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Atelier de lucru 
Comunicare, coalizare şi advocacy 

 
Ziua 1 
 
9:00 – 10:00   Prezentarea participanților & așteptări 
    Agenda – Obiective – Reguli grup 
 
10:30 – 11:00 Viziune, misiune, valori– planificare strategică pentru comunicare 
 
11:00 – 11:30 Pauză de cafea în cadrul activității de grup 
 
11:30 – 12:00 Viziune, misiune, valori– planificare strategică pentru comunicare (continuare) 
 
12:00 – 13:00 Comunicarea eficientă: ce spunem, cum spunem, bariere de comunicare  

Relația cu comunitatea: metode de lucru cu diferitele tipuri de public 
 
13:00 – 14:00   Prânz 
 
14:00 – 16:00 Relaţia cu mass media: sfaturi şi instrumente de lucru pentru o relaţie bună cu 

presa  
 
 Exercițiu: Cum scriem un comunicat de presă  

(Pauză de cafea în cadrul activității de grup) 
 
16:00 - 16:30 Organizarea şi planificarea unui eveniment (prezentare) 
 
16:30 – 17:00    Conferința de presă (lucru în grup)  
 
17:00 – 18:00   Raportare 

Încheierea zilei şi evaluare  
 

Ziua 2  
 
9:00 – 9:30 Mijloace moderne de comunicare şi platforme colaborative (prezentare) 
 
9:30 – 10:30   Ce sunt reţelele de advocacy? (prezentare & exerciții) 
    Beneficii/posibile probleme în formarea/menţinerea reţelelor  
 
10:30 – 10:45    Cooperare şi nu competiţie: construirea unei echipe (exercițiu) 
10:45 – 11:30   Luarea deciziilor: cum atingem consensul de grup 
    Gestionarea unei rețele (prezentare & lucru în grup) 
 
11:00 – 11:30 Pauză de cafea în cadrul activității de grup 
 
11:30 – 13:00   Ce este advocacy? (prezentare & lucru în grup) 
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Probleme, scop şi obiective de advocacy (recapitulare) 
Pașii în procesul de advocacy (prezentare & lucru în grup) 
 

13:00 – 14:00   Prânz 
 
14:00 – 15:00   Colectarea datelor pentru advocacy (prezentare) 
 
15:00– 16:00   Publicul-ţintă: identificarea sprijinului şi opoziţiei (prezentare) 

Lucru în grup: Harta puterii  
 
15:30 – 16:00 Pauză de cafea în cadrul activității de grup 
 
16:00 – 16:30 Prezentarea Hărților  
 
16:30 – 17:00 Mesaje: informarea, convingerea şi trecerea la acţiune (prezentare) 
 
17:00 – 17:30   Exercițiu: Dezvoltarea mesajului 
 
17:30 – 18:00 Încheierea zilei şi evaluare 
 

Ziua 3 
 
9:00 – 9:30   Trusa de advocacy (prezentare / recapitulare) 
 
9:30 – 9:45 Implementare: elaborarea unui plan de acţiune (prezentare)  
 
9:45 – 11:00 Lucru în grup: Elaborarea unui plan de acţiune  
 
11:00 – 11:30 Pauză de cafea în cadrul activității de grup 
 
12:00 – 13:00 Lucru în grup: Elaborarea unui plan de acţiune (continuare) 
 
13:00 – 14:00   Prânz  
 
14:00 – 15:30   Prezentarea planurilor de acţiune 
 
15:30 - 16:00   Pauză 
 
15:00 – 16:00   Resurse adiționale: Prezentare 
    Cum se face o prezentare de succes 
    Dezvoltarea unui proiect  

Colectarea fondurilor 
 
16:00 – 17:00   Încheierea atelierului şi evaluare finală 
     
 
 
Facilitare:   Daniela Drăghici, Specialist Advocacy, 0734 220 073, ddraghici@irex.ro 

Monica Grecu, Specialist Relaţii Publice, 0730 620 498, mgrecu@irex.ro 
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