
Programul TAKE IT CPD: modulul 7
Încurajarea planificării acțiunilor și a 
responsabilizării Dezvoltat de: INFODEF, ES



Obiectiv
Să ofere cursanților instrumentele care le vor permite să planifice
acțiuni și să se împuternicească pe ei înșiși (și pe alte persoane) în
vederea schimbării, prin identificarea factorilor de decizie, prin
evidențierea factorilor de influență și prin analiza cadrelor AFI
(Atitudini-Facilitatori-Infrastructuri) și REDuse (Refuz, Emanare,
Difuzare).



Cunoștințe

Să demonstreze că știe care sunt 
diferitele niveluri de luare a 
deciziilor și cum să le abordeze.

Competențe Responsabilități și autonomii

Identificarea nivelurilor factorilor 
de decizie și a rolului acestora în 
politicile și programele privind 
schimbările climatice.

Definirea strategiilor posibile 
pentru a ajunge la factorii de 
decizie în scopul de a propune și 
de a încuraja punerea în aplicare a 
unor acțiuni specifice.



Cunoștințe Competențe Responsabilități și autonomii

Explicați cele 3 seturi majore de 
factori de influență (motivație, 
factori care determină stilul de 
viață, factori determinanți).

Analizați cadrul Atitudini-
Facilitatori-Infrastructuri (AFI) ca 
abordare de sus în jos de orientare 
a politicilor (pornind de la factorii
determinanți).

Explicați cadrul Refuz, Emanare, 
Difuzare (REDuse), care sprijină 
angajamentul de jos în sus al 
persoanelor, al gospodăriilor și
al comunității.

Elaborați un plan de acțiune 
pentru a oferi indivizilor
posibilitatea de a acționa și a 
implica comunitatea în schimbare.

Să demonstreze cunoștințe 
privind strategiile de 
responsabilizare a persoanelor 
pentru a acționa. 



GHIDUL MODULULUI
Aici puteți găsi un rezumat al 
principalelor informații factuale
și conceptuale care vă oferă 
cunoștințele necesare pentru a 
înțelege subiectele acestui 
modul.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Nivelurile de luare a deciziilor
A acționa în privința schimbărilor climatice înseamnă, de asemenea, să știm la cine
trebuie să ne referim.
Având în vedere contextul local, există departamente desemnate să se ocupe de tot
ceea ce ține de mediu la nivel regional, provincial și municipal.
Dacă ne angajăm să luăm măsuri în ceea ce privește schimbările climatice, este
important să știm cine este responsabil pentru ce, pentru a putea aborda idei sau
propuneri de planuri.



Factori de influență 
Există un consens asupra faptului că, pentru a avea politici și practici mai eficiente în
materie de stiluri de viață durabile, este esențial să se țină seama de context pentru
a înțelege de ce consumă oamenii și ce le determină comportamentele aferente.
Această înțelegere specifică contextului poate fi obținută prin intermediul a trei
factori subiacenți interconectați care stau la baza stilului de viață: i) motivațiile; ii)
motoarele; și iii) determinanții.



Atitudini-Facilitatori-Infrastructuri 
Atitudinile, facilitatorii și infrastructurile sunt cei 3 determinanți care explică tipurile
de stiluri de viață.
• Atitudinile sunt un grup de factori care contribuie la orientarea valorică a unei 

persoane și la probabilitatea ca aceasta să consume. Acestea determină 
preferințele și alegerile.

• Facilitatorii sunt un set de factori care contribuie la posibilitatea ca anumite 
modele comportamentale sau un stil de viață să se actualizeze.

• Infrastructura se referă la interfețele socio-ecologice care sprijină activitățile de 
consum. Acestea includ infrastructura fizică (pentru locuințe, mobilitate și 
petrecerea timpului liber) și proiectarea sistemelor de furnizare (de exemplu, 
stabilirea prețurilor și a capacităților serviciilor de utilitate publică, cum ar fi apa și 
energia).



Componente: refuz, emanare, difuzare
Refuzul, efortul și difuzarea (REDuse) sunt cele trei componente de bază ale
intervențiilor pentru un stil de viață durabil. Este un cadru care sprijină abordările de
jos în sus, încurajează programele și acțiunile care le conferă indivizilor și
gospodăriilor o putere directă în viața lor de zi cu zi (și, indirect, comunităților),
permițându-le să înțeleagă, să creeze și/sau să aleagă opțiunile de stil de viață mai
durabile.
• REFUZUL vizează schimbările de comportament individual care perpetuează

impactul negativ asupra mediului sau societății.
• EMANAREA încurajează comportamentele care au un impact minim și/sau pozitiv
• DIFUZAREA urmărește efecte multiplicatoare prin implicarea comunităților în

comportamente colective durabile.



TUTORIALE
Aici puteți găsi un set de fișe de 
sarcini autoexplicative, special 
concepute pentru a oferi 
exemple din lumea reală și 
pentru a vă furniza informații 
practice pentru a vă dezvolta 
competențele. https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Factorii de decizie în context local: haideți să aflăm!

Veneto este o regiune din nord-estul Italiei care se întinde de la
Dolomiți până la Marea Adriatică, cu o suprafață de aproximativ
18.345 km² și o populație de aproximativ 4,906 milioane de
locuitori (2019 - Eurostat). Veneția este capitala sa regională. În
cadrul acestei zone, cine supraveghează procesul decizional în
materie de mediu? La ce nivel? Să aflăm prin intermediul
următorului tabel:



Factorii de decizie în context local: haideți să aflăm!
Nivel Departamentul Profilul responsabil Domeniul de competență

regional
Protecția teritoriului și a 
mediului din regiunea 
Veneto

Consilier pentru mediu, 
protecție civilă și lege specială 
pentru Veneția.

Planificarea pentru protecția mediului; Protecția solului și a 
aerului; Ciclul integrat al apei; Apărarea solului; Recuperare și
păduri; Peșterile; Apele minerale și termale; Reconversia 
centrului industrial Marghera; Legea specială pentru Veneția; 
Protecția civilă și prevenirea incendiilor forestiere; Specificitatea 
provinciei Belluno.

Consilier pentru teritoriu, cultură 
și siguranță

Planificare teritorială și urbanistică; Protecția mediului, a 
patrimoniului cultural și a peisajului; Parcuri și zone protejate; 
Poliția locală - Securitate; Cultură, divertisment și sport; 
Construcții sportive; Identitate venețiană.

de provincie Mediu - Politici de mediu Manager de sector Managementul integrat de mediu pentru întreprinderi (apă, aer, 
sol și subsol); instalații industriale mari (apă, aer, sol și subsol); 
planificare și educație în domeniul mediului; prevenirea și 
controlul poluării.

municipal Mediu Consilier Planificare economică și financiară, mediu, proprietate 
maritimă, sport, politici comunitare.



Cum rămâne cu contextul local?

• Să luăm ca exemplu tabelul 
anterior

• Concentrați-vă asupra contextului
vostru local

• Căutați departamentele, profilurile 
și domeniile de competență legate 
de managementul mediului 

• Creați tabelul local

Comunicați cu persoana 
potrivită

• Faceți o listă de acțiuni împotriva 
schimbărilor climatice pe care le-ați 
pune în aplicare în contextul vostru 
local.

• Corelați fiecare acțiune cu 
departamentul/profilul pe care 
trebuie să-l contactați pentru a 
propune acțiuni concrete

• Alegeți cel puțin 1 sau 2 acțiuni și 
contactați departamentul/profilul 
responsabil



Stil de viață/consum: deprindeți!
Stilul de viață și consumul sunt influențați de anumiți factori de
bază pe care i-am descris anterior ca fiind motivații, motoare și
factori determinanți. Pentru a avea o înțelegere clară a acestui
concept, merită să îl transpunem într-un context concret (și, de ce
nu, personal).



Motivațiile dumeavoatră

• Creați o listă de motivații care vă
determină să întreprindeți 
anumite acțiuni sau să luați 
anumite decizii

Motoarele dumneavoastră

• Creați o listă cu circumstanțele
(motoarele) care susțin motivațiile 
pe care tocmai le-ați enumerat (de 
exemplu, acestea pot fi venitul
personal, valorile, cultura, presiunea 
colegilor etc.)



Factorii dumneavoastră 
determinanți

• Creați o listă a factorilor 
determinanți, ținând cont de 
faptul că aceștia sunt strict legați 
de motivații și motoare 
(determinanții sunt factorii care 
permit ca motivațiile și motoarele 
să se traducă în acțiuni). 

Alternativele dumneavoastră 
durabile
Acum că aveți o listă personală de 
motivații, motoare și factori 
determinanți care vă caracterizează 
stilul de viață, faceți o listă de opțiuni 
durabile care vă permită să păstrați 
același stil de viață, minimizând pe 
cât posibil impactul asupra mediului.



Acțiuni REDuse: implicarea noastră
Cadrul REDuse este un instrument puternic datorită abordării sale
practice și holistice. În plus, este flexibil: poate fi aplicat la fiecare
acțiune, decizie, aspect al vieții noastre.
Ne putem crea propriul cadru REDuse care să reflecte stilul nostru
de viață și să evidențieze posibile puncte de îmbunătățire.



REDuse-ul meu

• Gândiți-vă la stilul propriu de viață
• Creați un tabel care să conțină în

coloana 1 câteva domenii ale 
stilului de viață (de exemplu, 
alimentația, mobilitatea, bunurile 
de consum etc.) și în rândul 1st

cele 3 componente ale cadrului: 
Refuz, Emanare și Difuzare

• Completați tabelul în funcție de 
aspectele stilului de viață sau de 
ceea ce credeți că ați dori să fie 
acestea

REDuse sharing

• Împărtășiți cadrul REDuse cu colegii 
dvs. 

• Cereți-le feedback
• Încurajați-i să își creeze propriul 

tabel REDuse



SFATURI PRACTICE
Aici puteți găsi o listă de 
verificare a punctelor care vă 
vor ajuta să vă dezvoltați în 
continuare valorile și 
comportamentele necesare 
pentru a le oferi adulților o 
educație reală privind
schimbările climatice.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



Puneți în practică abilitățile de planificare a acțiunii. Începeți
cu un context apropiat (de exemplu, locul de muncă, mediul 
social etc.)

Folosiți sarcinile pe care le-ați făcut anterior pentru a exersa și 
a interacționa cu oamenii, testându-le reacția, atitudinea de a 
răspunde și de a participa



 Încurajați oamenii să reproducă aceleași acțiuni cu alte 
persoane din rețeaua lor, activând un efect multiplicator.

 Încercați să implementați în organizația dvs. o activitate legată 
de responsabilitatea față de mediu care să se repete în timp 
(de exemplu, o dată pe săptămână/lună), implicându-vă colegii 
(stimularea unui comportament virtuos).



LECTURI UTILE
Aici puteți găsi o listă de resurse
on-line relevante, organizate în
funcție de subiectele modulului.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



LUAREA 
DECIZIILOR

https://www.open.edu/openl
earn/ocw/mod/oucontent/vie
w.php?id=8553&printable=1

Introducerea 
procesului 

decizional în 
domeniul 
mediului



FACTORI DE 
INFLUENȚĂ

https://www.oneplanetnetwo
rk.org/sites/default/files/a_fra
mework_for_shaping_sustaina
ble_lifestyles_determinants_a
nd_strategies_0.pdf

Un cadru pentru 
modelarea unor 
stiluri de viață 

durabile



REDuse

https://www.researchgate.net/publi
cation/344313248_A_Literature_Revi
ew_of_Sustainable_Behaviours_Asse
rted_in_the_Context_of_Everyday_Li
fe_in_Cities_Revisao_da_Literatura_
Sobre_Comportamentos_Sustentavei
s_no_Contexto_da_Vida_Urbana_Qu
otidiana_httpconve

O trecere în 
revistă a 

literaturii privind
comportamentele 

durabile. 
Afirmate în 
contextul

Vieții cotidiene 
urbane



"Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru 
realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar
Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru 
orice utilizare care ar putea fi făcută de informațiile 
conținute în această publicație."
2019-1-BE01-KA204-050400
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