite de resurse.

Preluând formele hackathoanelor răspândite 
în domeniul IT, au lucrat mult ca să transforme 
metoda în așa fel, încât să facă posibil colaborarea 
între diferite grupuri sociale. Prima dată au simpli-
ficat limbajul, ca să fie pe înțelesul tuturor funcți-
onarea hackathonului. La început hackathoanele 
organizate de ei au reacționat la problemele pro-
vinciei estone – importante și în județ -: datorită 
capacitaților deficitare a serviciilor sociale mulți 
vârstnici trăiesc singuri, fără asistentă și ajutor, 

tarea ideilor elaborate. Cele mai bune idei sunt pre-
miate de juriu și de numeroși sponsori locali. După 
hackathonul social echipele pot accesa ajutorul 
mentorilor pentru realizarea ideilor.
În practica estonă hackathonul social a devenit 
unul din mijloacele dezvoltării regionale, succesul 
demonstrează funcționalitatea lui. În baza experi-
ențelor acumulate am decis să adaptăm modelul 
estonian în dezvoltarea comunitară.

diferite idei pentru rezolvarea necesităților ivite în 
comunitate.
Primul hackathon a fost organizat în 2018, a fost 
un succes. A urmat încă unul, și încă unul, cu un 
cerc de interesați tot mai mare. Evenimentul prin-
cipal de 48 de ore este organizat în general într-o 
școală, în diferite locații din județul Võru, la ora 
actuală deja și în afara județului. La aceste eveni-
mente – incluzând organizatorii – iau parte în jur 
de 100 de oameni, din diferite domenii: din consi-
lii locale, ministere, prestatori de servicii sociale și 
de sănătate, NGO-uri, întreprinzători, firme locale, 
specialiști, beneficiarii serviciilor, cetățeni locali. 
Evenimentul principal al hackathonului social 
începe întotdeauna cu prezentarea ideilor în 2-3 
minute de cei care l-au elaborat, urmează lucrul 
în echipe pentru finisarea ideilor. De obicei se for-
mează 10-12 echipe, care încep imediat a dezvolta 
– prin metodologia asigurată de organizatori – pla-
nurile. Pe durata hackathonului social echipele pot 
apela la ajutorul mentorilor menit să sprijine munca 
comună. Mentorii sunt specialiști în diferite dome-
nii, dezvoltatori de servicii, de IT, de marketing. 
Ideile oferă soluții la problemele locale, de exem-
plu: program de instruire și ajutor logistic  bucătă-
riilor școlare, pentru a folosi materii prime organice 
în cantine, medicii pot prescrie (pe lângă rețete) 
mișcare și antrenament bolnavilor, centrala solară 
comunitară etc. Evenimentul se încheie cu prezen-

la fel este caracteristic că persoanele cu handicap 
trăiesc în izolare. Cum se pot elabora soluții locale 
la aceste probleme? La acestea au ajustat proce-
sul hackhatonului, punând accent pe perioada 
de pregătire. Deci această variantă a metodei nu 
se rezuma numai la cele 48 de ore ale evenimen-
tului principal, pentru că au realizat că invitarea 
și implicarea diferiților actori locali este garantul 
succesului evenimentului, deci trebuie alocat timp 
suficient pentru aceasta. Având interesul ca par-
ticipanții la evenimentul principal să fie cât mai 
reprezentativ unei zone –în funcție de cât de inte-
grați erau în comunitatea locală organizatorii, cât 
de stabile erau legăturile lor în baza activităților 
anterioare – faza de pregătire a evenimentului 
era stabilit în general la șase-nouă luni. Sunt de 
părere că spațiul creativ poate să ia avânt, dacă 
se reușește ca oameni din diferite grupuri sociale 
sau profesionale colaborează și pot să elaboreze 
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într-un interval de timp definit, soluţii creative 
pentru probleme care momentan le provoacă 
greutăţi.

Și să o facă  cu bună dispoziţie, într-un mediu 
consolidant. Metoda este deci o adaptare a hac-
kathonului social de dezvoltare regională estonă, 
pe care am dezvoltat-o în urma muncii comuni-
tare din Ungaria și din Secuime.

În hackathonul social eston, folosit în dezvoltarea 
regională accentul se pune pe inovaţie (care este 
legat de dezvoltarea economică, chiar și atunci, 
când este vorba de inovaţie socială), iar marato-
nul planificării comunitare este axat pe valori și 
pe comunitate, pe activarea și implicarea acto-
rilor locali, pune accentul pe întărirea participă-
rii sociale. Deși forma și procesul este identic, în 
prima este important produsul respectiv servi-
ciul dezvoltat, în al doilea însăși procesul devine 
important.7

7Deoarece procesul este același, în manual utilizăm în gene-
ral expresia de hackathon social. Însă când vorbim despre 
exemplele din Abaúj sau Secuime, sau vrem să accentuăm 
specificul de dezvoltare comunitară, folosim termenul de 
maraton de planificare comunitară.

Aplicarea ca dezvoltare comunitară a hackatho-
nului social următoarea fază a unui proces, care 
a început cu o cercetare de participare comuni-
tară cu o durată de doi ani. Prelucrând rezulta-
tele cercetării cu colegii secui și cu cei din Abaúj, 
împreună cu comunităţile locale, am avut senza-
ţia că de atât de multe ori s-a folosit expresia de 
situaţie defavorizată, încât am dori să ieșim din 
aceasta și să catalizăm resursele locale  într-o 
formă voioasă, consolidată. Ne-am dat seama din 
cercetare, că enormele resurse externe îndrep-
tate către cele mai defavorizate zone pot fi foarte 
contraproductive suprimând faptul, că trăim 
într-un mediu minunat, cu foarte multe resurse. 
În acest timp partenerul estonian al Asociaţiei 
de Dezvoltare Comunitară relata despre o mul-
ţime de procese hackathon reușite. Recunoscând 
problemele locale am decis să încercăm această 
metodă. A consolida zona Abaúj și localităţile 
secuiești în valorile, resursele proprii. 

Varianta hackathonului social aplicată de noi, 
maratonul planificării comunitare este deci o 
metodă participativă, care dă posibilitatea ca 
membrii unei comunităţi să găsească împreună, 

Nașterea maratonului de planificare comunitară:  
procesul de adaptare a variantei de dezvoltare  
comunitară al hackathonului social

Maratonul planificării comunitare, confirmându-și numele are trei caracteristici principale:

1. TOATE ELEMENTELE SALE SUNT  ÎNTREPĂTRUNSE DE PLANIFICAREA COMUNITARĂ; 

2. ASIGURĂ POSIBILITATEA ȘI CONDIȚIILE CREAȚIEI INVENTIVE;

3. ESTE UN MARATON, FIINDCĂ DE OBICEI SE DESFĂȘOARĂ CA EVENIMENT DE 48/36/24 ORE. 
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Creatia inventivă este motorul ei, pentru că…

„Ingeniozitatea este o capacitate, datorită căreia ia ființă ceva nou (original și neaștep-
tat) avantajos (și util) ” – Sternberg & Lubart9 

„Ingeniozitatea indivizilor și a echipelor este punctul de pornire a inovației” – Teresa M. 
Amablie10

Spaţiul creativ ingenios permite oamenilor din diferite profesii să lucreze împreună 
pentru a dezvolta ideea pe care o aleg. Procesul de creaţie este facilitat și programat, 
îndeplinirea jaloanelor stabilite în 48 de ore creează tensiune în participanţi, într-un 
mediu creativ și aceasta încurajează crearea și elaborarea unei soluţii cât mai accesi-
bile. Constituirea unui spaţiu creativ este ajutată de mentori, munca lor este esenţială.

Este maraton, pentru că…

Evenimentul, adică crearea în comun, durează de obicei 48 de ore. Aceste 48 de ore nu sunt scutite 
de tensiunea sănătoasă și de presiunea competitivă datorată izolării, a timpului dat și a dorinţei de 
îndeplinire a sarcinilor, care, în multe cazuri, se dizolvă în timpul experienţei care însoţește dezvolta-
rea soluţiei. Evenimentul este îmbogăţit cu programe vesele, recreative (de exemplu, dans, yoga, alte 
jocuri) care oferă puterea de a petrece 48 de ore în mod creativ.

În forma utilizată de noi a hackathonului, am evidenţiat câteva principii pe care le-am considerat 
important să le luăm în considerare pe tot parcursul evenimentului. În cadrul maratonului de plani-
ficare comunitară, contribuim la consolidarea cooperării, parteneriatului, diversităţii  și incluziunii în 
comunitate, care sunt, de asemenea, pietrele de temelie ale dezvoltării procesului de planificare. 

9 Robert J. Sternberg, Wendy M. Williams (1995): How to develop student creativity.
10Teresa M. Amabile (1996): Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity

Este planificare comunitară pentru că… 

Specificul proceselor de planificare comunitară este că de la primele faze sunt antrenaţi cei afectaţi, și 
pe parcursul explorării situaţiei, la enumerarea problemelor cunosc obiectivele și valorile unul altuia, 
iar planul este alcătuit prin consens, în comun .8 Acestea sunt și condiţiile de bază a maratonului de 
planificare comunitară: ca să se poată organiza un eveniment maraton de 48 de ore, cu luni înainte 
trebuie să înceapă antrenarea conștientă a celor afectaţi, despre modul acesteia mai jos vom scrie 
detaliat. 

Maratonul planificării comunitare ca planificarea comunitară în general ajută localnicii, instituţiile 
locale să fie prezenţi în comunitate, să acţioneze, să fie activi, și să aibă posibilitatea de a-și rezolva 
propriile probleme în comun. Procesul se bazează pe resursele proprii ale comunităţii, sau cele acce-
sibile lor, deci putem s-o numim și planificare pe bază de resurse. În cursul maratonului de planificare 
locală:

• obiectiv de bază, ca să fie conectați la proces câți mai mulți localnici;
• prin  inventarierea și utilizarea resurselor comunitatea locală se dezvoltă, se întărește;
• succesul se datorează mai ales multiplicării legăturilor;
• schimbările intervenite în comunitate se realizează prin antrenarea localnicilor.

Maratonul planificării comunitare este deci un proces de planificare conștientă, care contribuie la 
recunoașterea de către localnici a resurselor și valorilor comunităţii lor proprii, în cadrul procesului de 
rezolvare a problemelor comune prin idei inovative, într-un eveniment cu bună dispoziţie. 

8Sain Mátyás (2010): Segédlet a közösségi tervezéshez. Területfejlesztési füzetek 1. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Nonprofit Kft. Budapest.

https://www.ascd.org/people/robert-j.-sternberg
https://www.ascd.org/people/wendy-m.-williams
https://hu.wikipedia.org/wiki/Innov%C3%A1ci%C3%B3
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COOPERARE
Orice muncă în comunitate se bazează pe cooperare, dar gradul de cooperare depinde de cât de bine 
reușesc să convină părţile asupra obiectivelor comune. Forma de cooperare pe care o propunem se 
bazează pe parteneriat și dialog continuu, bidirecţional.

PARTENERIAT
În timpul parteneriatului, participanţii la cooperare sunt egali în procesul de soluţionare a cazului, 
ierarhia dintre ei scade sau chiar dispare în cele 48 de ore petrecute împreună. Astfel, participarea la 
succese este la fel de comună ca și împărţirea riscurilor, conform cooperării.

DIVERSITATE
Teoria diversităţii a oamenilor – de gen, cultural, etnic, rasial, naţionalitate, religios, vârstă, preocupa-
re politică și filozofică, orientare sexuală, educaţie sau statut social etc. - atrage atenţia asupra valorii 
diversităţii în cadrul unei comunităţi date. În cazul unui maraton de planificare comunitară, putem 
viza diverse considerente de diversitate, în funcţie de tipul de comunitate în care are loc evenimentul.

INCLUZIUNE ȘI ACCESIBILITATE
Incluziunea înseamnă acceptarea diversităţii membrilor comunităţii și asigurarea de șanse egale. Aju-
tăm ca diversitatea să nu dezavantajeze membrii la participarea în comunitate și ca evenimentul să fie 
fără bariere, la fel de accesibil tuturor. 

Aceste valori de bază definesc în mod fundamental procesul și întrepătrund întreaga organizare. O 
altă misiune importantă a maratonului de planificare comunitară este de a aduce inovaţia socială, o 
cultură a creativităţii, în spaţiul dezvoltării comunitare. 

Un maraton de planificare comunitară nu este doar un eveniment, ci o creaţie comună în care actori 
foarte diferiţi lucrează împreună pentru a crea „ceva” care să ofere un răspuns inovator la problemele 
care apar în viaţa comunităţii locale. Și în aceasta se subliniază în același timp cooperarea actorilor din 
medii diferite și crearea comună.   

CÂND MERITĂ  APLICAT?

+ Dacă dorim ca soluţiile locale să fie dezvoltate 
la nivel local, de cel mai larg cerc al interesaţilor 
prin conlucrare.       
+ Dacă dorim să explorăm și să mobilizăm noi 
resurse pe care nu le-am cunoscut până acum 
sau le-am influenţat doar parţial, de ex. cerc mai 
larg de participanţi, implicarea de noi specialităţi, 
formarea de noi relaţii.     
+ Dacă dorim să creștem și să întărim sprijinul 
nostru local ca organizaţie iniţiatoare, organiza-
toare.  
+ Dacă dorim să creștem capacitatea cetăţenilor 
locali de a acţiona (de a-și dezvolta competenţele 
individuale), să-i întărim în a fi capabili să aducă 
schimbări și să fie modelatori activi în propria lor 
sferă de viaţă.   
+ Dacă dorim să oferim o experienţă comunitară 
cu bună dispoziţie.  
+ Dacă până acum am avut probleme în a ne 
adresa diferitelor generaţii. (Această metodă cre-
ativă este potrivită pentru a ajunge și a implica 
atât tineri cât și bătrâni.)     

CÂND NU MERITĂ  APLICAT?

— Dacă credem în dezvoltarea formulată de 
experţi, nu avem prea multă încredere în cunoș-
tinţele localnicilor și în colaborarea partenerială, 
suntem pesimiști cu privire la faptul că acţiunile 
comunitare au valoare adăugată în dezvoltarea 
locală.   
— Dacă dorim să ajungem la o schimbare într-un 
timp scurt. 
— Dacă nu avem suficiente resurse mobilizabile 
pentru a organiza evenimentul.   
— Dacă dorim neapărat să păstrăm controlul în 
dezvoltarea ideilor. 

Pentru ce este potrivită această metodă și pentru ce 
nu?
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Acest capitol al manualului - prin exemplele secu-
iești și din Abaúj - prezintă procesul maratonului 
de planificare comunitară: pregătirea, evenimentul 
principal și perioada de după evenimentul princi-
pal. Discutăm despre pregătire cel mai detaliat, așa 
vrem să ajutăm cititorii – pe dumneavoastră – să vă 
planificaţi propriul proces maraton de planificare 
comunitară.

Procesul secuiesc a fost organizat de Asociația 
Leader Homoród-Küküllő (denumită în continuare: 
HKLeader) și cu sprijinul profesional al Fundației 
Humán Reform. A fost integrată fundamental în pro-
cesele de dezvoltare rurală și comunitară reprezen-
tate de organizațiile LEADER.

Exemplul maghiar a fost implementat de Asociația 
de Dezvoltare Comunitară „Fogadó” din Nord Abaúj 
(denumită în continuare: FÉSZAK) ca organizator 
local și Asociația de Dezvoltare Comunitară (denu-
mită în continuare: KÖFE) ca partener de sprijin pro-
fesional și a fost următoarea etapă a procesului de 
dezvoltare comunitară în cadrul microregiunii Abaúj.

Etapele organizării unui hackathon social11 – procesul maratonului de planificare comunitară secuiască și din Abaúj

1.  
Definirea intenției locale

10.
Elaboraraea foilor de lucru

9.  
Organising preparatory events

2. 
Clarificarea obiectivelor, asteptărilor 3.

Formarea grupului organizator

6. 
Conturarea subiectelor principale 
de dezvoltare a hackathonului social

7. 
Începera procesului de implicare

8.
Invitarea mentorilor,  
coordonarea lor

11.  
Comunicația

12.  
Invitarea maeștrilor de ceremonii,  
a juriului și a sustinatorilor

11 Zsolt Bugarszki, Katri-Liis Lepik, Kadri Kangro, Marju Medar, 
Kristina Amor, Marko Medar, Koidu Saia (2020): Vezérfonal szo-
ciális hackathon rendezvények szervezéséhez.

4.
Conturarea domeniilor vizate

5.
Definirea motivaţiei

https://datadoi.ee/bitstream/handle/33/338/Veze%CC%81rfonal%20szocia%CC%81lis%20hackathon%20rendezve%CC%81nyek%20szerveze%CC%81se%CC%81hez.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://datadoi.ee/bitstream/handle/33/338/Veze%CC%81rfonal%20szocia%CC%81lis%20hackathon%20rendezve%CC%81nyek%20szerveze%CC%81se%CC%81hez.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://datadoi.ee/bitstream/handle/33/338/Veze%CC%81rfonal%20szocia%CC%81lis%20hackathon%20rendezve%CC%81nyek%20szerveze%CC%81se%CC%81hez.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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Pregătirea

Nu trebuie să uităm că fiecare proces este unic și irepetabil. Este foarte important să facem cunoștinţă 
cu condiţiile locale în timpul pregătirii și să planificăm în consecinţă. Printre altele, aceste aspecte 
merită luate în considerare:

— Ce resurse – deja cunoscute – avem în comunitatea locală?

• Relațiile noastre, colaborările noastre existente în cadrul comunității locale (capital social);
• cunoștințele comunității (capital uman);
• caracteristici culturale cunoscute, explorate și conservate în comunitate (capital cultural); 
• valori naturale, resurse pe care putem construi (capital natural). 
• Care sunt relațiile de putere și politice din regiune? În ce poziție suntem noi? Câtă influență 

avem asupra proceselor locale, cât de mult control putem exercita? (capital politic)  
• Care este infrastructura în comunitatea locală (ex. transport, sistem instituțional) care va fi dis-

ponibilă în timpul organizării evenimentului? (capital construit)   
• Care este fondul nostru financiar? Câți bani și alt sprijin avem pentru organizație? (capital finan-

ciar) 

— Care sunt nevoile locale în zona țintă selectată la care am dori să răspundem în cadrul evenimen-
tului, să dezvoltăm soluții? 
— Cum stârnim nevoia de schimbare în locuitorii locali? Cum sprijinim localnicii să recunoască 
modul în care își pot influența viața de zi cu zi?

Seria de întrebări poate fi continuată - aceste aspecte și aspecte similare sunt recomandate a fi luate 
în considerare dacă vă gândiţi să organizaţi un maraton de planificare comunitară în zona voastră. 
Din experienţa noastră, gândirea la aceste aspecte ne ajută să proiectăm un maraton de planificare 
comunitară (MPC) care se potrivește condiţiilor locale, se bazează pe resursele locale și răspunde în 
mod adecvat nevoilor locale. Dacă putem articula bine întrebările și răspunsurile, va fi mai ușor să 
găsim parteneri pentru implementare. 

Pasul 1: Formularea intentiei locale

Ca în  oricare intervenţie comunitară, este impor-
tant ca MPC să aibă câţiva oameni locali implicaţi 
care cred în necesitatea organizării evenimentului 
- care simt nevoia să iniţieze și să lanseze proce-
sul. (Acest lucru este esenţial chiar dacă iniţiativa 
vine din afara comunităţii locale.) Poate că nici tu nu 
citești aceste rânduri din întâmplare - poate că prin-
cipala forţă unificatoare a cercului organizator va fi 
comunitatea ta! Acest lucru înseamnă mult pentru 
succesul viitor al planificării. Angajamentul local 
este o condiţie pentru ca schimbarea să înceapă la 
nivelul comunităţii locale. Dacă angajamentul local 
apare de la bun început, el întărește recunoașterea 
și acceptarea procesului în cadrul comunităţii.

HKLeader este organizația microregiunii Homoród-Kü-
küllő. (Zona este mărginită la vest și sud-vest de jude-
țul Mureș, la nord și nord-est de Munții Harghita, la 
sud de județul Brașov și la sud-est de Munții Baraolt.) 
Asociația a fost înființată în 2016 cu 39 de membri 
(15 localități, 20 de ONG-uri și 4 companii). Pentru 
dezvoltarea regiunii, HKLeader a elaborat o Strate-
gie de Dezvoltare Locală pentru perioada de progra-
mare 2014-2020, în care și-a formulat trei obiective 
principale: 1. dezvoltarea spațiilor și a vieții comuni-
tare rurale, 2. dezvoltarea unei economii incluzive și 
durabile, 3. atragerea tinerilor în mediul rural. Asoci-
ația consideră că dezvoltarea rurală poate fi durabilă 
doar dacă se bazează pe comunitățile locale, făcân

du-i pe localnici interesați de acțiune. MPC servește 
ca instrument pentru aceasta.  

Din 2007, FÉSZAK desfășoară dezvoltarea comuni-
tății la nivel micro regional și dezvoltarea așezărilor 
bazate pe dezvoltarea comunității în partea de nord 
a județului Borsod-Abaúj-Zemplén, în Nordul Abaúj. 
Asociația are o relație profesională cu KÖFE, Asocia-
ția Dialog și Asociația Leader Abaúj. Esența misiunii 
lor: Soluțiile comunitare sunt cele mai durabile și, prin 
urmare, cele mai dezirabile soluții pe termen lung! În 
activitatea lor de dezvoltare comunitară, dezvoltarea 
democrației participative, lupta împotriva nedrep-
tăților sociale, reducerea inegalităților și atenuarea 
sărăciei profunde sunt principalele lor obiective soci-
ale. Pesimismul și stigmatul recent din regiune au un 
impact negativ asupra vieții localnicilor, așa că aceș-
tia doresc să lanseze un proces întăritor care ar putea 
fi o etapă importantă pentru MPC.
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Primul pas în înfiinţarea unui MPC este să oferiţi 
un răspuns de ce aţi dori să organizaţi evenimen-
tul în propria comunitate sau într-o anumită zonă 
selectată? Care sunt așteptările voastre pentru 
maratonul de planificare comunitară și cum 
poate procesul MPC să răspundă acestor aștep-
tări? Cum contribuie acest lucru la viitorul comu-
nităţii locale? Ce poate beneficia comunitatea și 
ce grupul organizator de pe urma ei? Merită să 
răspundeţi la toate acestea într-un cerc mai larg, 
așa că vă recomandăm să organizaţi unul sau mai 
multe workshop-uri în care să vă puteţi formula 
obiectivele pentru eveniment împreună cu câţiva 
membri care sunt deja implicaţi în proces.  

Principala motivație a HKLeader pentru organi-
zarea MPC (cunoscut la nivel local sub numele 
de Maratonul de Dezvoltare Rurală) a fost de 
a-și consolida planificarea strategică pe bază de 
comunitate, având încredere că planurile dezvol-
tate vor fi atât de puternice încât ar putea primi 
sprijin în următorul lor proces de aplicare. (Peste 
90% din resursele planificate pentru implementa-
rea actualului plan de dezvoltare au fost deja uti-
lizate, acum este timpul ca aceștia să pregătească 
o strategie de dezvoltare pentru noua perioadă de 
programare și să consolideze comunitățile solici-
tante.) Învățarea și aplicarea maratonului social 
ca metodă după părerea lor ar crește participa-

Pasul 3: Formarea grupului de organi-
zare

Organizatorii unui hackathon social (denumit în 
continuare: HS) locuiesc de obicei în zona ţintă 
a HS. Uneori, desigur, HS nu este organizat de 
membrii comunităţii. Există hackathoane care 
sunt create la comandă, de ex. o localitate, un 
district sau un organism judeţean anunţă eveni-
mentul și invită o organizaţie externă să conducă 
procesul. Cu toate acestea, HS - ca unul dintre 
posibilele instrumente de dezvoltare comunitară 
- se bazează întotdeauna pe participarea și rolul 
membrilor comunităţii. În calitate de organizator, 
prima sarcină este să găsești actorii care devin 
formatori activi și susţinători ai procesului la nivel 
local. Membrii comunităţii care devin membri ai 
grupului organizator se angajează pentru o peri-
oadă mai lungă (aproximativ 6-9 luni) deoarece 
HS constă din mai multe etape (pregătire, eveni-
ment, urmărire). 

Grupul de organizare este activ în toate cele trei 
etape și ajută la eficientizarea procesului. Așa 
că, atunci când începeţi, merită să vă gândiţi 
dacă puteţi fi prezenţi pe tot parcursul procesu-
lui. Dacă nu, trebuie  să vă gândiţi la înlocuitori și 
să-i aveţi la timp. Numărul de membri ai grupu-
lui organizator, adică câte persoane devin partici-
panţi activi la organizare, depinde în mare măsură 
de circumstanţe. Nu-i totuna  dacă un grup de 

dezvoltare a comunităţii locale dorește să organi-
zeze un astfel de eveniment sau dacă o organiza-
ţie dedicată dezvoltării urbane sau rurale o orga-
nizează sau dacă un grup informal format din unii 
membri ai comunităţii locale decide să organizeze 
HS. Resursele de care dispune grupul organizator 
pot fi foarte diferite, iar acest lucru influenţează 
puternic și modul în care se formează grupul. În 
cea mai ideală situaţie, în timpul implementării, 
toţi membrii echipei de organizare (dar cel puţin 
unii dintre ei) se pot ocupa de sarcini organizaţi-
onale part-time sau full-time. Desigur, HS poate 
fi implementat și în așa fel încât organizatorii să 
lucreze ca voluntari angajaţi și să lucreze la dez-
voltarea procesului pe lângă locul de muncă, dar 
în acest caz mult mai mulţi oameni trebuie să coo-
pereze pentru a îndeplini domeniile și sarcinile 
individuale. Se poate observa că fiecare proces 
organizatoric este unic, planul trebuie adaptat la 
condiţiile locale – și există sarcini organizatorice 
care sunt determinante în proiectarea procesului 
HS. În tabelul de mai jos, le-am colectat.

rea comunității, cum ar fi implementarea planu-
rilor strategice comunitare, elaborarea planurilor 
de acțiune pentru viitor și formularea propunerilor 
de proiecte.

FÉSZAK a dorit să-și consolideze activitatea de 
dezvoltare comunitară la nivel micro-regional din 
Abaúj, care datează de 15 ani, prin organizarea 
MPC (nume local: Maratonul de dezvoltare comu-
nitară Abaúj, prescurtat în ABATHON) și să-și 
extindă grupul de dezvoltare cu noi membri activi. 
Scopul ABATHON este dublu: să facă cartografie-
rea și implicarea actorilor activi ai microregiunilor 
mai eficiente și să îndeplinească o sarcină profe-
sională demnă și o provocare cu organizația, care 
ridică și inspiră funcționarea asociației în confor-
mitate cu misiunea sa. Sunt încrezători că în viitor 
pot deveni jucători permanenți în procesele de 
dezvoltare strategică din regiunea Abaúj și / sau 
se pot extinde într-o echipă pregătită să organi-
zeze în mod independent procese de importanță 
strategică.

Pasul 2: Clarificarea obiectivelor și așteptărilor
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Responsabilităti pentru organizare

Rol Sarcini

Coordonator principal reunește și coordonează zonele organizatorice

Responsabil profesional 
este responsabil pentru implementarea profesională, lucrează cu 
metodologia muncii comunitare

Coordonatorul echipei de volun-
tari

recrutează și coordonează voluntarii implicați în implementarea 
evenimentului principal

 Responsabil de comunicare
comunicare, inclusiv managementul rețelelor sociale, crearea de 
site-uri web, comunicarea cu presa

Organizator local general este responsabil pentru logistică, fondul fizic

Responsabil pentru tehnică
îndeplinirea sarcinilor tehnice, de ex. aranjarea si montarea mi-
crofoanelor, organizarea și montarea fundalului tehnic

Responsabil cu strângerea de 
fonduri

contribuie la strângerea costurilor evenimentului, de ex. colectare 
de taxe, granturi (chiar prin diverse forme de finanțare comunita-
ră)

Tabelul rezumă sarcinile și rolurile din defalcarea 
pe care o propunem, desigur că este posibil să se 
abate de la aceasta – formarea exactă a rolurilor 
face parte din planificarea adaptată procesului 
specific local și circumstanţelor date.

Atunci când creezi un grup de organizare, cea mai 
importantă sarcină a ta este să creezi un grup de 
organizare ai cărui membri se angajează să orga-
nizeze procesul și să devină motoarele pentru 
ca evenimentul să fie cât mai de succes. Anga-

jamentul și motivaţia organizatorilor sunt trans-
mise celorlalte persoane implicate, iar acest lucru 
facilitează cooperarea de succes. Dacă organiza-
torii simt importanţa HS în propria lor comunitate, 
vor vedea cum le poate face viaţa de zi cu zi mai 
frumoasă, ei vor putea transmite această viziune 
colegilor care se alătură, și altor participanţi la 
proces.

Experienţa noastră generală este că, cu cât grupul 
organizator este mai bazat pe comunitate, adică 
cu cât mai mulţi voluntari locali sunt implicaţi, cu 
atât este mai important să acordăm atenţie și să 
răspundem la eventualele fluctuaţii ale motivaţiei 
și să dedicăm o atenţie și energie constantă întă-
ririi grupului organizator pe plan intern. 

Organizația HKLeader a fost într-o poziție atât de 
norocoasă încât a devenit parte din programul lor 
de lucru organizarea MPC, astfel încât cercul orga-
nizatorilor a fost acoperit de personalul propriu. 
Coordonatorul principal și liderul profesional al 
procesului a fost directorul executiv al asociației, 
în timp ce celelalte responsabilități erau ale altor 
trei membri ai personalului.

Caracteristica organizatorică a MPA Abaúj a fost 
faptul că a fost realizată prin munca dedicată a 
voluntarilor, care a necesitat cooperarea mult mai 
multor oameni în timpul pregătirii: grupul orga-
nizator era format din 16 membri, un total de 

12 membri FÉSZAK și 4 membri KÖFE au orga-
nizat evenimentul, iar coordonatorul principal 
- care și-a unit responsabilitățile ca membru al 
KÖFE - este și membru al FÉSZAK. Munca sa a 
fost asistată de patru grupuri de lucru (profesio-
nist, coordonator de voluntari, logistică, strângere 
de fonduri). Membrii fiecărui grup de lucru erau 
compuși din membrii FÉSZAK și KÖFE. Activitatea 
grupurilor de lucru a fost coordonată de 2-3 per-
soane, munca lor a fost asistată de voluntari supli-
mentari. (Un total de aproximativ 30 de voluntari 
au participat la procesul de organizare, cu intensi-
tate variabilă.) Grupurile de lucru au avut întâlniri 
bisăptămânale  în ultimele 4 luni, pe lângă întâlni-
rile grupului de lucru în care fiecare grup de lucru 
a fost reprezentat de câte un membru. În ultima 
perioadă, cu o lună înainte de eveniment, au fost 
necesare mai multe întâlniri pe săptămână pentru 
o desfășurare de succes.
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Pasul 4: Definiti zona tintă

Atunci când planificaţi un HS, este important să 
determinaţi cât mai curând posibil în ce zonă doriţi 
să organizaţi evenimentul, ce limite au comunită-
ţile alese de dvs. 

În funcţie de tipul comunităţii de implementare, 
au fost identificate trei tipuri de HS:

• HS CREAT ÎNTR-O COMUNITATE LOCALĂ: 
zona țintă este o unitate teritorială spe-
cifică, de ex. vecinătate, cartier, oraș.  

• HS DE COMUNITATE BAZATĂ PE INTERESE, 
BAZATĂ PE CAUZĂ SAU SPIRITUALITATE: 
organizată de comunități legate de identită-
țile indivizilor (de exemplu, ocupație, religie, 
etnie, hobby, advocacy, orientare sexuală)  

• HS LEGAT DE O ORGANIZAȚIE: este creat de o 
comunitate care poate fi legată de o anumită 
organizație formală sau instituție (de exemplu, 
comunitate de muncă, sindicat, ONG, compa-
nie)

Cu toate acestea, se poate spune că aceste trei 
tipuri HS sunt amestecate pentru majoritatea HS 
și fiecare este reprezentat într-o anumită formă. 
De exemplu, poate fi creat un HS ai cărui orga-
nizatori sunt legaţi de o anumită organizaţie (de 

exemplu, o asociaţie), dar zona ţintă în care este 
implementat hackathonul este bazată pe comu-
nitatea locală (de exemplu o zonă, un cartier) și 
comunităţi din zonă (de exemplu, biserica locală, 
cercul de prieteni al animalelor) care participă. 
Indiferent de modul în care vă decideţi asupra 
zonei ţintă ca organizator, este foarte important 
să fiţi conștienţi de limite, astfel încât participan-
ţii la următorii pași - evenimentele pregătitoare 
și evenimentul principal - să acopere zona ţintă. 
HS va avea succes dacă toate părţile interesate 
și potenţiali participanţi din zona ţintă desemnată 
pot participa proporţional.

Maratonul de planificare comunitară implemen-
tat de HKLeader a fost demarat de o organizație 
locală cu rol de dezvoltare rurală, cercul organi-
zator principal a fost format de personalul aso-
ciației și de voluntarii aferente sarcinilor. În plus, 
în timpul procesului organizatoric, s-au adresat 
actorilor locali interesați de dezvoltarea rurală: 
consilii locale, dezvoltatori comunitari și rurali, 
personalul altor organizații LEADER, ONG-uri, 
antreprenori și, nu în ultimul rând, rezidenți locali. 
În acest caz, așadar, inspirat de o comunitate de 
muncă bazată pe organizație, a fost implementat 
un HS care acoperă o comunitate locală extinsă, 
în care au apărut și comunități bazate pe interese.

Membrii FÉSZAK au încercat să abordeze con-
tactele lor din regiunea Abaúj, în zona districtu-
lui Gönc (care implică 28 de așezări mici și cele 
două orașe), care pot ajuta dezvoltarea regiunii cu 
ideile lor în viitor. Pe lângă oamenii cheie (actori 
activi din fiecare localitate care pot mobiliza și alți 

localnici), aceștia au încercat să implice și antre-
prenorii locali și consiliile locale. Și aici se poate 
spune că a fost implementat un HS extins la nivel 
local, unde comunitățile locale, bazate pe interese 
și organizaționale au fost prezente și au îmbogă-
țit-o ca participanți.
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La creșterea gradului de conștientizare a motiva-
ţiei, merită luată în considerare motivaţia comună 
a oamenilor care trăiesc în comunitatea locală, de 
nivel regional, pe de o parte, și interesele perso-
nale ale viitorilor organizatori și participanţi, pe 
de altă parte. Se recomandă întărirea motivaţiei 
pe tot parcursul procesului, organizarea de con-
versaţii și exerciţii, în care participanţii își pot găsi 
și deveni conștienţi de motivaţia lor. Prin clarifica-
rea motivaţiei, angajamentul oamenilor este, de 
asemenea, întărit. Vă recomandăm să organizaţi 
discuţii ale comunităţii locale în diferite părţi ale 
zonei selectate pentru a le întări motivaţia!

Definirea motivaţiilor ar trebui luată în conside-
rare și în funcţie de rolurile participanţilor la HS, 
pentru care recomandăm următoarea împărţire: 

1. Motivarea organizatorilor 
2. Motivarea participanților 
3. Motivarea mentorilor 
4. Motivarea juriului 
5. Motivarea sponsorilor

Regândirea motivaţiei organizatorilor, participan-
ţilor și sponsorilor este deosebit de importantă și 
merită să acordăm importanţă deosebită acestui 
lucru.

Dacă este proiectat un HS bazat pe comunitatea 
locală, problema apartenenţei este o considera-
ţie importantă: dacă oamenii pot experimenta că 
aparţin și ei acelei comunităţi, ei au o identitate 
puternică a comunităţii locale, acela este un ele-
ment emoţional care joacă un rol foarte important 
în proces. Vă sugerăm să vă gândiţi la motivaţie în 
funcţie de identitatea comunităţii alese.

Atât HKLeader, cât și FÉSZAK și-au construit 
programul pe identitatea locală: au încercat să 
motiveze oamenii subliniind că ar putea avea un 
impact asupra propriului spaţiu de locuit dacă ar 
veni la acest eveniment.

În funcţie de zona ţintă și de cine este organizat 
HS, ar putea fi util să identificăm zonele de dez-
voltare și subiectele care pot ajuta potenţialii 
participanţi să se gândească la ideile lor în avans. 
Depinde de voi, organizatorii, să decideţi, în func-
ţie de circumstanţe dacă-i vedeţi sens în respec-
tiva comunitate.

În timpul MPC secuiesc, organizatorii au anunțat 
în prealabil domeniile selectate ale viziunii dezvol-
tării rurale locale, de-a lungul cărora au așteptat 
ideile: 

1. socializarea tineretului pe baza tradiției și cul-
turii locale; 
2. servicii locale și turism; 
3. produs local; 
4. exploatarea durabilă a resurselor locale; 
5. comunități familiale locale active 

Deși principalele domenii (ex. dezvoltarea rurală, 
dezvoltarea sănătății, produsul local, turismul, eco-
nomia locală etc.) au fost identificate în timpul pregă-
tirii MPC în raionul Gönc, accentul organizației a fost 
pe găsirea proprietarilor de idei prin contacte perso-
nale, așa că nu a fost nevoie de discuții publice despre 
aceste subiecte. Reflectarea asupra posibilelor dome-
nii tematice în cazul lor a ajutat mai degrabă munca 
organizatorilor ca ghid intern pentru organizatori.

Pasul 6: Definirea principalelor subiecte de dezvoltare ale hackathonului socialPasul 5. Definirea motivatiei:
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Un maraton de planificare comunitară își atinge 
cel mai mult obiectivul de dezvoltare comuni-
tară dacă reușește să ajungă - și în afara grupu-
lui restrâns de organizatori - la potenţiali parte-
neri și să-i implice, voluntari sau participanţi din 
comunitate care pot contribui într-un fel la suc-
cesul evenimentului. Pentru a face acest lucru, 
merită regândit sistemul de relaţii existent al gru-
pului organizator în prima perioadă, ţinând cont 
de aspectele de diversitate vizate.

Asociația Leader Homoród-Küküllő a fost princi-
palul organizator al maratonului de planificare a 
comunității secuiești. Chiar și la începutul organi-
zării, aceasta a reușit să implice personal din alte 
organizații Leader, cu aproape 24 de profesioniști 
în dezvoltare rurală și/sau comunitară prezenți 
ca mentori în acest proces. Primarii din zona țintă 
și persoanele cheie active ale așezărilor au spri-
jinit procesul ca parteneri. Datorită acestui fapt, 
obiectivul stabilit a fost atins și în ceea ce privește 
diversitatea, deoarece organizatorii au considerat 
foarte important ca participanții locali de diferite 
profesii și de vârste diferite să provină din întreaga 
zonă țintă definită inițial.

În districtul Gönc, organizatorul FÉSZAK (organi-
zația locală de dezvoltare comunitară micro-regi-
onală) a început organizarea de-a lungul propriei 
rețele de contacte, așa au găsit participanții la 
primele ateliere de transfer de cunoștințe, majo-
ritatea lor ulterior au fost și proprietari de idei. 
Participanții la evenimentul principal, potențialii 
membri ai echipei au fost abordați prin interme-
diul acestora și altor contacte ale FÉSZAK. În plus, 
mentorilor selecționați la nivel local li s-au alătu-
rat membri ai partenerului co-organizator, specia-
liștii din KÖFE.

Vă încurajăm să selectaţi criteriile care credeţi 
că vor influenţa diversitatea MPC. Odată ce le-aţi 
definit, merită să creaţi un tabel de contact de-a 
lungul grupurilor selectate, unde puteţi urmări cu 
ușurinţă partenerii și participanţii din cadrul gru-
pului de organizare. De exemplu, un tabel de con-
tacte poate conţine următoarele grupuri:

1. Rezidenţi locali: rezidenţi locali ale căror aptitu-
dini, abilităţi, experienţă, motivaţie și dorinţă pot 
contribui la proiect. De asemenea, este impor-
tant să se acorde o atenţie deosebită persoanelor 
aflate în situaţii de excluziune și implicării lor fără 
obstacole.

2. Comunităţi locale – formate pe bază pe cauză 
-, grupuri formale și informale, organizaţii: aso-
ciaţii locale, voluntarii acestora, cluburi și reţele 
(cum ar fi grupuri sportive, culturale, sociale, reli-
gioase etc. conduse voluntari) care pot contribui 
la proiect. 

3. Instituţii locale, servicii, întreprinderi, autori-
tăţi locale: instituţii locale, de ex. instituţii publice 
(școli, biblioteci, parcuri, secţii de poliţie etc.) și 
întreprinderi și organizaţii locale care pot contri-
bui la proiect.

Când vă adresaţi participanţilor, este posibil să 
întâmpinaţi iniţial rezistenţă. Această reacţie este 
perfect normală, deoarece probabil îi invitaţi la 
un eveniment inedit pentru cei adresaţi. Cu toate 
acestea, orice rezistenţă poate fi rezolvată clari-
ficând încă de la început că acesta este un eve-
niment în care sunt prezenţi nu (doar) profesio-
niști, ci rezidenţi locali dispuși să îmbunătăţească 
viabilitatea comunităţii lor locale. Desigur, acești 
localnici pot fi specializaţi într-un anumit terito-
riu, experţi într-un domeniu, dar cea mai impor-
tantă competenţă a tuturor provine din faptul că 
locuiesc la nivel local.

În timpul implicării, recomandăm următoa-
rele metode de intervenţie comunitară: Discuţie 
comunitară, Chestionar comunitar, Metoda Ateli-
erul viitorului, Harta resurselor.

Pasul 7: Începerea procesul de implicare  
(parteneri - jucători cheie - participanti)
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Pe lângă participanţi, jucătorii cheie din HS sunt 
mentorii. Mentorii ajută echipele formate să 
lucreze împreună cât mai eficient posibil: să-și 
dezvolte și să-și pună în aplicare ideile, atât în 
timpul evenimentelor pregătitoare, cât și apoi pe 
tot parcursul HS și, eventual, după. Personalită-
ţile, domeniile de expertiză și cunoștinţele men-
torilor sunt întotdeauna adaptate tipului de eve-
niment.

Scopul principal al maratonului de planificare 
comunitară din secuime a fost de a sprijini dezvol-
tarea rurală la nivel de comunitate prin organizații 
LEADER, prin urmare, mentorii au fost experți în 
dezvoltare rurală și dezvoltare comunitară a orga-
nizațiilor regionale LEADER. Fiecare echipă a avut 
câte doi mentori care au facilitat procesul de pla-
nificare.

În districtul Gönc, FÉSZAK, ca organizație de 
dezvoltare comunitară la nivel micro-regional, a 
implementat maratonul de planificare comunitară 
împreună cu Asociația de Dezvoltare Comunitară, 
astfel încât mentorii au fost profesioniști locali 
care cunoșteau metodele de lucru comunitar, cât 
și membri ai organizației naționale care lucrează 
ca dezvoltatori comunitari. Și aici câte doi men-
tori au ajutat fiecare echipă, dar ca ajutor perio-
dic, atunci când echipele au avut nevoie, au avut 

ocazia să folosească și sprijinul unor mentori cu 
expertiză deosebită (comunicare, IT, dezvoltare 
rurală și finanțare și strângere de fonduri).
 
Mentorilor nu le sunt suficiente doar cunoștin-
ţele pentru HS dat, este important să știe a faci-
lita grupurile. Pe parcursul procesului intensiv al 
maratonului, este normal ca în cadrul echipelor 
să apară dificultăţi și obstacole, iar dacă un facili-
tator înţelegător însoţește procesul, echipele vor 
depăși aceste obstacole mult mai ușor și se vor 
putea concentra mai eficient pe dezvoltarea de 
soluţii creative.

CONSIDERAȚII SUPLIMENTARE:

— Merită ca organizatorii să conlucreze și cu men-
torii, așa că vă recomandăm să organizați o întâl-
nire (întâlniri) pre-mentor în care să discutați 
despre colaborare, să aflați cu ce metode le place 
mentorilor să lucreze și să le puteți sugera tehnici 
pentru a ajuta facilitarea.

— Mentorii sunt jucători foarte valoroși în hac-
kathon, succesul depinde în parte de ei, așa că 
trebuie avut grijă să le oferim toate condițiile 
pentru munca lor, să primească toate cunoștințele 
pregătitoare.

— Colaborarea mentorilor și echipelor poate fi sus-
ținută de un coordonator de mentori, coordonând 
munca mentorilor cu nevoile echipelor.

— Evenimentele pregătitoare pot fi și repetiții 
pentru mentori, unde mentorii se pot încerca ei 
înșiși în rolul de participant și, în calitate de orga-
nizatori, le puteți observa munca. Dacă observați 
că un mentor lucrează pe o bază de valori diferită, 
aveți posibilitatea să schimbați mentorul respec-
tiv.

 Pasul 8: Invitaţia și coordonarea mentorilor
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Pasul 9: Organizarea evenimente-
lor pregătitoare

Evenimentul principal este întotdeauna precedat 
de diferite evenimente pregătitoare. Acest lucru 
se datorează faptului că, pentru ca evenimen-
tul principal să se desfășoare cât mai bine posi-
bil, sunt necesare o serie de procese de pregă-
tire. Metoda și forma evenimentelor pregătitoare 
depind de caracteristicile zonei ţintă și ale grupu-
lui ţintă al HS.

O parte a procesului de pregătire în secuime a 
fost un transfer de cunoștințe comunitare, în care 
au fost instruiți mentori. Aici, mentorii au făcut 
cunoștință cu metoda HS, au experimentat funcți-
onarea acesteia în timpul exercițiilor situaționale 
și au studiat și dezvoltat împreună fișele de lucru 
care vor fi utilizate în timpul facilitării. În urma 
acestui atelier, au mai fost organizate trei eveni-
mente pregătitoare. (Teritoriul este format din trei 
zone mai mici, iar în toate cele trei zone au dorit să 
ajungă la potențiali participanți.) Cu aceste ocazii, 
au prezentat maratonul de planificare comuni-
tară, au vorbit despre impactul potențial al aces-
tuia asupra zonei și au vorbit despre idei.

Și în maratonul de planificare comunitară din 
Ungaria s-a desfășurat și un atelier de transfer de 
cunoștințe, dar la aceasta au fost apelați potențiali 
participanți, care au cunoscut procesul MPC, care 

au și început să lucreze la propriile idei și la posi-
bilele resurse, de ex. la membrii viitoarei echipe. 
Astfel, după atelierul de transfer de cunoștințe, 
celelalte trei evenimente pregătitoare au avut loc 
în sau în apropierea așezărilor gazdelor de idee, 
unde s-a consolidat și mai mult formarea diversi-
ficată a viitoarelor echipe. Aceste evenimente pre-
gătitoare s-au concentrat atât la gazdele de idei, 
cât și asupra participanților asociați cu ei. 

Numărul și forma evenimentelor pregătitoare 
pot varia foarte mult de la o regiune la alta, dar 
aceste ocazii contribuie întotdeauna la eficacita-
tea evenimentului principal. Este responsabilita-
tea organizatorilor să planifice în mod conștient 
evenimentele pregătitoare adaptate la starea 
comunităţii date. Prin urmare, merită să evalu-
aţi starea comunităţilor locale (pentru aceasta, 
cunoașterea stării propus la începutul capitolului 
pregătitor vă poate ajuta) și propria voastră înca-
drare în comunitatea locală: dacă simţiţi că nu 
aveţi suficiente conexiuni locale în acel moment, 
ar trebui să planificaţi o pregătire mai lungă. Vă 
recomandăm să organizaţi cel puţin 2-3 eveni-
mente pregătitoare.

Evenimentul pregătitor poate include transferul 
comun de cunoștinţe sau chiar formare, contribu-
ind astfel la întărirea angajamentului unor grupuri 
de participanţi (de exemplu, pregătirea mentori-
lor, reflectarea asupra ideilor participanţilor). Cu 

toate acestea, evenimentele pregătitoare sunt în 
mare parte ateliere comunitare facilitate, iar par-
ticipanţii invitaţi acoperă bine publicul ţintă. (De 
exemplu, dacă HS este concentrat la nivel local, 
evenimentele pregătitoare pot avea loc în diferite 
locaţii din zona ţintă.) Aceste ateliere pot fi gân-
dite ca un fel de conversaţie pregătitoare, testând 
în prealabil procesul pentru a ajuta la modelarea 
evenimentului principal și la reducerea potenţia-
lelor erori.

CARE ESTE SCOPUL?

— Poate oferi organizatorilor o oportunitate de a 
explica ce îi așteaptă pe participanţi, mentori în 
timpul evenimentului principal, iar participanţii 
pot oferi feedback despre cât de mult au înţeles 
acest lucru.
— Puteţi, de asemenea, să pregătiţi echipele care 
participă la evenimentul principal pentru eve-
niment, să exerseze unele părţi ale acestuia, de 
ex. prezentarea ideilor în 2-3 minute, regândirea 
domeniului de specializare a membrilor echipei 
pentru a asigura diversitatea.
— Putem consolida munca și cooperarea mento-
rilor.
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Exemplu de eveniment pregătitor secuiesc:

„Am rezumat mai întâi munca asociației de până 
acum și modul în care proiectul va deveni un vis 
împlinit. Pentru a ilustra acest lucru, am folosit 
imagini ale proiectelor implementate. Am prezen-
tat apoi pe scurt procesul care urmează (pre-eve-
niment și Maratonul de Dezvoltare Rurală) și opor-
tunitatea pregătirii planului de dezvoltare pentru 
perioada următoare, și le-am cerut celor prezenți 
să se alăture bucuroși și să participe la acest 
proces. Am prezentat și viziunea asociației pe cinci 
teme. Cei 17 localnici au fost împărțiți în 4 grupuri 
și doi mentori au fost desemnați să ajute fiecare 
grup. La proiectarea grupurilor, am ținut cont ca, 
pe cât posibil, dintr-o comună o singură persoană 
să participe la grup. Sarcina grupurilor a fost de 
a găsi într-o oră obstacole (probleme) care stau 
în calea realizării viziunii, și care îi afectează per-

sonal. Pentru a depăși acest obstacol, s-au ținut 
atâtea discursuri de recrutare (pitching) câte au 
considerat necesare pentru a forma o echipă. În 
cele din urmă, cele 4 grupuri au susținut în total 5 
discursuri de recrutare, pe care le-am analizat și 
le-am atras atenția asupra faptului că acest dis-
curs de recrutare de 2 minute determină în mare 
măsură dacă persoana care o ține poate forma o 
echipă pentru a evita obstacolul din calea ideii. 
Lăsam participanții să plece cu tensiunea că vii-
torul depinde și de ei. (László Lázár, Asociația 
Leader Homoród-Küküllő) 

Exemplu de eveniment pregătitor la Abaúj:

„Evenimentele pregătitoare sunt ocazii care ajută 
la transformarea evenimentului principal într-un 
ABATHON de 48 de ore. În Abaúj, am ajuns la 
concluzia că scopul acestora este de a prezenta 
metoda, pe de o parte, de a arăta structura eve-
nimentului, pe de altă parte, și de a ajunge și 
implica tot mai mulți oameni la ABATHON, pe de 
altă parte. Pentru că ei vor fi gazdele cazurilor, for-
matorii grupurilor, care vor determina astfel între-
gul program. Prin urmare, ne-am gândit că aceste 
evenimente ar trebui să fie interesante, îmbietoare 
și trezește interesul și în denumirile lor. Primul eve-
niment pregătitor, Vinerea Plăcintelor, a avut loc 
la Pitvaros, Telkibánya, pe 9 iulie. Ne-am adresat 
participanților la atelierul anterior de transfer de 
cunoștințe cărora li sa cerut să invite colegii care 
ar putea fi interesați de acest proces. În plus, prin 
rețeaua sa de contacte, cercul FÉSZAK a invitat 
personal oameni din partea de nord a regiunii 
care doresc să făptuiască ceva pentru comunitate, 
despre care știu că au idei de schimbare. Deoa-
rece au fost mai mulți cei care s-au alăturat echi-
pei ABATHON pentru prima dată, am început cu 
o introducere. După aceea, am descris cele două 
organizații în organizarea și cooperarea cărora 
se realizează ABATHON. Asociația de Dezvol-
tare Comunitară „Fogadó” Nord Abaúj (FÉSZAK) 
a vorbit despre faptul că, ca organizație locală, 
s-a angajat în acest proiect cu scopul de a aduna 

colegi, astfel încât cei care locuiesc aici să nu 
aștepte soluții, ci să modeleze viitorul. Ei simt că 
prin acest program pot părăsi Nord Abaúj și își pot 
reînnoi asociația. Asociația de Dezvoltare Comu-
nitarő (KÖFE) este o organizație profesională nați-
onală care lucrează pentru a le arăta oamenilor 
cum instituțiile, organizațiile și așezările întregi 
pot fi conduse într-un mod comunitar. Nu numai 
că doresc să arate, dar doresc și să educe oamenii 
despre funcționarea bazată pe comunitate într-un 
proces de învățare comunitară. Pentru ca oamenii 
să vorbească între ei, să se reunească pentru a se 
gândi la așezarea și la regiunea lor, sunt necesare 
tot mai multe instrumente și metode. În cadrul 
hackathonului social, KÖFE a văzut această nouă 
oportunitate și invită partenerii deschiși, care 
doresc schimbare în regiune, să facă din această 
metodă de dezvoltare comunitară un proces și să 
o încerce. Pentru că această metodă nu este pre-
gătită - de fapt, fiecare regiune trebuie să-și creeze 
și să inventeze întotdeauna propriul hackathon - 
și cu ABATHON putem arăta un model care oferă 
comunităților curajul de a folosi metoda.” (Aranka 
Molnár, KÖFE)
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Pe parcursul evenimentului de 48 de ore, echi-
pele, cu ajutorul mentorilor lor, prin diverse 
repere, își dezvoltă ideile. Pentru a face acest 
proces cât mai ușor posibil, folosim foi de lucru 
pentru a ajuta echipele să atingă reperele. Fișele 
de lucru pot fi, de asemenea, dezvoltate în avans 
cu implicarea mentorilor sau a experţilor externi.

Am împrumutat subiectele și majoritatea meto-
dologiei fișelor noastre de lucru din modelul 
eston, care au fost dezvoltate în continuare de 
către mentorii secui și KÖFE. Fișele noastre de 
lucru acoperă următoarele domenii:

- formularea motivaţiilor individuale și comuni-
tare în cadrul echipelor;
- clarificarea și colectarea resurselor individuale 
și comunitare;
- relaţia dintre nevoie și ideea de a o rezolva 
(reflectarea la nevoie, formularea relaţiei noastre 
cu aceasta, posibile căi de ieșire, definirea gamei 
de actori);
- grup ţintă, definirea părţilor interesate (susţină-
tori potenţiali, obstruanţi);
- pregătirea unui plan de acţiune.

Pasul 11: Comunicarea

La planificarea comunicaţiei de la bun început 
separaţi comunicarea externă și cea internă.

Prin comunicare internă înţelegem în primul rând 
canalele de comunicare și coordonare din cadrul 
echipei organizatoare, care trebuie stabilite pe 
baza unei decizii comune.

Comunicarea externă are și ea aspecte diferite în 
funcţie de ce strategie de comunicare inventăm 
pentru ea. (Credem că strategia este întotdeauna 
necesară.) Întrebările de bază ale dezvoltării stra-
tegiei sunt: ce, cui, în ce scop, cum să comunici. 
După ce răspundeţi la acestea, dinamica și sarci-
nile aferente ar trebui să fie vizibile.

Este important de menţionat că comunicarea 
este esenţială, dar merită să ne aliniem angaja-
mentele în acest domeniu cu resursele noastre 
existente (capacitate, timp, interfeţe disponibile, 
canale etc.) și să preferăm să facem „doar” ceea 
ce putem face cu siguranţă. Desigur, dacă orga-
nizatorii văd acest lucru ca pe o provocare per-
sonală, pot face multe și multe, dar merită să te 
oprești din când în când și să te uiţi la realizările 
(eficacitatea comunicării) pentru a avea timp să 
schimbi tactica, să întărești noi direcţii.

Următoarele sunt câteva dintre domeniile în care 
este important să punem activităţile noastre de 
comunicare în slujba procesului: atingerea, adre-
sarea și implicarea participanţilor; găsirea de 
potenţiali sponsori; angajamentul juriului și al 
diverșilor sponsori; prelucrare picturală a eveni-
mentului (cel puţin ulterior), diseminare (repor-
tare) către comunitatea mai largă. Pentru toate 
acestea, este important să găsiţi un nume bun 
pentru eveniment; să realizaţi un logo ( produs 
prin orice tehnică); să aveţi o descriere scurtă și 
simplă a cine suntem și la ceea ce chemăm oame-
nii. Nu merită să economisiţi pe fotograful care 
documentează evenimentul, deoarece aceste 
imagini pot aduce un serviciu valoros pentru noi 
chiar și ani mai târziu.

În general, recomandăm utilizarea canalelor de 
comunicare cunoscute și disponibile organizato-
rilor (ex. site-uri de știri utilizate de consilii locale, 
forumuri, comunităţi online). Dar dacă există 
capacitate pentru aceasta, putem organiza și noi 
canale de comunicare în jurul evenimentului.

În practica secuiască, în comunicarea internă a 
grupului de organizare s-a lucrat cu metodele obiș-
nuite de lucru. În timpul comunicării externe, con-
tactul online și cel personal au fost separate. Site-
urile de rețea socială deja utilizate și canalele de 
comunicare (de exemplu, lista de e-mailuri, bule-

 Pasul 10: Elaborarea foilor de lucru



44 45

tinul informativ) au fost utilizate pentru a ajunge, 
a adresa și a implica participanții online. Contac-
tul personal a început cu sistemul de contact exis-
tent, iar apoi au ajuns la cât mai multe persoane 
implicate în zonă cu ajutorul metodei bulgărilor 
de zăpadă. S-a pus mare accent pe apariția în 
mass-media microregională: au apărut intervi-
uri, conversații radio, articole despre evenimentul 
care urmează, iar aceste canale au fost folosite și 
în reportajele post-eveniment. Prin urmare, orga-
nizarea evenimentului a implicat mass-media 
semnificativ din zona țintă.

În timpul hackathonului din Abaúj  (ABATHON), 
comunicarea internă a avut loc în cadrul organiza-
torilor, în primul rând, prin activitatea coordonată 
a grupurilor de lucru. În comunicarea externă, 
strategia online și cea personală au fost separate. 
Prima a fost organizată în principal de-a lungul 
comunității FÉSZAK și KÖFE, iar metoda bulgă-
relui de zăpadă a fost folosită pentru comunica-
rea personală: tuturor organizatorilor afiliați li s-a 
cerut să-și miște propriul grup comunitar și, even-
tual, local (de exemplu, cerc local de cântece, club 
de dans, cerc de dezvoltare comunitară, club eco-
logist etc. .), sistemul propriu de relații. Avantajul 
zonei este că munca de dezvoltare comunitară are 
o istorie de 15 ani, astfel încât membrii organi-
zațiilor înființate în acest timp, acum și copiii lor 
pot lua parte activă în proces, oamenii pe care 
i-au invitat (și uneori ei înșiși) au devenit gazde 

de idei, participanți și voluntari. Organizatorii au 
luat legătura cu potențiali sponsori prin contac-
tarea lor personală. Materialele vizuale, video și 
audio elaborate în cadrul evenimentului principal 
au fost realizate de colegii activi în acest domeniu 
în cadrul KÖFE, cu implicarea voluntarilor.

Maeștrii de ceremonie sunt gazdele, prezentatorii 
părţilor plenare ale evenimentului principal, res-
ponsabilii de voie bună. În consecinţă, merită să 
alegeţi indivizi pentru acest rol care nu sunt stră-
ini de scenă, sau cel puţin fac faţă reflectoarelor 
pe durata evenimentului. Maeștrii de ceremonii 
„umblă în perechi”, astfel încât să se poată com-
pleta și ajuta cu ușurinţă unul pe celălalt. Pe lângă 
discutarea informaţiilor logistice în pregătirea 
acestora, ar trebui să se pună un accent deosebit 
pe monitorizarea creării unei bune atmosfere și a 
dinamicii participanţilor. De asemenea, este indi-
cat să înţeleagă nu numai ca gen ce se întâmplă, 
ci și în metodologie, motiv pentru care este reco-
mandat ca cel puţin un maestru de ceremonii să 
vină din cercul de organizatori. Atunci când selec-
taţi maeștri de ceremonii, merită să vă gândiţi și 
la actorii regionali care sunt membri emblema-
tici, recunoscuţi ai comunităţii locale. Prin anga-
jamentul lor dau rang evenimentului și adâncesc 
integrarea sa locală.

La MPC secuiesc și la fel la cel din Abaúj, am ales o 
pereche de maeștri de ceremonii și acest lucru sa 
dovedit a fi eficient. Un maestru de ceremonii a știut 
cum să creeze bună dispoziţie, iar celălalt a modelat 
bine procesele, cunoscând dinamica profesională.
Juriul va evalua ideile prezentate în cadrul eve-
nimentului principal. Merită să invitaţi membri ai 

juriului persoane care au rol important în viaţa 
comunităţii date și care s-ar putea angaja să sus-
ţină o idee și pe termen lung. Membrii juriului pot 
fi, de exemplu, directori de companie, sponsori, 
persoane celebre (locale/regionale), persoane 
publice care ar trebui să fie invitate prin contacte 
personale. Un alt aspect important al selecţiei 
membrilor juriului este ca persoana invitată să fie 
deschisă și sensibilă la specificul abordării comu-
nităţii. (Nu este ușor și poate nici nu se poate 
forma un juriu care să îndeplinească toate criteri-
ile.) În ceea ce privește dimensiunea juriului, din 
experienţa Estoniei recomandăm un juriu de până 
la 10 persoane.

Este recomandat să invitaţi juriului în timp util (cu 
cel puţin o lună înainte de evenimentul principal) 
pentru a-i putea pregăti corespunzător, deoarece 
trebuie să cunoască natura și scopul evenimentu-
lui și aspectele jurizării. (Aceste criterii de evalu-
are au fost pregătite de personalul profesionist al 
organizatorilor într-o etapă anterioară a procesu-
lui.) Invitaţia la timp oferă, de asemenea, o opor-
tunitate de a prezenta membrii juriului în prealabil 
publicului (de exemplu, pe reţelele de socializare) 
- acest lucru poate încuraja participanţii  la eveni-
ment.

Pasul 12: Invitarea maeștrilor de ceremonie, juriului și sustinătorilor
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Sponsorii și membrii juriului nu sunt neapărat 
aceiași oameni. Merită să căutaţi sponsori din-
tr-un cerc mai restrâns sau mai larg, în funcţie de 
tipul de sprijin care ar ajuta echipele participante 
să își implementeze ideile. În consecinţă, sprijinul 
poate fi o contribuţie financiară, suport de experţi, 
diverse oferte de active etc. Determinarea gamei 
de granturi necesare ne va contura calea pentru 
a găsi un sponsor. Invitarea sponsorilor și poten-
ţialilor sponsori trebuie, de asemenea, efectuate 
planificat, este recomandat a implica experţi din 
domeniu. Pe parcursul celor două maratoane de 
planificare comunitară pe care le-am implemen-
tat, am reușit să câștigăm, printre alţii, următorii 
sponsori: administraţii locale, primari, mici și mari 
antreprenori, filiala judeţeană și locală a Progra-
mul de bunăstare digitală12, organizaţii LEADER13
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Pentru a susţine prezenţa offline (personal) al 
proceselor, cum ar fi un maraton de planificare 
comunitară, există platforme online care pot înca-
dra un proces de planificare bazat pe comunitate 
în mod creativ în spaţiul online. Important este 
că aceste interfeţe nu sunt identice cu canalele 
online din planul nostru de comunicare, deoarece 
nu sunt doar pentru comunicare, ci permit con-
sultarea socială reală. O astfel de interfaţă este 
siteul operat de Icelandic Active Citizens Foun-
dation YourPriorites și echivalentul său maghiar, 
care este încă în faza de testare, operat de KÖFE 
TársalGÓ.
  
Aceste interfeţe sunt potrivite pentru a genera un 
dialog de calitate și semnificativ între actorii de 
planificare comunitară pe temele și ideile prezen-
tate în faza pregătitoare a MPC, în cele 48 de ore 
ale evenimentului principal, sau în timpul urmări-
rii. Funcţia platformelor se schimbă și se extinde 
astfel în funcţie de care fază de proiectare sunt 
utilizate.

Desigur, ca și interfeţele online în general, aceste 
platforme online nu sunt un substitut pentru 
puterea de angajament a invitaţiei personale, dar 
o pot susţine foarte bine. Bineînţeles, cu condi-
ţia să folosim platformele online într-un mod con-
știent, planificat și organizat, care, dacă sunt pe 

mâini bune, pot deveni instrumente foarte efici-
ente, dar avem responsabilitatea de a observa ce 
procese apar și ce vom face cu acestea.

Ideile dezvoltate în cele 48 de ore atât în cadrul 
MPC-urilor secuiești, cât și a celor din Abaúj și 
unele elemente ale planului lor de acțiune au 
fost împărtășite pe interfața online de planifi-
care participativă. Prin aceasta, scopul nostru 
a fost să ajungem la mai mulți oameni din zonă 
care să contribuie la realizarea acestor idei; de a 
le crește popularitatea și acceptarea lor; și, even-
tual, pentru ca rezidenții locali să împarte sugestii 
locale, avantajele și dezavantajele ideilor.

12Programul de bunăstare digitală (PBD) este un program 
guvernamental pentru dezvoltarea digitală a societății 
maghiare, în cadrul căruia funcționează în toată țara punc-
tele comunitare de acces la Internet și centrele de formare 
pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază (punctele 
PBD).
13Programul LEADER face parte din politica de dezvoltare 
rurală a Uniunii Europene. Scopul programului este de a se 
asigura că fondurile UE pentru dezvoltare rurală nu sunt utili-
zate în domenii separate (educație, sănătate, dezvoltare agri-
colă, dezvoltare culturală, dezvoltarea afacerilor etc.) și nu 
fără consultarea societății locale, ci prin inițiative integrate 
și locale, implicând operatori economici și organizații negu-
vernamentale. În acest scop, în fiecare microregiune ar trebui 
înființat un „Grup de acțiune locală”, care ar putea include 
consiliile locale, antreprenori din microregiune și organizații 
neguvernamentale din microregiune. Sarcina acestor grupuri 
de acțiune este de a dezvolta strategia de dezvoltare rurală a 
microregiunii date.

Pasul 13: Folosirea interfetei de participare online

https://www.yrpri.org/domain/3
https://tarsalgo.net/domain/1129
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Termenul hackathon social este adesea folo-
sit doar pentru a descrie evenimentul principal 
- nu întâmplător, deoarece acesta se află în cen-
trul întregului proces: toată munca pregătitoare 
vizează în cele din urmă crearea unui eveniment 
principal de succes. În practica noastră, eveni-
mentul principal este un maraton de weekend de 
48 de ore care se desfășoară de vineri seara până 
duminică seara. Mai jos este o prezentare pas cu 
pas a principalelor elemente ale programului eve-
nimentului. 

Înregistrarea

Merită să cereţi pre înscriere la eveniment, deoa-
rece informaţiile dezvăluite din acesta vă vor ajuta 
să vă pregătiţi atât din punct de vedere logistic, 
cât și din punct de vedere al conţinutului. În ace-
lași timp, este de asemenea important ca acesta 
să rămână un eveniment deschis și ca lipsa preîn-
registrării să nu fie o barieră în calea participării. 
Cu toate acestea, înregistrarea la faţa locului este 
absolut necesară.

La punctele de înregistrare, participanţii ridică 
instrumentele necesare. Pe lângă (sau în combi-
naţie cu) cartea de vizită, este indicat să afișaţi 
rolul fiecăruia cu un semn distinctiv, de ex. organi-

zator, mentor, participant, membru al juriului. (Cu 
aproape 100 de oameni care lucrează împreună 
în același timp, acest ajutor organizatoric va faci-
lita mult munca în comun.) Formarea echipelor 
va necesita, de asemenea, ca fiecare participant 
să aibă un card de culoare specifică (cardurile 
vor arăta diversitatea echipei, mai mult despre 
aceasta mai târziu). Cardurile vor fi de asemenea 
oferite participanţilor la punctul de înregistrare.

Evenimentul de deschidere

Evenimentul începe cu un program comun de 
deschidere cu o mare putere motivaţională. Orga-
nizatorii se vor prezenta la evenimentul de des-
chidere (eventual și sponsorii pot avea un rol și 
în cadrul prezentării), pot fi ţinute discursuri, iar 
programul poate fi îmbogăţit de diverși interpreţi. 
Evenimentul de deschidere va oferi, de aseme-
nea, ocazia participanţilor de a afla despre prin-
cipalele etape ale celor 48 de ore, datorită unei 
scurte introduceri. (Scenariul este disponibil și 
pe hârtie, astfel încât să puteţi urmări cu ușurinţă 
evenimentul.) Vorbitorii din secţiunea următoare 
pot fi încurajaţi aici - atmosfera relaxată a eveni-
mentului de deschidere susţine și acest lucru.

pei. Aici, proprietarii de idei pot instala un „stand” 
unde, de ex. pot fi citite pe o tablă cu flipchart 
notiţe despre idee. Participanţii se plimbă prin 
standuri, recitesc notiţele, vorbesc despre ideile 
cu proprietarul și cu membrii echipei care i s-au 
alăturat deja - și decid în timp cărei echipe să se 
alăture. 

La descrierea principiilor hackathonului social s-a 
discutat despre importanţa diversităţii, precum și 
despre aspectele deciziei grupului organizator de 
a asigura acest lucru în timpul HS. Conform aces-
tor criterii, participanţii au primit carduri color la 
înregistrare. De exemplu, dacă diversitatea sec-
toarelor este principala consideraţie, reprezen-
tanţilor sectoarelor civil, de stat și cu scop lucra-
tiv li se vor acorda culori diferite, dacă diversitatea 
profesională este importantă, atunci culorile vor 
indica fiecare specialitate. Când un participant 
se alătură unei echipe, își pune cardul colorat pe 
tablă - astfel, sprijinind și urmărirea diversităţii 
procesului.

Discursuri de prezentare a ideilor 
(recrutare)

În această etapă, facem cunoștinţă cu proprieta-
rii de idei, care își prezintă pe scurt ideea într-un 
discurs de recrutare (pitching) în faţa publicului, 
de obicei fără utilizarea mijloacelor vizuale sau 
cu reprezentare vizuală minimă (de ex. 1 ima-
gine/idee). Sunt disponibile 1,5-3 minute pentru 
discurs (dacă participanţii sunt de obicei vor-
bitori fără experienţă sau au unele dificultăţi de 
comunicare, merită planificat cu discursuri de trei 
minute). Pentru a păstra cadrul planificat al eve-
nimentului, este important să respectaţi cu stric-
teţe intervalul de timp al discursurilor. Procesul 
este facilitat de unul sau doi maeștri de ceremo-
nii, care  asigură mersul bun al etapei.

În urma discursului de recrutare, mentorii au 
ocazia să-i pună proprietarului ideii câteva între-
bări, care vor ajuta și mai mult la clarificarea ideii. 
Un rezumat al discursului și al problemelor ivite 
va fi trecut pe hârtie de flipchart, pe care pro-
prietarul ideii îl va folosi în secţiunea următoare 
pentru a recruta membri.

Market – formarea grupurilor

Scopul marketului este ca proprietarii de idei să 
formeze o echipă diversă de cel puţin 5-8 per-
soane – în marketul se recrutează membrii echi-

Cum se desfășoară evenimentul principal al unui 
hackathon social? 
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parte din idee (de exemplu, design de site web, 
fragment de carte).
Sprijinul mentorilor este esenţială în această 
etapă. Aceștia aduc exerciţii, jocuri și sarcini care, 
lucrând împreună la rezolvarea lor, pot aduce 
echipa din ce în ce mai aproape de crearea unui 
prototip inovator al ideii și al planului de acţiune 
asociat. În timpul muncii, este deosebit de impor-
tant să sprijiniţi în mod corespunzător dinamica 
grupului, mentorii să acorde o atenţie deosebită, 
și să se asigure că membri echipei se pot conecta 
unul de celălalt într-un mod adecvat.

Colaborarea este ajutată de o „bază” separată ofe-
rită echipelor, în care dezvoltarea poate decurge 
fără deranj. Această sală le este disponibilă pe 
tot parcursul evenimentului, așa oferim și o opor-
tunitate ca ei înșiși să împartă timpul, durata și 
forma dezvoltării, adaptându-se la dinamica indi-
viduală a echipei. Organizatorii oferă oportunită-
ţile de recreere potrivite: jocurile, spectacolele, 
muzica pot adăuga culoare evenimentului și pot 
încuraja brainstormingul creativ.

Dezvoltarea este raportată de echipe la punc-
tele de control predefinite, unde mentorii le oferă 
feedback suplimentar. (Punctele de control sunt 
descrise în secţiunea următoare.)

Această etapă este un punct important în hac-
kathonul social, deoarece aici se clarifică cu cine 
vor lucra proprietarii de idei în următoarea activi-
tate comună. De asemenea, mentorii aici își vor 
selecta echipele cu care să lucreze în următoa-
rele 48 de ore. Pentru participanţi, alegerea unei 
echipe este o decizie importantă care, sperăm, va 
însemna și un angajament pe termen mai lung: 
trebuie să găsească subiectul și echipa în care își 
pot imagina planificarea. De aceea este prefera-
bil să lăsaţi mai mult timp pentru această etapă 
(minim jumătate, dar până la 1-2 ore). 

Ca urmare a marketului, se formează echipele 
finale (nu în jurul tuturor ideilor sunt organizate 
până la urmă echipe!), acest lucru merită să 
raportăm și în plen la finalul secţiunii.

Dezvoltarea ideilor, lucrul în echipă

După emoţia de market și de formare a echipelor, 
începe partea maraton a HS, cooperarea inten-
sivă a echipelor, timp în care - cu sprijinul mento-
rilor/facilitatorilor - echipele dezvoltă ideea. Deci, 
în această etapă, accentul se pune pe munca 
comună a echipelor și a mentorilor. 
Rezultatul dezvoltării va fi de obicei un plan de 
acţiune, eventual un prototip - în orice caz un 
anumit „produs”. În funcţie de idee, se pot obţine 
rezultate foarte unice. De exemplu, în timpul dis-
ponibil, echipa poate dezvolta sau implementa o 

În practica din Abaúj, am împărțit munca mentori-
lor și, cu implicarea unor mentori speciali, am oferit 
echipelor  oportunitatea de a obține ajutor supli-
mentar pe lângă mentorii echipei. Mentorii speci-

ali au fost experți în următoarele domenii: comu-
nicare, IT, dezvoltare rurală, strângere de fonduri. 
Echipele au trebuit să facă o programare separată 
pentru a obține ajutorul unor mentori speciali.
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Puncte de control, consultatii

Munca în echipă este uneori întreruptă de diverse 
puncte de control și consultări, la care echipele 
prezintă starea actuală a muncii comune. Scopul 
punctelor de control este de a oferi mentorilor și 
celor responsabili pentru programul profesional o 
idee despre progresul echipelor și să poată reac-
ţiona în timp util la blocaje sau dificultăţi. Este 
recomandabil să programaţi punctele de con-
trol bine distribuite pe parcursul celor 48 de ore, 
de ex. până la sfârșitul etapelor de dimineaţă și 
după-amiază din a doua zi și în ultima zi înainte de 
prelegerile finale.

La punctele de control, reprezentanţii echipei 
(1-2 persoane/echipă) se întâlnesc cu mentorii 
și organizatorii participanţi, în ordinea preînregis-
trării. (Mentorii își lasă de obicei echipele singure 
pentru această perioadă, așa că aproape toţi men-
torii sunt prezenţi la punctele de control.) Fiecare 

echipă are 8-10 minute folosite la alegere: pot 
folosi timpul pentru prezentări, dar echipa poate 
veni și cu o întrebare, și dedică timpul disponibil 
discutării acesteia.  

Punctele de control servesc, de asemenea, sco-
pului de a obișnui echipele cu experienţa prezen-
tării în faţa unei „audienţe”, precum și de a obţine 
încurajări și întăriri externe pentru procesul pe 
care îl percep în primul rând din interior. Feedbac-
k-ul poate fi dus înapoi în echipă (de asemenea, 
este recomandat să vă acordaţi timp pentru asta 
în rândul echipei) pentru că puteţi învăţa multe 
din el.

Merită să schimbaţi reprezentanţii echipei, astfel 
încât și alţii să aibă posibilitatea de a-și repre-
zenta ideea și de a se consulta. De asemenea, 
merită să le oferim echipelor șansa de a vedea 
procesele altor echipe din când în când - aceste 
opriri oferă, de asemenea, o oportunitate bună 

de a face acest lucru, unde membrii echipei pot 
rămâne în cerc și după timpul acordat lor pentru 
a-și asculta colegii următori.

Utilizarea eficientă a resurselor de mentorat este 
întărită de faptul că mentorii de la punctele de 
control au, de asemenea, o perspectivă asupra 
muncii altor echipe și a posibilelor blocaje. În 
plus faţă de cunoștinţele lor generale, fiecare 
mentor are experienţe diferite, iar partajarea 
unei astfel de experienţe poate contribui mult la 
lucrul împreună. Punctele de control dezvăluie 
aceste conexiuni și este, de asemenea, posibil 
ca o echipă să împrumute mentorul altei echipe 
pentru o perioadă de timp (de exemplu, o jumă-
tate de oră) pentru a împărtăși aceste experienţe. 

Prezentarea ideilor dezvoltate

Ne apropiem încet de sfârșitul celor 48 de ore, 
cel mai definitoriu moment fiind prezentarea ide-
ilor dezvoltate. Urmând exemplul discursurilor de 
recrutare deja cunoscute la începutul evenimen-
tului, echipele vor pregăti o prezentare finală. Pre-
gătirea poate fi ajutată de profesioniști în comu-
nicare (mentori speciali) care discută în prealabil 
cu reprezentanţii echipei la ce să fie atenţi atunci 
când pregătesc și apoi prezintă o astfel de pre-
zentare.

Și aici echipele au la dispoziţie câteva (aproxima-
tiv 3) minute pentru prezentare, pentru care inter-
preţii (1-2 persoane pe echipă pot participa activ 
la spectacol) pot folosi diverse elemente vizuale, 
trucuri, întorsături surprinzătoare - pe scurt, orice 
pot face după cum îi duce imaginaţia și creati-
vitatea lor. După fiecare prezentare finală, juriul 
are posibilitatea de a pune întrebări (maximum 7 
minute), ajutând astfel la o mai bună prezentare 
și înţelegere a ideii. Și această etapă de închidere 
este asistată de maestrul de ceremonii.
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Jurizare 

În urma prezentărilor finale, juriul se va retrage și 
va lua decizia pe baza celor spuse acolo și a fișe-
lor de lucru elaborate de echipe, ţinând cont de 
criteriile de evaluare stabilite în prealabil (care 
vor fi descrise la evenimentul de închidere pre-
zentat în următoarea secţiune). 

Cu toate acestea, este important ca juriul să nu 
vadă doar prezentările finale, deoarece din aces-
tea nu pot înţelege semnificaţia procesului, care 
dă valoarea reală a rezultatului. Pe de altă parte, 
condiţia pentru luarea unei decizii imparţiale este 
ca juriul să nu se implice prea mult, să nu vadă 
prea mult evenimentul - aici trebuie găsit mijlocul 
de aur.

În timpul jurizării, merită să pregătiţi participan-
ţilor diverse programe, reducând astfel emoţia 
așteptării, și este momentul oportun să faceţi 
fotografiile echipelor.

Evenimentul de închidere, premiere

Participanţii au trecut prin zile cu o colaborare 
foarte semnificativă, intensă, obositoare, dar 
înălţătoare, este important să încheiem eveni-
mentul cu demnitate și să întărim sentimentele 
pozitive. La evenimentul de închidere, sărbătoa-
rea și bucuria vor juca un rol major, care poate fi 
susţinut de diverse programe, precum cântatul 
împreună și spectacolele interpreţilor. În cadrul 
evenimentului de închidere, se va prezenta deci-
zia juriului, se vor acorda premiile, iar și aceasta 
trebuie pătrunsă de atmosfera de sărbătoare. 
Este responsabilitatea organizatorilor de a face 
evenimentul de închidere cât mai bun posibil, de 
a „eleva” participanţii, de a întări valoarea de a fi 
împreună.

Conform practicii generale a HS, toţi actorii (par-
ticipanţi, mentori, organizatori) își asumă numai 
cele 48 de ore. În cazul MPC, și procesul eve-
nimentului post-principal este, de asemenea, 
important. Depinde de capacităţile existente dacă 
această perioadă se va dezvolta în cele din urmă 
și dacă (dacă da, cum) va continua cooperarea. 
Este important să comunicaţi clar acest lucru.
În cele ce urmează, încercăm să arătăm din punc-
tul de vedere al participanţilor cum  poate evolua 
procesul după evenimentul principal.

Proprietarii de idei și echipele lor

Proprietarii ideii își „deţin” ideile până la începu-
tul evenimentului, dar după aceea ideea devine 
un „produs” comun, o chestiune împărtășită cu 
membrii echipei, pe care echipa o dezvoltă în con-
tinuare în parteneriat. Prin urmare, este important 
de clarificat faptul că, deși după eveniment deţi-
nătorii ideii iniţiale pot fi principalii coordonatori și 
mișcători ai grupului, membrii echipei implicaţi în 
dezvoltarea ideii au fost în egală măsură parte din 
acest proces, așa că au devenit și „proprietari”. ”. 
(Dacă este o idee în care se naște un produs cu 
adevărat „comun”, sugerăm ca membrii echipei 
să încheie un acord comun formal sau informal, 
nu numai despre colaborarea viitoare, ci și despre 
împărtășirea proprietăţii intelectuale în comun.)

Viaţa ideilor după un eveniment depinde așadar 
în primul rând de colaborarea echipei. Dacă eve-
nimentul a oferit suficientă forţă și motivaţie 
pentru ca membrii echipei să vadă rostul con-
tinuării, ei vor găsi o modalitate de a face acest 
lucru. În funcţie de situaţie, echipa de organizare 
poate oferi sprijin în acest sens (este important să 
comunicaţi deschis dacă acesta este cazul). Pre-
miile sau ofertele de mentorat pot, de asemenea, 
să ofere sprijin și să dea un nou impuls continu-
ării.

În general, în baza experienţelor din opt idei, cca. 
doi ajung în faza de realizare.

Ce se întâmplă după evenimentul principal?
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Mentorii

Indiferent dacă lucrează contra cost sau pro 
bono, și mentorii au contract în principal pentru 
48 de ore. Cu toate acestea, practica arată că 
ei sunt adesea angajaţi să sprijine în continuare 
grupul și să continue să lucreze împreună într-o 
anumită formă. Merită ca grupul de organizare să 
se gândească dinainte ce fel de mediu de sprijin 
ar putea oferi pentru acest lucru.

Organizatorii

Organizatorii ar trebui să analizeze rezultatele 
evenimentului - din propriul punct de vedere: 
măsura în care așteptările și obiectivele lor au 
fost atinse. Dacă vor vedea rostul, ar trebui să 
folosească impulsul oferit de eveniment pentru 
a construi colaborări suplimentare, pentru a-și 
consolida relaţiile sau chiar să se angajeze pentru 
un viitor MPC.

Organizatorii au contactat aproape 100 de per-
soane în timpul pregătirii și desfășurării eveni-
mentului, incluzând adesea noi cunoștinţe. Con-
siderăm importantă consolidarea acestor relaţii 
și după eveniment, în speranţa unei cooperări vii-
toare.

Colaborarea participanţilor, mentorilor și organi-
zatorilor nu se încheie neapărat cu evenimentul 

principal al HS. Succesul real al cooperării este  dacă 
ideea dezvoltată se și  realizează. După cum sa indicat 
mai devreme, este natural că nu toate ideile se concre-
tizează - cu toate acestea, în timpul maratonului de pla-

nificare comunitară, în calitate de organizatori, ne 
străduim ca toate echipele să aibă această posi-
bilitate.



58 59

Încheiere

Deși construirea de comunități viabile este adesea 
un proces de pași mici, un maraton de planificare 
comunitară vă ajută să faceți mulți pași mici într-un 
timp relativ scurt. Toate acestea pot fi un fel de efect 
catalizator asupra persoanelor implicate în proces, 
care pot experimenta că nu sunt singuri în afacerile 
lor locale și că sunt într-adevăr capabili să găsească 
singuri o soluție care să aibă rezultate vizibile în 
propriile comunități pe termen scurt.
MPC oferă o modalitate și un cadru posibil pentru 
aceasta - se recomandă să visezi la proiectarea sa 
în toate cazurile, în funcție de circumstanțele date. 
În circumstanțe diferite, pot apărea evenimente cu 
scopuri și dimensiuni foarte diferite, dar un lucru 
este comun în toate maratoanele de planificare 
comunitară și considerăm că este important să 
subliniem acest lucru: folosim întotdeauna această 
metodă pentru resursele locale, întărirea și catali-
zarea acestora.
În multe cazuri, într-o anumită zonă sosesc atât 
de multe dezvoltări externe (de exemplu, microre-
giuni dezavantajate), încât adesea nu mai rămâne 
spațiu și timp pentru mobilizarea internă a resurse-
lor locale. Recomandăm această muncă și practică 
profesioniștilor care cred că și localnicii pot face 
schimbări în viața lor, și sunt deschiși să învețe și 
să aplice o formă interesantă de sprijin a acesteia, 
cum ar fi un maraton de planificare comunitară. 
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Oferta consortiului 
nostru

Există deja multe metode pentru lucrul comu-
nitar. Profesia poate arăta o mulţime de practici 
încercate și testate. În același timp, există situ-
aţii care necesită inovaţie profesională, idei ino-
vatoare, încercări și sunt și profesioniști care 
încearcă să-și lărgească setul de instrumente. Tot 
dintr-o ambiţie profesională s-a născut și acest 
proiect și a devenit realitate încet-încet. Învăţa-
rea metodei, a condiţiilor interne, a posibilităţii 
de adaptare, a face faţă provocărilor practice – 
aceasta a fost drumul între proiect și realitate. Cu 
toată incertitudinea, dificultatea și apoi în cele din 
urmă bucuria. Credem că această cale nu merită 
în niciun caz economisită.

Se pot găsi însă tovarăși de drum. Asemenea 
cum nouă colegii estonieni, noi putem fi pentru 
voi cei care sprijinim, dăm avânt suplimentar sau 
pur și simplu punem întrebări bune în anumite 
momente.

De la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Comu-
nitară (KÖFE), aceasta a căutat instrumente noi și 
noi pentru lucrul cu comunităţile și pentru dome-
niile în care le poate încerca în mod responsabil, 
în cooperare cu comunitatea locală. Acesta a fost 
cazul, de exemplu, cu diverse forme de planifi-
care comunitară sau metode de dezvoltare eco-

nomică comunitară, care au devenit o practică 
organică nu numai în KÖFE, ci și în multe alte 
organizaţii. Cel mai recent, proiectul ERASMUS +, 
care adaptează practica estonă a hackathonului 
social - din 2019 până în 2021 - a oferit ocazia de 
a invita comunităţile din Ținutul Secuiesc și Nord 
Abaúj la un experiment comun captivant, o încer-
care de aripi.

Dacă aveţi întrebări după ce aţi citit sau despre 
acest manual și doriţi să obţineţi răspunsuri îna-
inte de a începe să vă organizaţi propriul mara-
ton de planificare comunitară, vă recomandăm 
consultaţii personale pentru a le discuta. La fel ca 
partenerul nostru de consorţiu, Fundaţia Human 
Reform, KÖFE se ocupă, de asemenea, de educa-
ţia adulţilor, lectorii săi cu vastă experienţă în for-
mare, sunt în același timp specialiști practicanţi 
- inclusiv membri HKLeader și FÉSZAK. Astfel, 
putem sprijini adaptarea maratonului de planifi-
care comunitară prin treninguri atât pentru pro-
fesioniști, cât și pentru rezidenţii locali atât din 
Ungaria, cât și din Ținutul Secuiesc.

Pe lângă treninguri, suntem bucuroși să sprijinim 
procesul prin mentorat profesional (prin întâlniri 
și contacte regulate), care pot oferi siguranţă, 
consolidare și, în același timp, ajutor personalizat 
profesionistului care tocmai obţine practica nece-
sară.

DATE DE CONTACT: 
Asociația de Dezvoltare Comunitarăi: egyesulet@kofe.hu
Fundația Human Reform: humanreform2@gmail.com
Asociația Homoród-Küküllő LEADER: office@hkleader.ro
Asociația „Fogadó” Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre: feszakkor@gmail.com
Centrul de Dezvoltare județeană Voru: arenduskeskus@vorumaa.ee

Vă recomandăm și publicațiile noastre online pe acest subiect
O versiune e-learning  a materialului de instruire dezvoltat pe parcursul proiectului este disponibilă celor  
interesaţi pe pagina indicată mai sus.
Boda Kitti (2020): A közösségi tőke. In: Parola 2020/1
Csabai Lucia (2020): A közösségi tervezés maratonja. In: Parola 2020/3-4
Boda Kitti, Csabai Lucia, Gyenes Zsuzsa, Molnár Aranka (2020): Közösségek szolgálatában – kistelepüléseken 
(e-tanulmánykötet). 

CONTACTAȚI-NE: SUNTEM BUCUROȘI SĂ VĂ 
RĂSPUNDEM FIE CĂ AVEȚI O ÎNTREBARE 
SIMPLĂ,SAU O PROBLEMĂ MAI COMPLEXĂ.

https://kofe.hu/szakmai-programjaink/szocialis-hackathon/strategiai-partnerseg/partnerek/
https://kofe.hu/szakmai-programjaink/szocialis-hackathon/strategiai-partnerseg/partnerek/
https://kofe.hu/szakmai-programjaink/szocialis-hackathon/strategiai-partnerseg/partnerek/
https://kofe.hu/szakmai-programjaink/szocialis-hackathon/tananyagfejlesztesrol/e-learning/
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