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civică pentru elevi 

 
extras din  

Kit anticorupție pentru tineri 

Material tipărit în cadrul proiectului “Integritate şi demnitate umană. De la valori morale la atitudini civice” 



Transparency International este o mișcare globală pentru o lume fără corupție în 
guverne, mediul de afaceri, societatea civilă și viețile de zi cu zi  ale oamenilor. 
Prin cele peste 100 de filiale naționale din toată lumea și un secretariat la Berlin, 
conducem lupta împotriva corupției pentru a transforma această viziune în reali-
tate. 
 
 
Afiliată la mișcarea globală încă din 1999, Transparency International România 
militează pentru o Românie onestă, fără corupție. Misiunea noastră este de a 
sprijini oamenii să promoveze integritate și să combată corupția în toate formele 
sale.   
 
www.transparency.org.ro  
www.facebook.com/transparencyRO/  

 
 

 
 

 
1. Board Games - jocuri de societate 
2. Benzi desenate 
 

 
 

3. Urmărește cursul banilor 
4. Numără resursele 
 

 
 

5.  Tabere de integritate 

Prezentul material este o preluare a unui extras din lucrarea “Anti-Corruption Kit - 15 
Ideas for Young Activists” (Kit Anticorupție - 15 idei pentru tinerii activiști), elaborată de 
către Transparency International. Drepturile asupra publicației originale aparțin în 
totailtate Transparency International. 

  FII CREATIV 

  MONITORIZEAZĂ 

  MOBILIZEAZĂ 

Cuprins 

  AI GRIJĂ SĂ FII ÎN SIGURANȚĂ  

http://www.transparency.org.ro/
http://www.facebook.com/transparencyRO/


 

PE SCURT 

Jocurile şi sporturile sunt o modalitate valoroasă de educare, chiar şi pentru teme serioase cum este corupţia. 
Ele dezvoltă cunoaşterea, atitudini, valori şi pot fi deosebit de eficiente în a încuraja lucrul în echipă. 

Jocul este un instrument pe care îl folosesc mulţi profesori că să îşi înveţe elevii despre integritate şi corupţie. 
Jocurile de societate (în engleză „board games”) sunt o metodă interactivă, necostisitoare, de a încuraja partici-
panții să colaboreze și să discute liber despre tema jocului. 

 

CUM PUI IDEEA ÎN PRACTICĂ? 

 

POȚI PUNE LUCRURILE ÎN MIȘCARE! 

 Profesorii trebuie să înţeleagă legătura dintre joc şi lecţiile prezentate în cadrul jocului. Nu este vorba doar 

de a ocupa timpul elevului; în joc pot exista idei pline de înţeles. 

 Jocurile trebuie să fie distractive, dar şi folositoare. Una din două nu e suficient. 

 Jocurile trebuie să pună întrebări pertinente despre problemele în cauză, iar jucătorii trebuie încurajaţi să se 
implice cu idei legate de tematica: integritate și combaterea corupției. 

 

IDEEA ÎN ACŢIUNE 

JOCUL PENTRU DREPTURI 

Pentru a învăța tinerii cu privire la tematica drepturile omului, Amnesty International a creat un joc simplu, în ca-
re jucătorii deveneau grupuri de refugiaţi care îşi plănuiau fuga către libertate. Tot echipamentul necesar erau 
nişte cartonaşe imprimate pe hârtie A3, un ceas, creioane colorate şi pixuri. Deşi tema jocului nu este concen-
trată pe corupţie, jocul - care poate fi descărcat de pe Internet, poate fi adaptat pentru agenda de integritate. 
Poți crea provocări legate de corupţie în care jucătorii aleg ce ar face în anumite situaţii şi primesc puncte pe 
baza răspunsurilor lor. Astfel, participanţii încep să înţeleagă atât ce înseamnă corupţiei cât şi cum să o comba-
tă. Află mai multe: www.amnesty.org.uk/resources/activity-great-escape   

1. BOARD GAMES 

(JOCURI DE SOCIETATE) 

  FII CREATIV  

1. Defineşte elementele de bază: Pentru joc, deci-
de care este publicul ţintă căruia i te adresezi şi 
contextul în care va fi jucat. 

2. Design, plan, buget: Ia în calcul timpul necesar 
pentru a pune în practică  etapele planificate. Ia 
în considerare: Din ce materiale vor fi făcute   
piesele de joc (hârtie, carton rezistent, plastic)? 
Câte piese trebuie făcute şi cât vor costa? 

3. Găseşte ajutor: Abordează companii şi organi-
zaţii care ar putea dori să sponsorizeze jocul. 
Negociază condiţiile – spre exemplu, dacă nu pot 
oferi suficient pentru a acoperi costurile pentru 

fabricarea jocului, întreabă-i dacă pot sponsoriza 
distribuirea acestuia. 

4. Testează-ţi ideea: Pune-ţi în aplicare planul şi 
testează jocul într-un focus grup înainte de a-l 
prezenta publicului ţintă. În perioada de testare, 
întreabă jucătorii dacă au nelămuriri cu privire la 
concept şi asigură-te că toate întrebările au răs-
puns în manualul jocului. 

5. Promovează jocul! Dă de veste prietenilor şi 
comunităţii şi ia în considerare organizarea unui 
concurs sau publicarea jocului online, astfel încât 
să poată fi reprodus şi de alţii. 

http://www.amnesty.org.uk/resources/activity-great-escape


 

PE SCURT 

Benzile desenate pot fi folosite cu succes pentru a informa tinerii despre lupta împotriva corupției. 

Prin imagini şi text, benzile desenate arată situaţii concrete din viața de zi cu zi, ilustrând problemele de 
corupţie cu care se confruntă mulți tineri. 

Benzile desenate dau senzația de autenticitate și încurajează dezbaterea în societate. În plus, pot fi create 
de persoane care în mod normal nu au acces, ori au acces limitat la media sau producții media.  

Termenul de benzi desenate “la firul ierbii” se referă de benzi desenate create nu de mari companii de pre-
să și divertisment, ci de oameni obișnuiși– ca tine – pentru a ilustra probleme concrete care îi preocupă. 

 

 

CUM PUI IDEEA ÎN PRACTICĂ? 

2. BENZI  

DESENATE 

  FII CREATIV  

1. Gândeşte-te: sunt potrivite benzile desenate 
pentru campania ta? Au mai fost folosite în   
ţara / comunitatea ta? Analizează contextul local 
şi gândeşte-te cum ar fi primită ideea. 

2. Care este povestea? Decide ce poveste vrei să 
spui. Una despre expunerea corupţiei în școli? 
Un super-erou care salvează comunitatea de 
corupţie? O poveste de iubire despre corupţia 
care creează piedici pentru dragoste? Ai imagina-
ţie – acum spune povestea. 

3. Adună materialele: Nu este foarte complicată să 
creezi benzi desenate “la firul ierbii”. Ai nevoie 
doar de creion, hârtie, idei şi un mod de a multi-
plica şi distribui benzile desenate. 

4. Planifică designul şi formatul: Toate formatele 
de benzi desenate “la firul ierbii” utilizează meto-
de de multiplicare simple şi ușor accesibile, cum 
ar fi fotocopierea; tipărirea digitală (pentru mai 
mult de 100 de exemplare) şi tipărirea offset 
(pentru mai mult de 200 – 300 de exemplare). O 
tipografie te poate sfătui care este cea mai bună 
opţiune pentru proiectul tău. 

5. Planifică publicarea şi diseminarea: Benzile 
desenate pot fi convertite pentru a fi publicate în 
ziare, reviste şi broşuri. Este o idee bună să ţii 
cont de acest lucru când alegi un format. Benzile 
pot fi utilizate la mai multe nivele: pot fi distribuite 
într-o comunitate, dacă fiecare membru al echipei 
le împarte colegilor și cunoștințelor, sau pot fi 
distribuite în toată ţara. 



 

DE CE SĂ TE IMPLICI? 

 Benzile desenate sunt perfecte pentru a comunica inclusiv cu persoanele care nu ştiu să citească. 

 Benzile desenate sunt create de oameni obişnuiţi şi de activişti, dând astfel o imagine palpabilă a pro-
blemelor cu care se confruntă comunitatea. De asemenea, ele sunt o formă de comunicare care încura-
jează dezbaterile. 

 Benzile desenate ajută la formarea unei înţelegeri comune a problemei, trecând peste criteriile de etnie 
sau alte diferențe. Poveştile sincere şi din suflet sunt convingătoare, captivante şi credibile.   

 

POȚI PUNE LUCRURILE ÎN MIȘCARE! 

 Fii creativ! Folosește-ți imaginația atunci când ilustrezi o poveste. 

 Menţine lucrurile simple. Este uşor să te laşi purtat de val şi să spui o poveste lungă – dar cititorii vor 
întotdeauna o poveste distractivă şi la obiect.  

 

CARE SUNT LIMITELE? 

 Costurile de producţie şi distribuţie pot fi restrictive pentru unii oameni. Găseşte sponsori din comunita-
te care să acopere o parte din costuri. 

 Chiar dacă benzile desenate cresc nivelul de cunoaştere cu privire la corupţie şi integritate, este dificil 
să convingi cetăţenii să acţioneze fără o chemare la acţiune. Găseşte o metodă prin care să distribui 
benzile desenate într-un loc care poate fi folosit pentru a încuraja discuţii, dezbateri şi lupta împotriva 
corupţiei. 

 

IDEI PUSE ÎN PRACTICĂ 

BANGLADESH: CONCURSURI DE BENZI DESENATE 

Transparency International Bangladesh organizează concursuri de benzi desenate ca să informeze şi să 
motiveze tinerii să acționeze împotriva corupţiei. Concursurile dau participanților posibilitatea de a arăta 
cum percep corupția şi de a transmite mesajele lor împotriva acestei probleme. După ce sunt aleşi câştigă-
torii, toate benzile desenate din concurs  sunt prezentate într-o expoziţie deschisă publicului. Află mai mult: 
www.ti-bangladesh.org 

 

INSULELE SOLOMON: BENZI DESENATE ANTICORUPŢIE 

Guvernul Insulelor Solomon, împreună cu Transparency International Solomon Islands, a derulat un pro-
gram care a folosit afişe în stilul benzilor desenate şi benzi desenate publicate în ziare pentru a creşte nive-
lul de conştientizare a corupţiei în ţară. Proiectul i-a încurajat pe cetăţenii insulelor Solomon să spună „Naf 
Nao!” corupţiei şi să raporteze pe oricine cred că ar fi implicat în practici corupte. Fiecare bandă desenată a 
spus povestea unui cetățean obişnuit al Insulelor Solomon şi cum viața sa poate fi afectată profund de acte 
simple de corupţie. Campania a acoperit temele mitei, favoritismului, folosirea ilegală a fondurilor şi ce poa-
te face fiecare pentru a elimina corupţia.  

  FII CREATIV 

http://www.ti-bangladesh.org/


 

PE SCURT 

Cetățenii se bazează pe stat pentru a le asigura o serie de servicii de bază. Trebuie însă să ținem minte că 
ei plătesc pentru aceste servicii prin taxe și impozite. 

Dacă instituțiile statului sau oamenii care lucrează acolo simt că activitatea lor nu este monitorizată, atunci 
tentația de a fura crește. Răspunderea în fața cetățenilor începe când oamenii – ca tine! – urmăresc cheltu-
ielile din bani publici și detectează corupția observând cum și unde se duc acei bani. 

 

ȚINE MINTE! 

Înainte de a începe planificarea este obligatoriu să te asiguri că activitățile tale respectă legile din țara ta și 
să verifici dacă ai nevoie de vreun aviz sau permis pentru a le desfășura. De asemenea, trebuie să le spui 
părinților tăi ce ai plănuit. Dacă nu ai voie să desfășori această activitate, te îndrumăm către celelalte acți-
uni din ghid.  

 

CUM PUI IDEEA ÎN PRACTICĂ? 

3. URMĂREȘTE  

CURSUL BANILOR 

  MONITORIZEAZĂ 

1. Identifică ce cheltuieli trebuie monitorizate: 
Școlile promise nu au fost construite niciodată? 
Gropile din șosele nu au fost reparate? Află care 
sunt lucrurile pe care comunitatea ta încă le    
așteaptă. 

2. Formează o echipă: Adună colegi care vor să 
urmărească alături de tine cum sunt cheltuiți banii 
publici. Colegii buni la matematică sau cu aptitu-
dini analitice solide pot fi de mare ajutor! 

3. Stabilește-ți obiectivele: Ce este realist și reali-
zabil? Dacă este prima oară când te implici într-o 
astfel de acțiune, calculează o perioadă mai lun-
gă în care să te familiarizezi cu tema. 

4. Pregătește-te! Planifică munca de cercetare  
necesară pentru a urmării cum sunt cheltuiți banii 
publici în orașul sau țara ta. Decide exact ce  
anume dorești să urmărești – poate fi un proiect 
punctual, cum ar fi renovarea unei școli! Studiază 
documente oficiale pentru a afla ce sume de bani 

sunt promise pentru proiectul ales și pentru ce 
perioadă de timp. 

5. Colectează dovezile: Colectează informații des-
pre banii care au fost în mod real alocați acelui 
proiect. 

6. Împărtășește rezultatele: Discută cu echipa ta 
orice diferențe observate între cheltuieli promise 
și cheltuieli făcute în realitate. Arată situațiile în 
care resursele publice nu au fost alocate așa cum 
s-a promis, dar și cazurile în care resursele au 
fost alocate în mod corect, conform planificării. 

7. Obține răspunsuri: Organizează o dezbatere 
publică în comunitatea ta pentru a discuta rezul-
tatele. Cere autorităților publice să clarifice situa-
țiile în care resursele promise nu au ajuns la  
destinație. 

8. Continuă acțiunile: Gândește-te la moduri în 
care tu și echipa ta puteți continua să monitorizați 
cheltuielile publice în viitor.  



 

DE CE SĂ TE IMPLICI? 

Participarea cetățenilor în proiecte de monitorizare a cheltuielilor din bugetul de stat are beneficii: 

 Mai puțină corupție înseamnă mai puțini bani irosiți. 

 Membrii comunității înțeleg mai bine procesul bugetar și modul în care sunt folosite taxele și impozitele 
lor.  

 

POȚI PUNE LUCRURILE ÎN MIȘCARE! 

Procesul bugetar este complicat. Așadar asigură-te că membrii cheie ai echipei au cunoștințe tehnice des-
pre buget și procese de guvernare, informează-te și citește despre cum funcționează. 

 

CARE SUNT LIMITELE? 

 Legile restrictive pot limita accesul publicului la informații financiare. Asigură-te că acționezi în conformi-
tate cu legea atunci când monitorizezi cheltuielile. 

 Autoritățile și funcționarii publici pot fi reticenți în a dezvălui public informații financiare. Ia în considera-
re varianta de a încheia alianțe cu alte instituții publice, precum cele anticorupție sau de audit. Învață să 
cauți și să abordezi potențialii aliați – s-ar putea să se bucure să își arate în mod public suportul față de 
inițiativa ta și a colegilor tăi! 

 Este ușor să te abați de la subiect când examinezi detalii privind cheltuielile publice, dar trebuie să   
rămâi concentrat pe ceea ce ți-ai propus! Încearcă să înțelegi legătura între alocările bugetare 
(cheltuielile) la nivel macro și rezultatele la nivel micro care ar trebui obținute cu acei bani. (De exemplu: 
banii din bugetul de stat alocați pentru sistemul de sănătate al țării și funcționarea unui spital de stat)  

 

IDEI PUSE ÎN PRACTICĂ 

KENYA: SUNT BANII NOȘTRI. UNDE AU DISPĂRUT? 

În Kenya, pentru a răspunde problemelor de corupție în alocarea banilor publici, MUHURI a organizat    
audituri sociale prin care verifică modul în care sunt folosiți banii. Organizația a colectat rapoarte oficiale 
despre proiectele finanțate din bani publici și a pregătit activiștii din comunitate pentru a monitoriza respecti-
vele proiecte. 

Folosind formulare pentru analiză și un chestionar simplu, cetățenii au vizitat proiectele la fața locului pentru 
a evalua dacă acestea au fost duse la bun sfârșit conform specificațiilor stabilite. În cursul unui astfel de 
audit social, cetățenii care monitorizau cheltuirea banilor publici au descoperit nereguli și nepotisme în alo-
carea burselor de studiu.  Citește mai multe: www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Profile-of-MUHURI-Kenya-

2011.pdf  

 

RESURSE 

INIȚIATIVA PENTRU BUGET TRANSPARENT, PARTENERIATUL INTERNAȚIONAL PENTRU BUGET 

Inițiativa pentru Buget Transparent promovează accesul public la informațiile despre buget și adoptarea 
unui sistem bugetar responsabil. Scopul este să pună la dispoziția cetățenilor și a organelor legislative infor-
mații practice care sunt necesare pentru a măsura gradul de  transparență bugetară. Află mai mult: http://
www.internationalbudget.org/who-we-are/     

  MONITORIZEAZĂ 

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Profile-of-MUHURI-Kenya-2011.pdf
http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Profile-of-MUHURI-Kenya-2011.pdf
http://www.internationalbudget.org/who-we-are/
http://www.internationalbudget.org/who-we-are/


 

PE SCURT 

Pe măsură ce costurile și importanța educației cresc, tentația de a recurge la corupție devine tot mai mare. 
Ca răspuns, părinții și elevii se implică în dezvăluirea cazurilor de corupție în învățământ și caută soluții.  

Poți înțelege cheltuielile și investițiile dintr-o școală numărând și inventariind resursele respectivei școli. 
Această metodă este cel mai des folosită pentru obiecte mici precum cărți, dar la fel de bine poate fi aplica-
tă în cazul altor bunuri și echipamente ale școlii. 

 

CUM PUI IDEEA ÎN PRACTICĂ? 

 

DE CE SĂ TE IMPLICI? 

 Dacă există locuri sau practici prin care se „scurg” banii în mod ilegal, le poți identifica și opri. 

 Multe țări se confruntă cu problema corupției în sistemul de educație, inclusiv România. Însă astfel de 
proiecte mici, aplicate cu perseverență, contribuie la remedierea problemei. 

4. NUMĂRĂ  

RESURSELE 

  MONITORIZEAZĂ 

1. Identifică problema: Alege o problemă care te 
preocupă în școala ta. Pune pe hârtie toate solu-
țiile care vă vin în minte, ție și echipei tale 
(brainstorming). 

2. Care este obiectivul? Decide ce vrei să obții și 
stabilește-ți obiectivele. 

3. Cercetează terenul: Înțelege regulile referitoare 
la problema pe care vrei să o monitorizezi. Fă o 
reprezentare schematică a bugetului școlii și  
învață unde se duc banii. 

4. Apelează la alții: folosește proiectul ca un mod 
de a intra în contact cu reprezentanți ai autorități-
lor relevante, precum Ministerul Educației.      
Deschide dialogul! 

5. Începe planificarea: Organizează o întâlnire 
introductivă și planifică procesul. Învață-i pe cei 
implicați în proiect cum să desfășoare munca de 
cercetare și observare. 

6. Munca de teren: În punctul acesta echipa ta va fi 
„pe teren” pentru a analiza și nota modul în care 
sunt cheltuiți banii școlii în aria relevantă pentru 
proiectul tău de monitorizare. 

7. Împărtășește rezultatele: Poți prezenta rezulta-
tele în fața conducerii școlii, a profesorilor sau 
chiar a presei, dacă este cazul. 



 

 

POȚI PUNE LUCRURILE ÎN MIȘCARE! 

 Formează o echipă de oameni care împărtășesc o viziune comună și care sunt dedicați să ducă lucruri-
le la bun sfârșit. 

 Atrage sprijinul persoanelor cu influență în școala în care monitorizezi resursele, cum ar fi profesorii. 

 Atrage sprijinul comunității! Convinge studenții și profesorii să se alăture proiectului tău. 

 

 

CARE SUNT LIMITELE? 

 Cheltuielile în sectorul educației sunt complicate. Așadar oamenii care participa la monitorizarea cheltu-
ielilor și a resurselor trebuie să înțeleagă procesele relevante. Găsește un părinte, profesor sau un par-
tener dintr-o instituție guvernamentală sau dintr-o organizație a societății civile care vă poate ajuta să 
înțelegeți aceste lucruri și vă poate îndruma. 

 Pentru proiectele de acest tip trebuie să ai acces la date și informații de încredere. Vorbește cu profe-
sorii din școală despre cel mai bun mod de a obține acces la informațiile necesare. 

 Pentru a încuraja transparența în cheltuielile bugetare, este necesar ca proiectul de monitorizare să fie 
repetat cel puțin odată pe an. Creează și menține relații cu un profesor și cu o persoană din administra-
ția publică sau societatea civilă pentru a da greutate angajamentului de a continua proiectul. 

  

 

IDEI PUSE ÎN PRACTICĂ 

FILIPINE: UN MILION DE INSPECTORI 

Aproximativ un milion de băieți și fete de liceu au numărat manuale școlare și au făcut inspecții de calitate 
în toată țara. Elevii lucrează împreună cu agenții guvernamentale și neguvernamentale, în cadrul unui pro-
gram care descurajează furtul resurselor din școli și promovează transparența în instituțiile de învățământ 
din țară. 

Departamentul guvernamental pentru educație a sprijinit acest proiect, oferind organizatorilor acces la infor-
mații despre buget, contracte, planuri de livrare, precum și la locațiile pentru desfășurarea inspecțiilor. 

Organizațiile locale și voluntarii, printre care și elevi, participă la monitorizarea procesului de producție a 
manualelor – inclusiv prin inspecții surpriză. Acest program s-a dovedit a fi eficient în reducerea corupției în 
procesul de distribuire a manualelor școlare. 

Află mai mult: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23265513~pagePK:148956~piPK:216618~theSi
tePK:286305,00.html  

  MONITORIZEAZĂ 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23265513~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23265513~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23265513~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html


 

PE SCURT 

Combaterea corupției nu trebuie să fie mereu serioasă. Taberele de integritate sunt un mod neconvențional 
de a aduna colegi de școală pentru a participa la activități distractive în aer liber, învățând în același timp 
cum să lupte împotriva corupției. Tabăra poate dura o zi sau mai mult, în funcție de ceea ce permit timpul și 
resursele financiare.  

 

CUM PUI IDEEA ÎN PRACTICĂ? 

 

POȚI PUNE LUCRURILE ÎN MIȘCARE! 

Asigură-te că lucrezi îndeaproape cu profesori, autorități și persoane din domeniul educației pentru a obține 
sprijin pentru programul tău. 

 

CARE SUNT LIMITELE? 

 Pentru taberele care durează mai mult de o zi, trebuie strânși bani. Găsește sponsori locali care să 
ajute cu resursele, contribuția lor poate fi, spre exemplu, sub formă de mâncare și apă, tipărire de ma-
teriale, corturi sau bani. 

 Taberele necesită o planificare logistică serioasă și sprijin din partea școlii. Roagă un profesor sau un 
reprezentant al școlii să își asume rolul de lider și mentor pe parcursul procesului de pregătire și desfă-
șurare.  

5. TABERE DE  

INTEGRITATE 

  MOBILIZEAZĂ 

1. Începe planificarea: Planifică tabăra de integrita-
te. Decide dacă va avea loc în afara școlii sau în 
altă parte. 

2. Primește aprobarea: Discută inițiativa cu condu-
cerea școlii. 

3. Identifică rezultatele: Decide ce vrei să obții prin 
organizarea taberei. Stabilește data și locația. 

4. Listă de verificare logistică: Planifică toate acti-
vitățile taberei cu echipa de organizare: locație, 
costuri, cerințe legale, transport, cazare, perso-

nal: însoțitori, moderatori, persoane care se ocu-
pă de organizare. 

5. Găsește experți: Dezvoltă agenda de activități și 
teme anticorupție în colaborare cu un profesor 
experimentat. Încearcă să aduci profesioniști din 
domeniul anticorupție: experți, persoane din insti-
tuții și din organizații neguvernamentale antico-
rupție.  

6. Fii creativ! Asigură-te că toate activitățile sunt 
participative, includ concursuri, activități creative, 
de mișcare și jocuri. 



 

AI GRIJĂ SĂ FII  

ÎN SIGURANȚĂ 
 

 

 

 

CUM FACI O ANALIZĂ A RISCURILOR? 

Evaluarea riscurilor nu trebuie să fie complicată; în multe situații riscurile sunt puține și simple. Este de la 
sine înțeles că trebuie să verifici care sunt aceste riscuri. Probabil știi deja, de exemplu, dacă ai nevoie de 
autorizație pentru a organiza un eveniment într-o anumită zonă. Verifică dacă ai luat toate măsurile de   
precauție pentru  a fi pregătit, a evita accidentele și a asigura că proiectul tău are succes! 

Este important să evaluezi riscurile înainte de a-ți începe activitățile. Pentru a te ghida, pune-ți următoarele 
întrebări: 

1. Ce poate merge prost? 

Gândește-te la activitățile planificate și ce ar putea merge prost. Care sunt amenințările? Gândește-te cine 
ar putea avea de suferit – spre exemplu voluntari, trecători, comercianți, etc. 

2. Ce putem face pentru a preveni aceste riscuri? 

Gândește-te cum poți reduce riscurile. Ce poți face din timp pentru a diminua riscurile? 

3. Ce vei face dacă se produc riscurile? 

Ce poți face anticipat pentru a reduce impactul? Cui îi vei cere ajutorul? 

 

LA CE AR TREBUI SĂ FII ATENT? 

Acestea sunt câteva sugestii referitoare la cele mai des întâlnite riscuri și modalitățile de a le gestiona. 

1. Aprobarea – Înainte de a-ți începe activitățile, este esențial să afli dacă acționezi în conformitate cu 
legea. Pentru anumite activități trebuie să fii adult din punct de vedere legal (peste 18 ani) și să obți 
autorizații / aprobări – totul depinde de activitatea pe care vrei să o întreprinzi și de legile care se 
aplică. Documentează-te înainte de a începe, iar dacă ești nesigur cere opinia unui expert în drept. 

2. Siguranța fizică – Un plan bun este construit astfel încât să nu pună în pericol pe nimeni. Trebuie să 
garantezi siguranța fizică a tuturor: organizatori, voluntari și alți participanți la activități. Ia legătura cu 
administrația publică, părinți, profesori, poliție pentru a asigura acest lucru. 

3. Confidențialitate și anonimat – Pentru activități care implică tehnologie, este important să garantezi 
siguranța digitală. Participanți s-ar putea să dorească să rămână anonimi, dar acesta lucru poate fi  
dificil de realizat. Fii atent să nu faci promisiuni pe care nu le poți ține. Informează potențialii participanți 
despre riscurile care există și ai grijă să nu pui presiune pe ei să participe. Înțelege legile referitoare la  
confidențialitate  și asigură-te că activitățile tale se conformează. 

SCURTĂ INTRODUCERE ÎN ANALIZA RISCURILOR  



 

Transparency International România 
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În cadrul proiectului Integritate şi demnitate umană. De la valori morale la atitudini   
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