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Prioritizarea și planificarea acțiunilor 

 

Importanța prioritizării 

Orice activitate întreprinsă pentru identificarea nevoilor și oportunităților comunității dvs. este 

probabil să aibă ca rezultat o gamă largă de idei din perspective diferite. Prin urmare, este 

important să grupați informațiile în teme, făcând posibilă identificarea temelor care sunt cele mai 

comune. 

Există diferite opțiuni pentru stabilirea de priorități. Dacă ați utilizat instrumente digitale, cum 

ar fi Survey Moneky, aceasta poate oferi un element de analiză a răspunsurilor, și produce ca 

rezultat grafice sau tabele. 

De asemenea, puteți utiliza o sumă simplă de răspunsuri similare. Puteți introduce datele dvs. în 

instrumente precum Excel pentru a crea grafice și tabele care calculează și identifică vizibil cele 

mai frecvente teme și vă ajută să stabiliți prioritățile comunității. 

Dacă datele dvs. sunt calitative (descriptive) și mai puțin cantitative (numerice), atunci ar trebui 

să grupați răspunsurile în categorii sau teme similare. Acest lucru vă va permite să identificați ce 

teme sunt cele mai comune și să evidențiați prioritățile comunității. 

De asemenea, va fi important să luați în considerare ce resurse vă stau la dispoziție, precum și 

termene adecvate pentru luarea de măsuri, deoarece unele pot fi ambiții pe termen scurt, mediu 

sau lung. Ar trebui să evaluați fiecare dintre opțiunile dvs. și să examinați domeniul de aplicare 

al întreprinderii sociale ca soluție. Instrumentul de evaluare a întreprinderilor vă va ajuta să vă 

aliniați nevoile și prioritățile cu sfera soluțiilor pentru întreprinderi sociale. 

Bugetarea participativă este o abordare în care prioritățile sunt utilizate în luarea deciziilor 

comunitare. Prioritățile sunt identificate, iar deciziile bugetare sunt apoi luate pe baza 

priorităților comunității. 

 

Planificarea acțiunii 

Planul comunității sau al proiectului este o punte de legătură între comunitatea dvs. așa cum este 
astăzi și viziunea sa pentru viitor. Planurile ar trebui să fie construite în funcție de priorități pentru 
a îndeplini aspirațiile și să vă permită să: 
 

• Descrieți ceea ce doriți să realizați - referitor la prioritățile identificate. 
• Comunicați ideile dvs. părților interesate (comunitate, agenții / organizații partenere, 
finanțatori, vizitatori etc.). 
• Creați o bază pentru a lua decizii și vă clarifică acțiunile. 
 

Powerpointul “De ce estre nevoie de un plan” vă va ajuta să luați în considerare prioritățile 
specifice, acțiunile recomandate, ce resurse vă stau la dispoziție și ce acțiuni veți întreprinde 
pentru a îndeplini aspirațiile comunității. 
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Aceste resurse din setul de instrumente de planificare a acțiunilor conduse de comunitate oferă 
informații, modele și ghiduri de instruire legate de organizarea sesiunilor de planificare 
comunitară, cum să vă construiți planul de acțiune și cum să stabiliți obiective specifice și 
măsurabile. 
 

1) Foaia de lucru: Planificare sesiunea 2 
• Util pentru divizarea acțiunilor în responsabilități individuale, rezultatele vizate și modul 
de măsurare al realizărilor. 

 
2) Model de planificare 2 

• Model descărcabil pentru conturarea rezultatelor planului, planificarea acțiunii luând în 
considerare elemente precum: modul, când și cine va realiza această acțiune și modul de 
evaluare a impactului acestei acțiuni asupra priorităților și a rezultatului planului. 

 
3) Măsurarea rezultatelor – Foaie de lucru: Rezultate SMART 

• Prezintă o strategie utilă pentru măsurarea succesului acțiunilor cu privire la rezultatele 
planului. 
• Cum să obțineți rezultate specifice măsurabile - care sunt dezvoltate prin identificarea 
problemelor și viziunii în cadrul comunităților - ajută la identificarea priorităților pe baza 
nevoilor identificate. 
• Cum să decideți care este diferența pe care doriți să o faceți în legătură cu prioritățile 
identificate. În funcție de aceste priorități, poate doriți să identificați rezultate pe termen 
scurt, mediu sau lung. 

 

Studii de caz  

 Ross of Mull and Iona - Planul comunității (redactat în limba engleză) 
• Un studiu de caz pentru bune practici care folosește implicarea comunității pentru a 
identifica și prioritiza problemele locale și a crea un plan de acțiune comunitară. 
• Identifică metodele și procesele de cercetare comunitare utilizate: sondaj, focus grupuri, 
discuții publice deschise, vizită la grupuri locale și gospodării. 
• Concentrați-vă pe participarea comunității care să fie inclusivă și accesibilă pentru membrii 
comunității care locuiesc în zone extrem de îndepărtate și rurale. 
• După ce nevoile générale au fost identificate, folosiți chestionarul din acest studiu de caz 
pentru reevaluarea nevoilor pentru a planifica acțiuni eficiente. 

 

 Glenbarr - Planul de investiții al comunității  (redactat în limba engleză) 

 Această resursă este un exemplu de bune practici, ilustrată printr-un studiu de caz detaliat 
și însoțită de un model de sondaj comunitar. 

 Odată ce temele au fost identificate, s-au întreprins noi consultări comunitare, iar o 
afacere social a fost considerată cea mai bună soluție pentru continuarea priorităților 
planului. 

 Prioritățile au fost evaluate pentru complexitatea implicării părților interesate și 
etichetate ca priorități de dezvoltare pe termen lung, mediu și scurt. 
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