
 
 
 
 

Parteneriatele societății civile: buna guvernare și participarea digitală 
pentru societatea civilă turcă și europeană 

 
Luna trecută (martie 2022) a marcat încheierea programului TEAM4TEAM susținut de MitOst 
în cadrul Programului de Parteneriat al Societății Civile 2020-2022. Acest program, 
implementat de ALDA și partenerul său turc MEDAR – Asociația de Cercetare a Mass-Mediei, a 
avut ca scop promovarea unui discurs democratic, consolidarea capacității actorilor mass-
media de la nivel local de a funcționa ca forțe motrice ale democrației și de a încuraja 
societatea civilă să se implice mai activ în afacerile publice și să-și exprime/raporteze opiniile. 
În acest scop, 12 organizații ale societății civile turcești și europene au fost selectate pentru a 
beneficia de o serie de training-uri în domenii esențiale care le-ar permite să-și consolideze 
metodele de operare și să învețe unele de la altele, precum și să beneficieze de oportunitatea 
de finanțare care să permită fiecărei organizații participante pentru a se asocia cu un omolog 
european sau turc pentru a face schimb de bune practici. 
Pe parcursul anului trecut, programul a permis înfăptuirea unei legături reale între 
beneficiari, care au lucrat împreună pe teme precum strângerea de fonduri pentru proiecte 
media și democrație, buna guvernare, verificarea știrilor, securitatea digitală, 
digitalizarea, rețelele sociale și instrumentele adiționale, analiza datelor și mass-
media, cu suportul ALDA și MEDAR, contribuind astfel la dezvoltarea schimburilor bilaterale, 
ceea ce a permis crearea unei comunități reale de sprijin reciproc și dezvoltarea de noi 
practici locale, promovând în același timp cooperarea internațională UE-Turcia. 

 
Crearea unei comunități reale de sprijin reciproc și dezvoltarea de noi practici locale, prin 
promovarea cooperării internaționale UE-Turcia 

 
Această comunitate a reușit în sfârșit să se adune personal la încheierea programului 
TEAM4TEAM în martie 2022, cu ultima activitate a programului: o Școală de Primăvară care a 
constat într-o săptămână de sesiuni față în față pentru a împărtăși noi instrumente și 
experiențe din program, care a avut loc cu sprijinul programului Erasmus+ prin proiectul 
Youth News. Școala de Primăvară a reunit toți beneficiarii în Tarragona, Spania, precum și alte 
părți interesate, experți internaționali și locali, fiind cât se poate de interactivă. Păstrând 
accentul pe temele din program abordate anterior, abordarea offline a permis numeroase 
jocuri și simulări pentru a explora în continuare subiectele într-un mod captivant și inovator. 
Pe ordinea de zi a săptămânii au fost: jocuri de guvernare locală, cum ar fi Electionville, unde 
participanții au trebuit să-și înființeze partidul politic și să se confrunte cu alții pe parcursul 
procesului politic, prin îndrumarea lui Fabel, organizația fondatoare a jocului, elaborarea 
campaniilor de comunicare pentru ca participanții să se pună în locul jurnaliștilor cetățeni 
prin ateliere oferite de MEDAR, descoperirea instrumentelor digitale pentru democrația 
participativă, cum ar fi prezentarea platformei Decidim dezvoltată de Platoniq în Barcelona, 
dar și simulări de consultare a cetățenilor facilitate de ALDA, în cazul în care cineva a trebuit 
să joace rolul fie de funcționar ales, fie un reprezentant al lobby-ului local, sau o asociație, un 
cetățean, în vederea dezbaterii unui proiect de nivel local. 



Pe lângă acestea, s-au desfășurat numeroase jocuri intercomunitare, precum și prezentarea 
proiectelor de schimb derulate bilateral de către beneficiari, precum și vizite de studiu la 
Tarragona, făcând această săptămână extrem de bogată în schimburi și permițând 
beneficiarilor să se familiarizeze cu noi instrumente dar și să-și finalizeze planurile de acțiune 
pentru a construi un teren comun pentru viitoarele lor colaborări – unul dintre obiectivele 
finale ale programului TEAM4TEAM. 
Rezultatele preconizate ale programului sunt evaluate de către parteneri ca fiind mai mult 
decât îndeplinite, iar activitățile de săptămâna trecută au avut rezultate mult mai mari decât 
se aștepta în ceea ce privește crearea de rețele, deoarece din acest eveniment a apărut o 
comunitate reală de ajutor reciproc. Este minunat să fi făcut parte din acest proiect privind 
societatea civilă turco-europeană! 
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