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Ce sunt principiile orizontale?

Egalitatea de sanse defineste acea situatie in care ierarhiile existente in societate sunt determinate de un
proces competitiv la care toti membrii societătii au acces in mod egal.

In ceea ce priveste egalitatea de tratament intre bărbati si femei, sau egalitatea de gen, Consiliul European
a definit in anul 1998 acest concept in felul următor: 
„Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare pentru ambele sexe in
toate sferele vietii publice si private. Egalitatea de gen este opusul inegalitătii de gen, nu a diferentelor de
gen, si urmăreste promovarea participării depline a femeilor si bărbatilor in societate.”

In ceea ce priveste nediscriminarea, Declaratia Universală a Drepturilor Omului stipulează la art. 2: 
„Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertătile proclamate in prezenta Declaratie fără nici un
fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă
opinie, de origine natională sau socială, avere, nastere sau orice alte imprejurări.” 

Dezvoltarea durabila a fost definită in raportul „Our common future” (Viitorul nostru comun – cunoscut si
ca raportul Brundtland), elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu si Dezvoltare din cadrul Organizatiei
Natiunilor Unite, in anul 1987, astfel: 

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreste nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea
generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.” 

Dezvoltarea durabila are trei dimensiuni: 
 ecologica – care pune accentul pe prezervarea mediului inconjurător, pe reducerea impactului  
negativ al activitătilor umane asupra acestuia si pe adaptarea la schimbările climatice;

 economica – care se preocupă de asigurarea bunăstării, prin decuplarea cresterii economice de 
consumul de resurse neregenerabile, si favorizează investitiile in cercetare-dezvoltare si inovare;

 sociala – care subliniază importanta investitiilor in educatie si sănătate, ca o preconditie pentru 
incluziunea socială, a preocupării pentru generatiile următoare si, nu in ultimul rand, a dezvoltării  
unui model de guvernantă in care procesul decizional tine cont de toti acesti factori. 

Cum aplicam principiile orizontale in proiectul ”DAP Voluntar”?

Toate din activtatile prevazute in proiect tin cont de principiile orizontale, asa cum sunt ele
prezentate mai sus. 

Astfel,  in activitatea A2,  criteriile  de selectie  a  beneficiarilor  cursurilor  pentru personalul
ONG contin, implicit, mentiunea respectarii principiului egalitatii de sanse.  In continutul modelelor
de  formare  se  includ  informatii  cu  privire  la  principiile  transversale,  vizand  sensibilitatea  /
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constientizarea  cuprivire la egalitatea  de sanse, nondiscriminare sidezvoltare durabila. 
In cadrul activitatii A3, in selectionarea formatorilor participanti la seminar, se are in vedere

respectarea  principiului  egalitatii  de  sanse  si  al  nondiscriminarii.  Materialele  utilizate  in  cadrul
seminarului  de  formare  de  formatori  pentru  lansarea  kit-ului  pedagogic,  metodele  si  tehnicile
formative propuse asigura participarea egala a cursantilor din grupul tinta. Kit-ul pedagogic nu se
tipareste pe hartie, respectandu-se principiul dezvoltarii  durabile. Personalul implicat si grupurile
tinta beneficiaza de informare cu privire la regulile de comportare si masuri de protectie  in situatii
de dezastre.

In  cadrul  activitatii  A4,  website-ul  ”  Dialog  social  si  civic  pentru  voluntariat  in  interesul
copilului” are sectiune dedicata principiilor orizontale. Se va urmari ca aproximativ jumatate din
destinatarii email-ului de lansare a paginii web sa fie femei, pentru respectarea principiului egalitatii
de  gen.  De  asemenea,  pe  parcursul  activitatii,  vor  fi  abordate  cel  putin  2  teme  care  vizeaza
egalitatea  de  gen,  nediscriminarea,  protectia  biodiversitatii,  utilizarea  eficienta  a  resurselor  si
prevenirea riscurilor in situatii de urgenta.

In ceea ce privste activitatea A5, pentru respectarea principiului egalitatii de gen, la atelierele
de consultare a copiilor, parintilor si  educatorilor, se urmareste invitarea persoanelor de ambele
sexe, in mod echilibrat. In elaborarea propunerii  de politica publica alternativa, se va urmari  ca
aceasta sa nu aiba impact negativ, atitudine discriminatoare din perspectiva de gen, etnie, religie,
apartenenta  la o categorie vulnerabila sau orice alt criteriu.

Pe intreg parcursul proiectului, se va utiliza – cu precadere – comunicarea prin email sau
intalniri directe, in vederea aplicarii principiilor de dezvoltare durabila. 
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