
Model de colaborare tripartită – Cafeneaua tripartită 

Este un spațiu interactiv de dezbatere care presupune aducerea în discuţie a unor teme de interes local aşa cum sunt ele 

percepute de către cetăţeni. Ca metodologie de lucru recomandăm Pro Action Cafe, un proces care implică cetăţenii în 

găsirea unor soluţii creative pentru dezvoltarea unor proiecte locale. Metodologia presupune crearea unei agende de 

discuții pornind de la propunerile cetățenilor cu scopul de a valorifica contribuția acestora la rezolvarea unor problematici 

de la nivelul comunității. Ne propunem astfel: 

 Setarea unui context propice de dezbatere între cetățeni, reprezentanții autorităților publice și reprezentanții 

ONG-urilor; 

 Generarea unei atmosfere relaxante care încurajează implicarea activă a participanților; 

 Stabilirea unor întrebări relevante care să stea la baza discuțiilor; 

 Încurajarea contribuției individuale și exprimarea tuturor punctelor de vedere cu scopul conectării acestora; 

 Împărtășirea punctelor relevante din cadrul discuțiilor; 

 Stabilirea unui plan de acțiune pornind de la punctele discutate. 

În cadrul dialogurilor tripartite vom exersa acest model de participare astfel încât participanții să se familiarizeze cu etapele 

și principiile de organizare ale acestuia. Vom crea astfel un model de bună practică care va fi preluat ca instrument de 

colaborare pentru ariile de interes identificate la nivel local. 

 Acest tip de participare va fi orientat pe 2 direcţii: 

1. Participarea proactivă şi reactivă care presupune punerea față-în-față  a cetățenilor, reprezentanților 

administrației publice, reprezentanților serviciilor locale și organizațiilor neguvernamentale; 

2. Participarea reactivă (sau de remediere) cu scopul aplanării conflictelor şi restabilirii comunicării dintre cetățeni și 

reprezentanții administrației publice locale. 

Fluxul întâlnirii: 

1. Prezentarea  scopului întâlnirii de către facilitator și stabilirea tematicii care va sta la baza construirii agendei; 

2. Emiterea de propuneri de către cetăţeni privind subiectele de interes local legate de tematica propusă; 

3. Crearea de grupuri de discuție pe subiectele propuse: 

a. Stabilirea scopului și a contextului discuției; 

b. Exprimarea punctelor de vedere individuale, cu privire la subiectul propus și notarea acestora; 

c. Stabilirea pașilor concreți de acțiune. 

4. Mutarea participanților la altă masă de discuție, cu excepția celui care a propus subiectul de dezbatere și care 

rămâne pentru facilitarea noilor veniți cu ideile discutate anterior; 

5. Rundele continuă până când toți participanții au trecut pe la toate mesele de discuție; 

6. Sesiune plenară în care sunt prezentate concluziile discuțiilor și pașii de acțiune stabiliți. 

 

Cafeneaua tripartită servește și ca spațiu de organizare: 

 

 A unor poluri deliberative; 

 Focus-grupuri sau paneluri;  

 Evenimente de diseminare; 

 Emisiuni radiofonice și televizate.  

 

 


