
 

Cum se organizează o comunitate mică 

Lucrând în Bonțida, începând cu anul 2018, Fundația Comunitară Cluj a sesizat o problemă 
frecventă a comunităților mici - lipsa inițiativei civice. Și atunci a devenit clar că intervenția în 
comuna Bonțida va fi de lungă durată și că trebuie făcută cu pași mici. Flavia Preda, grant 
manager la Fundația Comunitară, explică viziunea și strategia Fundației comunitare pentru 
această intervenție.  

De ce Bonțida? 

Fundația Comunitară Cluj avea deja o intervenție la nivelul comunității de acolo, axată pe 
două direcții - în zona de educație am lucrat cu școala gimnazială din localitate și apoi, în 
promovarea spiritului civic în rândul locuitorilor. Am dezvoltat, cu sprijinul Lidl, un spațiu în 
care se pot organiza dezbateri, întâlniri, lecții, orice fel de activități, un pavilion situat între 
școală și castel. Intenția noastră era ca pavilionul să intre în gestionarea directă a comunității, 
nu a unei instituții. Însă lucrul acesta nu a fost posibil, pentru că ne-am dat seama că e ceva ce 
lipsește acolo și anume un nucleu cetățenesc, un grup civic, un grup de inițiativă care să 
poată să preia pavilionul și să gândească activități pentru copii, activități pentru vârstnici, care 
să poată să ia pulsul comunității, din interior. Nu vrem să facem noi ce pot face ei. Putem să îi 
sprijinim ca ei să devină mai capabili să facă pentru ei niște lucruri.  

Odată cu migrația populației tinere către oraș sau în străinătate, multe dintre comunitățile 
rurale se trezesc destrămate. Oamenii nu mai vorbesc între ei, legăturile dintre ei nu mai sunt 
atât de puternice. Dar avem exemple ale unor organizații care fac asta în comunități rurale din 
sudul României și am văzut valoarea unei astfel de inițiative, în sensul că efectiv revitalizează 
comunitatea. Și cred că un astfel de grup poate aduce schimbări în mai multe zone decât am 
reuși noi, ca organizație.  

Prioritatea nr. 1 a Fundației Comunitare Cluj este educația, care a fost identificată și de 
comunitate ca principală problemă în Bonțida. Cum i-ați consultat pe bonțideni și ce a 
însemnat aceast consultare în cadrul proiectului? 

Am început o cunsultare a steakholderilor principali din comunitate, înainte de a scrie 
proiectul - am vorbit cu Primăria, școala, alte organizații care lucrează în Bonțida. Toată lumea 
s-a dus către aceeași zonă, a abandonului școlar. În partea de cercetare antropologică, 
desfășurată în vara lui 2020, am constatat că abandonul școlar este un efect, nu neapărat o 
cauză pentru tensiunile din comunitate. De fapt, abandonul școlar este un rezultat al 



tensiunilor din comunitate. Așa că am scris un proiect centrat pe abandonul școlar, dar care să 
ne ajute să înaintăm cu obiectivul nostru de creare a unui grup de inițativă. Atunci când te 
duci pentru prima dată într-o comunitate, ai nevoie de să te asiguri că subiectele pe care 
începi să lucrezi sunt de interes pentru ei. De-asta a fost important că am identificat 
abandonul școlar, pentru că sunt sigură că vor fi interesați de discuție.  

Deci abandonul școlar nu este un obiectiv, ci doar un mijloc prin care vă îndepliniți 
obiectivul. Care ar fi de dorit să fie rezultatul acestui proiect, la final?  

Să avem un prim nucleu de persoane interesate de activități care țin de binele comun al 
localității. O intervenție de tip organizare comunitară durează ani. Noi nu ne vom încheia 
activitatea în mai-iunie 2021. Vom fi reușit să facem câteva activități menite să încurajeze copii 
să participe la activități care să-i stimuleze și să le arate că pot, sprijiniți de comunitate. Dar ne 
propunem să rămânem niște ani buni pe zona de organizare comunitară în Bonțida. Vom 
schimba subiectul - poate vom discuta într-un proiect următor despre colectare selectivă cu 
oamenii pe care am reușit să-i mobilizăm acum în jurul abandonului școlar. Dar ei vor fi învățat 
deja niște mecanisme de colaborare, de comunicare, astfel încât să poată să se mute și pe 
alte subiecte de interes pentru ei. Vom trece, într-o etapă următoare, la mici campanii de 
advocacy pe lucruri care îi interesează, adică decizii ale Consiliului Local, de exemplu. Dacă 
avem un nucleu de cetățeni, în Bonțida, care constată că în comunitate nu se colectează 
selectiv, și au nevoie să meargă către Primărie să solicite containere, de exemplu. Îi vom 
sprijini și îi vom învăța care sunt mecanismele de funcționare ale autorității publice și care 
sunt drepturile lor de cetățeni. Și cum se pot organiza pentru a face schimbări în comunitate. 
Și asta face sens. Abandonul școlar poate va rămâne pentru ei subiect de lucru - nu putem 
știi, noi acționăm doar ca facilitatori pentru ei.  

Pentru acest proiect special Fundația Comunitară a creat o poziție nouă - organizatorul 
comunitar. Ce va face el? 

Va fi prezent în comunitate. Va merge din ușă în ușă, așa e cunoscută metoda, foarte utilizată 
în America, va facilita întâlnirile din comunitate, va facilita munca grupului, într-o primă fază, 
are rolul de mobilizare a oamenilor. Va cunoaște în profunzime problemele comunității, va 
putea să facă legătura între comunitate și steakholderi externi, cum ar fi angajatori de tipul 
Bosch, situat în vecinătate, care are mulți angajați din Bonțida. Va putea să vadă în ce măsură 
există resurse în jurul comunității care pot fi aduse către comunitate. Deci va fi efectiv omul 
Fundației Comunitare Cluj în Bonțida. Dar ascultându-i, nu va vorbi în numele lor. Îi va ajuta 
pe ei să vorbească. Să aibă o voce. Noi nu vorbim în locul lor. Rolul lui e să identifice potențial 
de leadership la oricare dintre locuitori și să-i ajute pe ei să exprime problemele pe care le 
identifică. Îi încurajează și îi sprijină să se simtă suficient de puternici și de abili să facă lucruri.  



De unde numele proiectului?   

Pentru subiectul abandonul școlar, sunt gândite în proiect o serie de activități din zona de 
educație STEM - Science, technology, engineering, and mathematics. Și îi zicem STE(A)M 
pentru că noi i-am adăugat un A de la Arts. În timpul cercetării antropologice, am consultat 
copiii legat de interesele și pasiunile pe care le au, ca să putem gândi cele mai potrivite 
activități pentru ei. Dar vom face asta implicând comunitatea, pentru că nu rezolvăm nimic 
dacă organizăm noi activități, timp de o lună, și pe urmă să plecăm. Asta nu poate aduce o 
schimbare palpabilă. Ne-am gândit să le oferim copiilor ocazia să producă ceva cu mânuțele 
lor, iar ceea ce produc să vândă în cadrul unui eveniment - când vom scăpa de restricții - iar 
banii adunață să-i pună într-un fond comun, pe care să decidă singuri cum vor să-l folosească. 
Sperăm să atragem alături de noi meșteșugari din comunitate, dar și oameni care pur și 
simplu sunt îndemânatici sau pot să contribuie cu ceva la activități.  

Precizare importantă: 

Activitățile pe proiectul Meșter STE(A)M Box @Bonțida au fost afectate de pandemia 
COVID-19. În aceste condiții, este foarte probabil ca proiectul să fie prelungit până la finalul 
anului școlar 2020-2021.


