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COMUNICAT DE PRESĂ
Consiliul Europei a lansat
Rețeaua europeană a Teritoriilor de Coresponsabilitate
În intervalul 22-23 noiembrie 2012 a avut loc în Franța, la Mulhouse, a 2-a conferință internațională
a Teritoriilor de Coresponsabilitate, organizată de Consiliul Europei și Primăria orașului din Alsacia.
Conferința a implicat peste 300 de reprezentanți ai ONG-urilor, actorilor insitutiționali,
municipalităților și alți membri ai procesului de teritoriu de co-responsabilitate, în special din
Europa, dar și de pe continentul african.
În cele două zile dedicate evenimentului au fost prezentate rezultatele obținute în diferite orașe din
Europa care au implementat metodologia SPIRAL de construire a teritoriilor de coresponsabilitate.
Totodată, au fost abordate teme specifice demersului, precum: implicarea comunității și a
cetățenilor în dezvoltarea coresponsabilității sociale și a unei viziuni inovatoare despre progresul
societal.
Dincolo de prezentarea unor rezultate ale demersurilor din ultimii ani în diverse regiuni ale Europei,
un obiectiv esențial al întâlnirii a fost lansarea unei rețele europene a promotorilor Teritoriilor de
Coresponsabilitate.
Asociația CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare a susținut o prezentare în
plen și a asigurat moderarea unui atelier dedicat Europei Centrale și de Est, valorizând experiența
dezvoltată în Timișoara încă din 2007 în cadrul procesului Consiliului Europei.

Foto 1. Intervenție în plen susținută de Mihaela Vețan, președinta Asociației CRIES*

Asociația CRIES – coordonatoarea rețelei de Teritorii de Coresponsabilitate în
România și promotoare a metodologiei SPIRAL în țări din Europa Centrală și de Est
Lucrările Conferinței au continuat în 24-25 noiembrie în grupul restrâns de coordonare a extinderii
rețelei Teritorii de Coresponsabilitate. Asociația CRIES a participat la formarea formatorilor în
metodologia SPIRAL, actualizată după experiența ultimilor ani.

Foto 2: lucrările în atelierul dedicat Europei Centrale și de Est

Demersul inițiat de către Consiliul Europei se bazează pe ideea dezvoltării coeziunii sociale prin
implicare comunitară, inclusiv a persoanelor marginalizate. Acest demers se desfășoară în diferite
orașe europene, dintre care amintim Mulhouse (Franța), Braine-l'Alleud (Belgia), PergineValsugana (Italia), Covilha (Portugalia), Dębica (Polonia), Salaspils (Letonia), Botkyrka (Suedia),
Kavala (Grecia).
În cadrul proiectului Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale, Asociația CRIES
coordonează procesul de construire a Teritoriilor de Coresponsabilitate în 8 orașe din România:
Arad, București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Sibiu și Timișoara.
Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European şi se derulează la nivel naţional, în perioada
2010-2013.
Timișoara este primul oraș din România în care autoritățile locale au semnat, în data de 25
ianuarie 2012, Carta Responsabilității Sociale Împărtășite, ca angajament politic pentru susținerea
unor demersuri inovatoare de construire a bunăstării sociale.

Despre metodologia participativă de planificare a dezvoltării incluzive – SPIRAL
Teritoriul de coresponsabilitate este un teritoriu (municipalitate sau ansamblu de municipalităţi) în
care este demarat un proces de dezvoltare a unor noi forme de co-responsabilitate a actorilor
colectivi şi a cetăţenilor pentru a-şi asuma schimbările necesare în vederea asigurării bunăstării
tuturor, inclusiv a generaţiilor viitoare, într-o manieră inclusivă şi echitabilă. Teritoriul poate fi un
oraș, un cartier, o școală, un loc de muncă.
Plecând de la obiectivul coeziunii sociale, definită drept capacitate a societății de a asigura
bunăstarea pentru toți cetățenii săi, inclusiv a generațiilor viitoare, metodologia SPIRAL
construiește în manieră participativă (cu aportul direct al cetățenilor) inidcatori ai progresului.
Această metodologie, dezvoltată până acum într-o comunitate de sute de orașe, comune, instituții
publice (școli, spitale ș.a.) sau actori privați (întreprinderi) din diverse țări europene, are avantajul
că permite construirea, la nivel teritorial, a unor planuri de acțiuni incluzive pentru bunăstarea
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tuturor și armonizarea politicilor locale, pentru a le aduce mai aproape de așteptările și prioritățile
cetățenilor.
Această metodologie deschisă și participativă de planificare este cu atât mai utilă în contextul de
criză, în care cerința de eficacitate a politicilor publice și a acțiunilor societății civile devine cu atât
mai stringentă. Metodologia propune instrumente concrete de utilizare concertată a resursele
disponibile într-o comunitate (fie ele resurse tangibile sau intangibile), oferind un fundament solid
pentru definirea unei strategii participative de coeziune socială și dezvoltare durabilă, prin
integrarea resurselor și eforturilor locale.

Foto 3: Formarea de formatori în metodologia SPIRAL
Metodologia SPIRAL se distinge în comparație cu alte instrumente participative prin faptul că este
o metodologie deschisă și sistematizată. În particular, SPIRAL presupune o înțelegere profundă a
nevoilor prezente în comunitate, pentru a susține o abordare asupra sensului vieții comunitare întrun teritoriu dat.
Metodologia SPIRAL asigură un drept de exprimare egal pentru toți, indiferent de condițiile sociale
(statutul social al fiecăruia), respectă diversitatea de exprimare și de culturi și permite construirea
unor sinteze relevante, plecând de la formulări construite în grupuri de cetățeni. Prin urmare,
SPIRAL reprezintă o bază solidă pentru a dezvolta forme participative de democrație.
###
*fotografiile sunt disponibile la rezolutie ridicata la legatura http://cries.ro/presa.zip.
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