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Care este structura programului?
Patru module de pregătire, structurate în aşa fel încât să permită o
cunoaştere temeinică a ideilor fundamentale pe care se sprijină
domeniile de acţiune ale democraţiei sociale, un cadru interactiv şi
provocator, cu exemple de best practice şi un laborator de idei noi
care pot rupe cercul vicios în care pare să se învârtă politica
românească în ultimii ani.

Eligibilitate

MODULUL 1

Eşti eligibil pentru un loc în programul
de pregătire dacă îndeplineşti condiţiile
de mai jos:
ai vârsta între 20 şi 40 de ani;
împărtăşeşti valorile stângii
democratice;
ai o implicare activă în comunitate
sau într-o organizaţie civică*;
nu ai mai ﬁ participat la programe de
training organizate de FES.

Fundamentele democraţiei sociale

* Participantul/participanta nu trebuie neapărat să e
membru de partid, trebuie însă să facă dovada că în ultimii
ani a fost activ implicat(ă) într-o asociaţie, ONG,
organizaţie studenţească etc.

6-8 mai 2022 (3 zile)

Modulul de debut oferă participanţilor posibilitatea de a se familiariza
cu probleme fundamentale ale democraţiei sociale. Sunt discutate
drepturi și libertăţi care dau substanţă democraţiei pluraliste și statului
de drept și care sunt elemente indispensabile ale unei culturi politice
inclusive, nediscriminatorii, care ajută la dezvoltarea nestingherită a
tuturor membrilor societăţii. Modulul permite explorarea relevanţei
nivelului normativ cu punctele sale de referinţă programatice pentru
practica politică nemijlocită.

MODULUL 2

27-29 mai 2022 (3 zile)

Stat social și democraţie socială
Procedura de selecţie
Întrucât numărul de locuri este limitat,
toate aplicaţiile vor ﬁ atent analizate şi
evaluate pentru a selecta pe cei 20 de
cursanţi. Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate de mai sus
sau nu au dosarul de candidatură
complet nu vor intra în procesul de
evaluare calitativă. Prezenţa la toate
stagiile de pregătire este obligatorie. Nu
vor ﬁ luate în considerare decât aplicaţiile
acelor candidaţi care se obligă să
participe la toate cele patru module din
program. Fiecare candidatură admisă va
ﬁ evaluată în mod independent de trei
examinatori din cadrul Friedrich-EbertStiftung. Toţi candidaţii vor ﬁ anunţaţi în
scris despre rezultatul selecţiei.

Egalitate de şanse şi de gen
Friedrich-Ebert-Stiftung este foarte
interesată să promoveze şi să susţină
tineri din rândul bărbaţilor şi al femeilor
în egală măsură. De aceea în selecţia
participanţilor va ţine cont de principiile
egalităţii de şanse şi de gen.

Acest modul explorează modul în care valorile și principiile democraţiei
sociale duc la construcţia statului social, adică a felului în care
organizăm solidaritatea la nivelul societăţii. Participanţii sunt
familiarizaţi cu principiile după care operează statul social, materialele
folosite la construcţia lui, modurile de construcţie și tipurile de
arhitectură a statului social care există în Europa și în lume. Tot aici
discutăm cum se realizează concret statul social în domenii precum
impozitarea, politica muncii, a pensiilor, în sănătate și educaţie.

MODULUL 3

17-19 iunie 2022 (3 zile)

Politici economice ale democraţiei sociale
Modulul oferă o privire de ansamblu asupra legăturilor dintre procesele
economice și modelul democraţiei sociale și în același timp abordează
relevanţa practică a consideraţiilor de ordin economic în domenii
politice concrete cum ar ﬁ: taxare și bugetare, politica pieţei muncii,
educaţie, sănătate etc. Prin aceasta se dorește ca participanţii la
program să înţeleagă cum sunt aplicate în practică principii importante
de politică economică ale democraţiei sociale .

MODULUL 4

7-10 iulie 2022 (4 zile)

Modele de comunicare politică
Cunoștinte și abilităţi acumulate pe parcursul modulelor precedente
sunt acum testate. În plus, pe baza unor concepte de comunicare și
organizare politică participanţii sunt familiarizaţi cu spaţiile de acţiune
pentru o politică inclusivă, capabilă să mobilizeze și să solidarizeze. Cel
de-al patrulea modul încheie astfel seria stagiilor de pregătire cu un
capitol important pentru acţiunea politică: modele de comunicare ce
pleacă de la centralitatea valorilor în transmiterea de mesaje.

