
DEMOCRAȚIA ÎN CADRUL TUTUROR POLITICILOR
cultivarea unor ecosisteme democratice prin bibliotecile publice

În ce măsură partidele politice pot fi înființate 
și pot participa la alegeri electorale 
(inclusiv partide de opoziție)
- oferirea de informații legate de formarea și funcționarea partidelor 
politice, strategii de resurse umane pentru partidele politice

În ce măsură organizațiile societății civile 
pot fi înființate și pot opera

LIBERTATEA DE ASOCIERE

- oferirea spațiului și a resurselor bibliotecii pentru organizarea 
de evenimente de către ONG-uri
- promovarea ONG-urilor și a activității acestora 
(evenimente interne sau online)
- colț fizic ONG în cadrul bibliotecii (cărți, reviste, broșuri)

În ce măsură legile sunt transparente și aplicate corect 
și administrația publică este imparțială
- servicii de tipărire și scanare
- informări despre achiziții publice și proiecte în derulare
- oferirea accesului la legislație

Accesul la justiție
- oferirea accesului la rețele de profesioniști din justiție și la surse de 
informații (baze de date, parteneriate cu firme de avocatură etc.)
- evenimente pe teme legate de justiție
- ghiduri pe teme legate de justiție

Dreptul la proprietate
- promovarea importanței existenței documentelor de cadastru
- sprijin pentru cererile de ajutor financiar guvernamental și din partea UE
- listă cu numere de contact cu specialiști: cadastru, succesiuni, 
vânzarea terenurilor extravilane
- evenimente pe subiecte legate de proprietate intelectuală
- promovarea importanței procesului de succesiune

Protecția în fața muncii forțate
- evenimente tematice cu profesioniști în domeniul muncii 
forțate și proiecții de filme și documentare
- informații online și offline pe subiectul muncii forțate

Libertatea de mișcare
- tipărirea documentelor de călătorie, asistarea la cumpărarea 
documentelor de călătorie online
- ateliere de informare a cetățenilor cu privire la libertatea de mișcare

Dreptul la integritate fizică
- evenimente tematice, proiecții de filme și documentare
- schimburi de bune practici
- acces la resurse informaționale online și offline

Libertatea religioasă
- acces la literatura diferitelor culte și religii

EGALITATEA ÎN FAȚA LEGII
ȘI LIBERTĂȚI INDIVIDUALE

Consultarea societății civile de către decidenții politici
- loc de întâlnire al decidenților locali cu cetățenii și ONG-urile

Implicarea cetățenilor în ONG-uri
- disponibilitatea spațiului pentru societatea civilă

Sunt femeile împiedicate să se implice în societatea civilă?
- crearea de contexte sigure pentru ca femeile să se întâlnească, 
să împărtășească experiențe, idei și să dezvolte proiecte
- punerea în legătură a femeilor din comunități cu ONG-uri pe drepturile 
femeilor
- ateliere și alte tipuri de evenimente mixte

IMPLICAREA SOCIETĂȚII CIVILE

Cât de egal este accesul la putere?
- organizarea de evenimente cu exemple pozitive legate de 
obținerea de posturi în organizații private și de stat; 
întâlniri cu persoane publice din domenii variate de activitate
- evenimente de informare privind intrarea în legalitate: 
importanța actelor de identitate, actelor de proprietate etc.

ACCES EGAL
Argumentare
- ateliere de logică, comunicare, cluburi de dezbatere

- organizarea de consultări publice pe diferite subiecte de interes 
pentru comunitate

- conectarea comunității locale cu ONG-uri, companii private și 
alte grupuri de inițiativă
- cursuri de atragere și management al voluntarilor
- ateliere despre cetățenie activă

- găzduirea de evenimente deliberative asupra bunurilor publice

R         espectarea contraargumentelor

Consultări

Societate implicată

Bunuri publice

- cluburi de dezbatere

DELIBERARE

Libertatea de mișcare la nivel internațional
- acces la informații despre călătorii și 
studii în străinătate

Protecția în fața muncii forțate
- ateliere și alte evenimente care abordează 
prostituția, traficul de persoane, munca forțată
- informații privind drepturile minorităților

Tratament egal în respectarea libertăților civile
- evenimente privind drepturile minorităților
- informații privind drepturile minorităților

LIBERTĂȚI CIVILE

Acces nediscriminatoriu  la putere
- acces la literatură despre drepturile omului
- evenimente legate de drepturile omului

Dreptul la educație
- ateliere de alfabetizare
- cluburi de lectură
- centru de activități extra-curriculare
- găzduirea elevilor pentru a face temele, în regim after-school 

Dreptul la sănătate
- servicii de telemedicină
- găzduirea de campanii pe teme de sănătate în zonele cu 
acces limitat la infrastructură de sănătate (medici de familie, 
spital, dentist etc.)

Distribuția puterii după gen și orientare sexuală
- accesul la literatura privind egalitatea de gen
- evenimente pe tema egalității de gen

EGALITATE POLITICĂ

Constituirea și desființarea ONG-urilor
- informații despre înființarea și desființarea unui ONG
- listă de contacte cu consultanți specializați pe înființarea și 
desființarea de ONG-uri

Participarea femeilor în societatea civilă
- crearea de contexte sigure pentru ca femeile să se 
întâlnească, să împărtășească experiențe, idei și să 
dezvolte proiecte

Consultare publică
- găzduirea de consultări publice pentru diverse instituții, pe 
diverse teme (infrastructură fizică, patrimoniu cultural etc.)

SOCIETATEA CIVILĂ

Autonomie internă
- acces la documentare, alte resurse privind 
suveranitatea / statul
- cursuri despre funcțiile statului

SUVERANITATE / STAT

Cum este asigurată egalitatea în protejarea 
de către stat a drepturilor și libertăților 
la nivelul grupurilor sociale
- acces la literatură despre libertăți și drepturi
- ghiduri pentru diferite grupuri sociale (ex. procesul de obți-
nere al accesului la învățământul superior gratuit dedicat 
minorităților; mai multe grupuri: persoane cu dizabilități, 
defavorizate, LGBT, femei, copii etc.)

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 
DISCRIMINĂRII

Acces egal la putere pentru mediul urban și rural
- evenimente privind accesarea resurselor locale și a celor 
disponibile de la agențiile UE și guvernamentale pentru 
finanțarea inițiativelor antreprenoriale
- acces la consultanți pe scriere de proiecte pe fonduri 
europene sau/și guvernamentale
- bune practici din alte comunități 

Accesul la piața muncii
- instruire despre scrierea unui CV, unei scrisori de intenție etc.
- instruire cu privire la modul de pregătire pentru un interviu / procesul de recrutare
- acces la website-uri despre carieră și cu locuri de muncă
- asistență legată de dosarele de angajare
- listă cu meseriașii din zonă
- punct în bibliotecă pentru afișare de locuri de muncă locale și regionale
- găzduirea de cursuri vocaționale

Acces la servicii publice distribuite pe grupuri sociale, 
gen, poziție socio-economică, mediul urban-rural
- asistență pentru completarea dosarelor de ajutor social, șomaj etc.

Egalitatea de gen în respectarea libertăților civile
- evenimente despre poveștile de succes ale femeilor care 
luptă pentru libertăți civile, inclusiv femei din 
grupuri minoritare și vulnerabile
- evenimente de dezvoltare personală 
(educație financiară personală, educație juridică, creștere 
personală, igienă)
- acces la resurse de dezvoltare personală online și tipărite 

INCLUZIUNE SOCIALĂ

Participarea femeilor la viața politică
- bibliotecă vie cu poveștile de succes ale femeilor în politică, 
inclusiv femei din grupuri vulnerabile și ale minorităților
- acces la resurse online și tipărite pe subiect

Libertățile civile ale femeilor
- bibliotecă vie cu poveștile de succes ale femeilor care luptă pentru 
libertăți civile, inclusiv femei din grupuri vulnerabile și ale minorităților
- cursuri antreprenoriale și vocaționale pentru femei
- ateliere despre independența financiară a femeilor
- ateliere pe management personal și dezvoltare personală 
(educație financiară, educație juridică, creștere personală, educație de 
sănătate - prevenție primară, secundară)
- resurse online și tipărite pe subiect

Participarea femeilor la societatea civilă
- crearea de contexte sigure pentru ca femeile să se adune, 
să împărtășească experiențe, idei și să dezvolte proiecte
- bibliotecă vie cu poveștile de succes ale femeilor implicate 
în societatea civilă
- acces la resurse online și tipărite pe subiect
- conectarea femeilor din comunitate cu diferite ONG-uri 
(ONG-uri pe drepturile femeilor, fundații comunitare etc.)

DREPTURI EGALE PENTRU FEMEI

În ce măsură alegerile sunt libere și corecte
- campanii pentru încurajarea participării la vot și 
ca observatori (intern, social media etc.)
- ateliere despre istoria votului
- colț pentru înregistrarea observatorilor independenți 
la alegeri 
- oferirea spatiului pentru instruirea comsiei electorale

ALEGERI LIBERE

Libertatea presei
- oferirea accesului la mass-media
- organizarea de evenimente de alfabetizare media
- crearea unui ziar local

Libertatea cetățenilor de a discuta probleme 
politice acasă și în spațiul public

LIBERTATE DE EXPRIMARE

- organizarea dezbaterilor candidaților la alegerile locale
- invitarea candidaților la alegerile locale să-și prezinte 
programul electoral cetățenilor
- transmiterea live / a înregistrărilor ședințelor consiliilor 
locale
- funcționarea bibliotecii ca hub civic
- ateliere despre modul în care funcționează democrația, 
istoricul și rolul partidelor politice, procesul de votare

Libertatea de exprimare academică și culturală
- serviciu de împrumut pentru elevi și studenți
- oferirea spațiului pentru studenți, profesori și alți 
cercetători pentru a lucra și / sau organiza evenimente
- invitarea studenților, profesorilor și a profesioniști din 
mediul academic să facă cercetări la nivel local
- organizarea de evenimente culturale în incinta bibliotecii 
sau în exterior
- lansări de cărți
- promovarea patrimoniului local, național și mondial
- inițierea și găzduirea diferitelor cluburi (de teatru, muzică, 
dans, literatură, artă)
- organizarea de evenimente culturale online (locale, 
regionale, naționale, internaționale)

Un concept al EduCaB și Periphery Inc., dezvoltat în parteneriat cu Academics Stand Against Poverty și Charles F. Kettering Foundation, 
cu intervenții pilot în bibliotecile publice din Bărbătești, Crușeț, Țânțăreni, Țicleni și Vladmir prin Biblioteca Judeţeană „Christian T ell” Gorj. 

Incubatoare de afaceri

Instituții europene

Specialiști în resurse umane

Companii private

Specialiști în psihologie 
și dezvoltare personală

Specialiști în gestionarea 
situațiilor de urgență

Specialiști în domeniul 
patrimoniului material 
și imaterial

Mediul academic

Profesioniști în 
domeniul artei 
și culturii

ONG-uri

Jurnaliști

Partide politice

Administrația publică Edituri

Profesioniști în 
domeniul juridic

Asociații profesionale 

Cler

Ambasade

Agenții internaționale

Școli

Asistenți sociali

Scriitori

Specialiști în 
domeniul sănătății

Instituții și 
profesioniști 
care vor fi implicați 
în comunități 
prin biblioteci

- evenimente de alfabetizare media
- acces la diferite surse de informații (cărți, colecții de reviste, 
conținut digital și online etc.)

- acces la informații cu privire la modul de protejare a proprietăților 
împotriva dezastrelor naturale și a altor ugențe
- ateliere de lucru și instruiri cu privire la răspunsul la dezastre naturale 
și alte tipuri de urgențe
- în funcție de spațiul disponibil, depozit de materiale, adăpost pentru copii și alte 
grupuri vulnerabile
- punct de promovare a informațiilor oficiale în perioade de dezastre 
naturale / pandemii etc. (online și offline)
- kit-uri fizice pentru situații de urgență disponibile în bibliotecă / prin bibliotecă

SURSE ALTERNATIVE DE INFORMAȚII

ABORDAREA DEZASTRELOR NATURALE 
ȘI A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ


