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2.1 - Elaborare model de formare „POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat 

in interesul copilului” si organizare atelier de lucru cu formatorii locali 

 

MODULUL I 

„ Introducere in politici publice si strategii. Politici publice si strategii specifice in domeniul protectiei 

drepturilor copilului. Participare comunitara si locul voluntariatului cu si pentru copii”  

DRAFT IULIE 2018 

AGENDA 

 

ZIUA 1 

9.00-11.00 Prezentarea proiectului si a obiectivelor cursului 

Prezentarea participantilor 

 

Politicile publice in Romania 

Concepte-cheie 

11.00-11.15 Pauza de cafea  

11.15-13.15 Documente de politici publice în România  

13.15 – 13.45 Pauza de masa 

13.45-15.45 Politicile publice  care vizeaza domeniul social. Politicile publice si respectarea 

drepturilor copilului 

 

Ziua 2 

9.00-11.00 Respectarea drepturilor copilului si politici publice specifice acestui domeniu. 

11.00-11.15 Pauza de cafea  

11.15-13.15 Voluntariatul – cadrul legislativ si preocuparea la nivelul  politicile publice 

13.15 – 13.45 Pauza de masa 

13.45-15.45 Prezentarea Activitatii Practice 1 

Evaluare  

Concluzii 
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2.1 - Elaborare model de formare „POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat 

in interesul copilului” si organizare atelier de lucru cu formatorii locali 

 

 

MODULUL II 

„Dialog social si civic pentru voluntariat cu si pen tru copii”  

- DRAFT AUGUST  2018 

AGENDA 

 

ZIUA 1 

9.00-11.00 Prezentarea ACTIVITATILOR PRACTICE 1 

Dialog social si civic – atitudinea participativa a ONG-urilor  

11.00-11.15 Pauza de cafea  

11.15-13.15 Beneficiarii politicilor publice. Voluntariatul – categorii de voluntari si 

implementarea activităților de protecție si promovare a drepturilor copilului 

 

13.15 – 13.45 Pauza de masa 

13.45-15.45 Ciclul Politicilor Publice . Procesul de realizare a unei politici publice  

- Identificare problemelor 

- Evaluare impact social 

- Agenda publica 

 

 

Ziua 2 

9.00-11.00 Metode folosite în procesul de formulare a politicilor publice 

 

11.00-11.15 Pauza de cafea  

11.15-13.15 Metode folosite în procesul de formulare a politicilor publice 

 

13.15 – 13.45 Pauza de masa 

13.45-15.45 Prezentarea Activitatii Practice 2 

Evaluare  

Concluzii 
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2.1 - Elaborare model de formare „POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat 

in interesul copilului” si organizare atelier de lucru cu formatorii locali 

 

MODULUL III 

“Politici publice alternative de suport a voluntariatului cu si pentru copii” 

AGENDA - DRAFT SEPTEMBRIE  2018 

ZIUA 1 

9.00-11.00 Prezentarea ACTIVITATILOR PRACTICE 2 

Propunere alternativa de politici publice realizata in cadrul proiectului DAP 

Voluntar – cadrul general 

11.00-11.15 Pauza de cafea  

11.15-13.15 Sectiunea 1. Propunere alternativa de politici publice -  Copii care desfasoara 

activitati de voluntariat cu varsta intre 15 si 18 ani 

- problema identificata/obiective 

- descrierea problemei  

- documente de politici publice şi acte normative privind problema de soluţionat 

- Variante - propuneri alternative identificate 

13.15 – 13.45 Pauza de masa 

13.45-15.45 Sectiunea 2. Propunere alternativa de politici publice - Copii care desfasoara 

activitati similare voluntariatului cu varsta mai mica de 15 ani   

- problema identificata/obiective 

- descrierea problemei  

- documente de politici publice şi acte normative privind problema de soluţionat 

- Variante - propuneri alternative identificate 

Ziua 2 

 

9.00-11.00 Sectiunea 3. Propunere alternativa de politici publice - Copii beneficiari ai 

activitatilor de voluntariat si similare voluntariatului  

- problema identificata/obiective 

- descrierea problemei  

- documente de politici publice şi acte normative privind problema de soluţionat 

- Variante - propuneri alternative identificate 

11.00-11.15 Pauza de cafea  

11.15-13.15 Modalitati de implicare in procesul consultativ asupra propunerii de politici 

publice alternative de voluntariat cu si pentru copii rezultata in cadrul proiectului 

DAP Voluntar 

13.15 – 13.45 Pauza de masa 

13.45-15.45 Prezentare activitate practica 3 

Evaluare  

Concluzii 

 


