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Despre photovoice
Photovoice1 este o metodă de inﬂuențare şi sensibilizare a
decidenților la nivel local sau guvernamantal prin prezentarea de
„fotograﬁi vii” realizate de membrii acelor grupuri defavorizate,
marginalizate care nu au deprinderea de a determina introducerea
pe agenda publică a problemelor lor şi nici capacitatea de a se
mobiliza pentru urmărirea unui interes comun.
„Photo” înseamnă în engleză „fotograﬁe”, iar „voice” înseamnă voce.
Prin photovoice fotograﬁi spun ce simt, ce cred că este important, ce
ar trebui făcut în comunitatea lor. Şi pentru a ﬁ sigur că ﬁecare
fotograﬁe este înțeleasă aşa cum doreşte fotograful, lângă fotograﬁe
apare povestea – un text care explică ceea ce fotograful a văzut în
fotograﬁe, ﬁe că este istoricul personajelor, ce şi‐ar dori să ﬁe
schimbat sau ce este important pentru el.
Photovoice este un proces cu două părți: prima se derulează în
grupul de par.cipanți care fotograﬁază şi discută propriile fotograﬁi,
construind treptat mesajul lor. A doua se derulează în public:
rezultatele muncii grupului – fotograﬁile însoțite de text ‐ sunt
expuse şi promovate prin expoziții, cărți poştale, calendare,
conferințe etc.
Photovoice, ca metodă de inﬂuențare a opinie publice şi a
decidenților, permite descoperirea:
๏ Valorilor grupului (reperelor e.ce, sociale, comunitare)
๏ Comportamentelor individuale şi de grup
๏ Credințelor şi a.tudinilor
๏ Temerilor
๏ Sen.mentelor
๏ Nevoilor, problemelor
๏ Dorințelor, aşteptărilor şi soluțiilor

Uneori îți este greu să povesteş2, să
vorbeş2 despre ce (sau cine) îți place
sau să explici ce te supără. Când
cuvintele nu îți sunt la îndemână, poți
arăta ce crezi tu prin imagini.
Photovoice‐ul este o cale de a poves2
prin fotograﬁe.

Din lungul şir de metode de par.cipare publică şi inﬂuențare a
deciziei, photovoice‐ul permite organizatorului să ajungă la opinia
acelor persoane care inﬂuențează cel mai puțin deciziile publice. La
persoane care în mod obişnuit sunt în afara cercului celor care
stabilesc regulile, prioritățile, care conduc întâlnirile, scriu ar.cole
sau cărți. Ca metodă de par.cipare vizează mai puțin publicul format
din experți, specialiş., cercetători, aleşi, funcționari publici, şi mai
mult acele grupuri marginalizate, defavorizate, cărora nu le este la
1

Metoda photovoice a fost dezvoltată de Caroline C. Wang and Mary Ann Burris.

Este prietenul meu, are 19 ani şi face
mături. Merge cu ele să le vândă în
Vlaşca. Am vrut să arăt că se poate
munci cins?t şi că ne‐am dori un loc
de muncă sau un loc unde să ne
vindem marfa.
Lideraș, Malul Vânăt

Sunt câteva persoane dintr‐o
comunitate care au probleme cu apa
potabilă. Am fotograﬁat acest lucru
deoarece am considerat că fotograﬁa
în general transmite ceva anume şi în
situația aceasta era şi cazul! Am
simțit că această problemă se poate
rezolva cu ajutorul unor mici
implusuri. Oamenii, în acest caz, nu
au multe de făcut, deoarece nu au
niciun sprijin ﬁnanciar. Cred că
autoritățile şi ins?tuțiile ar putea
face ca această problemă să se
rezolve prin donarea sau
sponsorizarea sumei necesare pentru
construirea unei fântâni permanente.
Vreau să le transmit oamenilor din
această comunitate să insiste pentru
rezolvarea acestei probleme.
Cris?na, Malul Vânăt

“Drumul spre soare” ‐ Drumul spre
Dumnezeu e lung şi anevoios.
Călin, Brașov

“Flacăra speranței” – această ﬂacără
poate ﬁ o ﬂacără a speranței de mai
bine.
Sebi, Brașov

Photovoice
îndemână să se exprime în public şi doresc să îşi păstreze
anonimatul. Fotograﬁa şi povestea devin, în acest caz, pur şi simplu
metoda lor de a comunica, iar photovoice, ca metodă de par.cipare
publică, poate construi o cale între cei care iau decizii şi cei care sunt
afectați de acestea.
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Prin photovoice oferi un aparat de fotograﬁat oamenilor care au cea
mai redusă inﬂuență asupra deciziilor care le afectează viața, cu
ajutorul cărora să imortalizeze imagini pe care le consideră relevante
pentru tema abordată. Fotograﬁile realizate sunt prezentate în
grupuri mici, împreună cu povestea care le însoțeşte. Pe baza lor,
grupul împărtăşeşte informații şi păreri şi dezvoltă un mesaj care să
ﬁe transmis către decidenții publici şi care să arate ce ar trebui
păstrat sau schimbat în comunitate. Rezultatele photovoice‐ului sunt
adesea prezentate publicului larg prin intermediul unor expoziții sau
evenimente media.ce care înfățişează fotograﬁile şi semniﬁcațiile
lor.
Pentru photovoice este important ca imaginile colectate să permită
discuții de grup şi să s.muleze un proces care conduce la schimbare
în comunitate. Mai precis, mai mult decât o metodă de a iden.ﬁca
probleme în comunitate, photovoice‐ul ar trebui să îi invite pe cei
care par.cipă la proces să conş.en.zeze viziunea lor asupra felului
în care îşi doresc să arate comunitatea şi să se implice în a.ngerea
acestei viziuni.
Metoda photovoice este foarte ﬂexibilă şi poate ﬁ adaptată pentru
diverse situații (evaluarea nevoilor comunității, realizarea unei hărți
a problemelor, evaluarea unor programe publice etc.), diverse
grupuri şi diverse domenii (mediu, sănătate, educație etc.).

„Am învățat să comunic mai bine şi să am
mai mult curaj să vorbesc cu autoritățile”.

Elvis J., par2cipant photovoice, Malul
Vânăt

ObiecAvele photovoice2:
๏

să le permită oamenilor să iden.ﬁce şi să mediteze asupra
punctelor tari ale comunității lor şi asupra grijilor lor3;

๏

să promoveze schimbul de informații şi un dialog cri.c pe
teme care vizează viața personală sau comunitatea în general
prin intermediul discuțiilor de grup;

๏

să ajungă la cei care iau deciziile publice (administrație
publică, aleşi, experți etc.)

Ca orice proces de par.cipare publică, photovoice presupune
folosirea unor tehnici de management care contribuie la
administrarea corectă a întregului proces.

2

Din perspec.va organizației britanice PhotoVoice, acest proces are trei .puri de
obiec.ve: de advocacy, de dezvoltare personală şi de generare de venituri. Sursă:
Manual PhotoVoice, editat de PhotoVoice, 2007
3 Din experiența Asociației de Servicii Sociale SCUT, photovoice a avut un impact
puternic în evoluția personală din punct de vedere terapeu.c a beneﬁciarilor lor.
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Principii de bază în
photovoice
Este foarte important de reținut că photovoice este o metodă care
vizează în mod special persoane care sunt cel mai puțin implicate în
procesul de luare a deciziilor publice prin faptul că cons.tuie un grup
marginalizat şi vulnerabil şi, de asemenea, persoane care sunt cel mai
puțin dispuse să par.cipe, să‐şi exprime opiniile în mod organizat.
Aşadar, deşi poate ﬁ folosit şi pentru alte grupuri țintă, dat ﬁind
faptul că produce un mesaj media.c puternic, atunci când este
folosit pentru grupuri cu un grad ridicat de vulnerabilitate, trebuie
găsite soluții care să nu transforme folosirea unui aparat de
fotograﬁat într‐un obstacol.

„Photovoice‐ul va ajuta la sporirea
crea2vității, ne vom putea face observați, ne
putem transmite mesajul, putem face ceva
plăcut şi putem învăța unii de la alții”.

Par2cipant photovoice, Brașov

Un alt principiu de bază este legat de implicarea facilitatorului şi
organizatorului de photovoice în proces. Nu este permisă
„manipularea” fotograﬁlor nici în direcționarea aparatului, adică în
exempliﬁcarea temelor şi obiectelor de fotograﬁat şi nici în etapa de
procesare a fotograﬁilor. Fotograﬁi sunt liberi să‐şi aleagă imaginile
ce urmează a ﬁ surprinse cu ajutorul aparatului şi sunt liberi să‐şi
exprime povestea aşa cum cum este ea spusă şi simțită de fotograf,
facilitatorul nefăcând altceva decât să pună întrebări de detaliere a
fotograﬁei.

Impact
Photovoice, ca metodă de par.cipare publică, permite implicarea
oamenilor în deﬁnirea problemei. Putem asoel evita distorsionarea
datelor şi este depăşită prăpas.a dintre ceea ce crede expertul că
este important şi ceea ce cred locuitorii că este important.
Mai mult decât a colecta informații, photovoice este o metodă care
conduce la conş.en.zarea situației de către grupul de beneﬁciari
prin intermediul discuțiilor pe marginea fotograﬁilor în grupuri. Este
o metodă care le permite oamenilor să se deﬁnească pe ei înşişi, să
decidă ce este cel mai important pentru ei şi să transmită un mesaj
către decidenții publici.
Spre deosebire de celelalte metode de inﬂuențare a deciziilor publice
(dezbateri, cafenele publice, audieri publice etc.), metoda
photovoice, prin faptul că este implementată chiar de către cei
afectați de o decizie publică, dezvoltă competențe de exprimare
publică inovatoare. Exprimarea opiniei în acest context este
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puternică şi bine direcționată. Photovoice determină o mobilizare
substanțială din partea fotograﬁlor în promovarea intereselor şi
atragerea atenției asupra problemelor grupului țintă.
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๏ Dacă la o dezbatere publică, moderatorul încurajează discuțiile, în
cadrul expoziției de photovoice fotograﬁa şi povestea încurajează
analiza problemelor surprinse şi schimbarea mentalității.
๏ Această metodă, mai mult decât oricare alta, încurajează
exprimarea grupurilor vulnerabile, marginalizate.
๏ Este o metodă de par.cipare publică puternică, pentru că mai
întâi sensibilizează, apoi inﬂuențează, ceea ce sporeşte şansa ca
decizia ﬁnală să țină cont şi de opinia grupului afectat.
๏ Photovoice încurajează s.ma de sine a membrilor grupului
defavorizat: "suntem şi noi buni la ceva" (Bobi M. –Malul Vânăt,
România).
๏ Presupune o angajare emoțională a comunității în rezolvarea
propriilor probleme.
๏ „Bunica cu vărul meu munceau la un gard. Am avut un gol în
suﬂet când le‐am făcut poza. Țin la persoanele acestea. Nu aveau
încredere că mă pricep să le fac poze şi că aparatul era adevărat.
Aş vrea să pot să fac ceva pentru ei.”
๏ Photovoice întăreşte spiritul de echipă, apartenența la grup şi
asumarea în mod responsabil a nevoilor grupului.
๏ Photovoice dinamizeză comunitatea prin faptul că fotograﬁile
sunt realizate în şi cu membrii comunității respec.ve. Persoanele
marginalizate sunt, prin photovoice, în centrul atenției.
๏ Este o experiență plăcută, interesantă atât pentru organizatori cât
şi pentru fotograﬁ.

Durată
Nu există o durată universal valabilă a procesului. În funcție de temă,
de amploarea grupului de beneﬁciari şi de abilitățile de comunicare
a acestora, de resursele organizatorilor, un proces photovoice poate
dura o săptămână sau trei luni (într‐un proiect cu locuitori din sate
din China procesul a durat un an!). Beneﬁciarii pot ﬁ lăsați să
realizeze fotograﬁi o zi sau pot să apeleze la aparatul foto în decurs
de două săptămâni. Poate ﬁ organizată o singură întâlnire a grupului
de câteva ore sau câteva întâlniri, inclusiv în grupuri mai mari.
Pentru eﬁciența întregului proces, recomandăm ca fotograﬁerea
propriu‐zisă să se în.ndă pe o perioada de 2‐4 luni sau echivalentul
a minim 8‐10 sesiuni de fotograﬁere/ discuție. Fotograﬁi trebuie să
aibă suﬁcient de mult .mp la dispoziție pentru realizarea
fotograﬁilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, organizatorii de
photovoice trebuie să‐şi aloce .mpul necesar developării, înregistării
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şi pregă.rii atelierelor de discuții. În aceste condiții, fotograﬁi vor
înregistra progrese semniﬁca.ve atât în ceea ce priveşte calitatea
fotograﬁilor, cât şi surprinderea temelor stabilite inițial.
În proiectul derulat de APT cu 2neri romi‐rudari, au avut loc 10
sesiuni de fotograﬁe şi ateliere de discuții. APT a planiﬁcat
inițial ca o sesiune de fotograﬁere să dureze o săptămână,
asXel: 6 zile de fotograﬁere, o zi de developare şi procesare.
După prima experiență de photovoice, considerăm că o
asemenea planiﬁcare grăbeşte procesul şi fotograﬁi, existând
riscul ca fotograﬁi să‐şi termine norma (de felul 1 ﬁlm/
săptămână) în detrimentul calității şi respectării temelor. Acest
risc apare mai cu seamă de la jumătatea proiectului, când au
fost epuizate parțial imaginile relevante, iar fotograﬁi, în lipsă
de inspirație şi grăbiți de data la care trebuie să returneze
ﬁlmele foto, grăbesc întregul proces. Ca urmare, considerăm că
10 zile (7‐8 zile fotograﬁere, 1 developare, 1 procesare) ar ﬁ un
2mp mai potrivit în photovoice.

Costuri
Photovoice este o metodă de par.cipare destul de scumpă. În afară
de costurile obişnuite ale unui proces de par.cipare (persoane
instruite, spații de întâlnire şi protocol, conferințe de presă, mape şi
alte hâr.i etc.), este nevoie de aparate de fotograﬁat şi de fonduri
care să permită developarea lor pe hâr.e, transpunerea lor în format
electronic. O expoziție de fotograﬁe, dacă este organizată în ﬁnal,
poate creşte şi mai mult costurile.

Costurile unui proces de photovoice
pot varia foarte mult in funcție de
resursele inițiale.

Trebuie văzut cel fel de aparate folosim (de unică folosință, aparate
foto obişnuite, aparate digitale), de câte aparate avem nevoie (ideal
ar ﬁ ca ﬁecare beneﬁciar să primească câte un aparat pe care, de
aloel, îl va şi păstra, pentru că de acum este fotograf, nu?), câte poze
facem (de la 1 ﬁlm cu 32 de poziții pentru ﬁecare fotograf, spre
exemplu, până la 10 ﬁlme de persoană), în câte exemplare
developăm ﬁlmele (1 exemplar pentru organizator, 1 pentru fotograﬁ
‐ dacă avem resurse ﬁnanciare disponibile).
Facilitarea presupune costuri legate de închirierea de săli, protocol
pentru beneﬁciari, remunera.e pentru facilitatori (dacă este cazul),
biro.că des.nată lucrului în grupuri mici.
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Managementul
procesului de
photovoice
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Etapa de pregăAre
Este momentul în care este decisă organizarea unui proces de
photovoice. În această etapă este nevoie să ﬁe stabilite o serie de
elemente care depind unul de altul (de pildă, numărul de posibili
par.cipanți depinde de resursele ﬁnanciare şi numărul de facilitatori
disponibili, tema procesului va ﬁ stabilită în formă ﬁnală împreună
cu par.cipanții etc. ). Principalele lucruri care trebuie stabilite sunt
următoarele:
A.
Care este problema pe care ne vom concentra? Care sunt
obiec.vele pe care ni le propunem?
B.
Care sunt țintele pe care le vizăm prin campania de
advocacy din care face parte procesul de photovoice?
C.
Care sunt par.cipanții la photovoice? Cei care fac
fotograﬁi, care sunt beneﬁciari, par.cipanți şi totodată
fotograﬁ.

A. Stabilirea problemei şi deﬁnirea
obiecAvelor procesului
Este indicat ca problema pe care se va concentra procesul de
photovoice să ﬁe analizată şi stabilită în formă ﬁnală cu beneﬁciarii –
altminteri agenda organizatorilor va impune par.cipanților propriile
priorități. De aceea, organizatorul de photovoice îşi poate imagina
inițial problema generală care va face obiectul photovoice, însă este
important pentru succesul proiectului şi a.ngerea impactului dorit
ca aceasta să ﬁe rediscutată şi reformulată cu beneﬁciarii‐fotograﬁ.

„Prin photovoice transmiți oamenilor ceea
ce ai simțit tu atunci când faci acea
fotograﬁe; te faci mai bine înțeles”.

Par2cipant photovoice, Brașov

De exemplu, în cadrul proiectul „Par2ciparea 2nerilor prin
imagini” (PTI) desfăşurat de CeRe cu organizația locală APT
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problema care a generat inițierea proiectului a fost „excluziunea
romilor”. Deşi organizațiile au dezvoltat această problemă pe
metoda arborelui, în momentul în care am analizat ulterior
această problemă împreună cu beneﬁciarii, 2nerii fotograﬁ romi,
am iden2ﬁcat o serie de aspecte şi nevoi locale concrete pe care,
de obicei, cei care inițiază şi scriu proiecte nu le pot cunoaşte, chiar
dacă întreprind o analiză a problemei.
Ca urmare a acestei „descoperiri”, temele de photovoice (care
urmau să ﬁe surprinse în imagini) stabilite împreună cu beneﬁciarii
s‐au transformat în aşteptări reale ale comunității rome, atât de la
ins2tuțiile menite să se ocupe de probleme care țin de
infrastructură, dezvoltare economică, diminuarea şomajului,
excluziune socială, cât şi în aşteptări şi dorințe de la populația
majoritară, de la propria lor comunitate şi de la societate în
ansambul ei. Aşadar, temele care urmau să devină obiectul
procesului de photovoice au fost: case pentru populația săracă;
construirea unei biserici; schimbarea mentalității; teren spor2v;
transport pentru elevi; pietruirea ulițelor; lipsa apei potabile;
limitatoare viteză; curățarea șanțurilor comunității; şomaj, lipsa
unor ac2vități educa2ve, de agrement şi spor2ve, extracurriculare.
Similar, în procesul organizat de Asociația de Servicii Sociale SCUT,
tema inițială viza inﬂuențarea deciziilor administrației publice. Prin
discuțiile cu par2cipanții au fost însă preferate teme de fotograﬁe
care să ilustreze viața de zi cu zi şi diﬁcultățile cu care persoanele
cu dizabilități mentale se confruntă.
Pentru analiza nevoilor şi problemelor care vor deveni subiectele
pentru sesiunile de fotograﬁe pot ﬁ folosite: metoda arborelui, harta
comunității, analiza SWOT, brainstorming‐ul, o listare mai complexă
raportată la mai multe nivele (probleme în propria lor comunitate,
probleme pe care le au în comună/oraş, probleme în relația cu
ins.tuțiile, probleme în raport cu întrega societate).
În cazul proiectului APT, s‐a folosit aceasta ul2mă variantă, mai
ales datorită faptului că tema care a generat proiectul
(excluziunea socială) a fost extrem de complexă, iar înțelegerea
acestui termen este deseori diﬁcilă. Pe de altă parte, cetățenii de
etnie romă recunosc destul de greu discriminarea ca fenomen şi,
de cele mai multe ori, nu‐şi asumă etnia în mod public.
Fireşte că metodele pe care le vom folosi în iden.ﬁcarea şi analizarea
problemei vor ține cont de speciﬁcul grupului, de abilitățile şi
competențele membrilor grupului, de vocabularul folosit.

B. IdenAﬁcarea persoanelor şi insAtuțiilor
publice
Iden.ﬁcarea persoanelor și ins.tuțiilor care vor ﬁ vizate de proces
(cărora li se vor prezenta rezultatele pentru a inﬂuența o decizie
publică: primarul, consilieri județeni, direcția de sănătate publică,
parlamentul, autoritatea națională împotriva discriminării, agenția de
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Este o uliță cu mai multe case de la
noi. Am fotograﬁat aceasta să se
vadă că sunt mai multe familii cu
probleme. Aceste case sunt
construite pe marginea râpei, la 1‐2
metri şi se pot surpa oricând. Acolo
locuieşte o familie cu mulți copii mici.
Oamenii de aici ar trebui să trăiască
liniş?ți, fără teama că o să se
producă o alunecare de teren.
Onișor, Malul Vânăt

Poza este făcută la mine acasă.
Fratele meu este bucuros pentru
rezerva de apă. Am vrut să transmit
bucuria că avem apă. Autoritățile să
primească poza şi să ia măsuri.
Bobi, Malul Vânăt

“Dilema” – E roșu? E verde? Să trec?
Să stau? Gata că m‐am zăpăcit.
Sebi, Brașov

“ Prietenie” ‐ Și dacă nu putem vorbi
mereu, e important să avem pe
cineva alături.
Mirela, Brașov

Photovoice
ocupare a forței de muncă, structuri guveramentale, descentralizate
şi/sau locale etc.) este foarte importantă.

manual de aplicare

Alegerea persoanelor şi ins.tuțiilor pe care le vom viza prin metoda
photovoice va inﬂuența sesiunile de fotograﬁe şi sesiunile de
procesare a fotograﬁilor. De exemplu, în cadrul procesării de
fotograﬁe vom folosi întrebări de .pul: Care este mesajul pe care
doreş. să îl transmiți primarului? Dar mesajul către directorul şcolii?
Ce ai vrea să înțeleagă „lumea”, publicul despre fotograﬁa ta?
Fireşte că atunci când țin.m o ins.tuție publică (guvern, un anumit
Minister, primarul etc.) ne vom asigura de faptul că fotograﬁi înțeleg
separarea puterilor şi atribuțiile ins.tuțiilor respec.ve în aşa fel încât
să existe o concordanță între mesaj şi ins.tuția vizată.
Această etapă poate ﬁ realizată: o dată, la momentul analizării
problemei pe care se va centra procesul de photovoice, a doua oară,
la momentul când ne vom imagina şi planiﬁca expoziția de
photovoice. Se poate întâmpla ca fotograﬁile realizate să ne
direcționeze şi către alți factori de decizie pe care poate că i‐am omis
inițial.
APT s‐a gândit ca la expoziție în afară de reprezentanții
ins2tuțiilor publice pe care doreşte să îi inﬂuențeze cu expoziția,
să iden2ﬁce şi să invite şi posibili donatori, ﬁnanțatori pe care să îi
sensibilizeze în cadrul expoziției, ulterior putându‐i invita la
evenimente de strâgere de fonduri pentru o anumită nevoie a
comunității.

C. IdenAﬁcarea grupului țintă
Aşa cum spuneam, este important ca această metodă să ﬁe folosită
pentru cei care au cel mai puțin curaj şi cea mai puțină pricepere de
a se impune, cei cărora nu le este la îndemână să se exprime într‐o
dezbatere publică, pentru care a scrie un email sau o scrisoare ar ﬁ
un obstacol greu de trecut, ori cei care au nevoie să îşi ascundă
iden.tatea pentru a nu deveni subiectul oprobiului public (de pildă
pentru că sunt diagnos.cați cu HIV/SIDA).
În aceste condiții, fotograﬁi pot ﬁ:
๏ romii, grupuri etnice minoritare
๏ refugiații
๏ copiii străzii
๏ oameni cu dizabilități ﬁzice, psihice şi motorii
๏ femeile abuzate
๏ pros.tuatele
๏ copii exploatați
๏ .neri şi adulți sinistrați
๏ oameni afectați personal sau prin mijlocire de virusul HIV/
SIDA
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๏ .neri ieşiți din centrele de plasament
๏ oamenii de vârsta a treia cu nevoi speciale
๏ oamenii aﬂați în zone de conﬂict militar etc.

„Photovoice‐ul va face posibil ceea ce a
fost „imposibil” în Braşov, poate chiar în
țară; va da putere celor lipsiți de putere şi
va aduce oamenii aproape, îi va uni”.

Par2cipant photovoice, Brașov

Desigur, asta nu exclude organizarea unor photovoice‐uri cu
persoane care nu se încadrează în rândul unei categorii defavorizate.
Ci doar că aceasta este o metodă care acestora li se potriveşte mai
bine decât alte metode. Încurajăm folosirea photovoice‐ului cu orice
categorii – credem că ar ﬁ un instrument foarte u.l şi interesant de
folosit inclusiv în şcoli, cu elevii.
În cazul procesului de photovoice, grupul țintă, beneﬁciarii procesului
sunt chiar fotograﬁi, care prin intermediul imaginilor suprinse, doresc
să inﬂuențeze o decizie publică. Este recomandat ca iden.ﬁcarea şi
selectarea acestora să se realizeze la debutul proiectului, adică
înainte de a planiﬁca întregul proces de photovoice.
În principiu, selecția grupului țintă trebuie să țină cont de: interesul
par.cipanților, disponibilitatea de .mp, vârstă (mai cu seamă dacă
este un criteriu impus de ﬁnanțator), posesia unui aparat foto (dacă
organizatorul nu intenționează să achiziționeze el însuşi aparate).
Ideal este ca membrii grupului să aibă aproxima.v aceeaşi vârstă sau
apropiată pentru a uşura comunicarea în grupurile de lucru în care se
va realiza procesarea fotograﬁilor. Este, de asemenea, u.l ca
egalitatea de sex să ﬁe asigurată de grupul țintă ales.

Etapa de derulare a
sesiunilor de
fotograﬁe
Am ajuns la momentul în care vrem să începem sesiunile de
fotograﬁere propriu‐zise. Ordinea acestora trebuie să țină cont atât
de logica temei abordate, cât şi de dinamica grupului. Principalele
etape sunt următoarele:

Instruirea beneﬁciarilor care urmează să facă
fotograﬁi
Înainte de a începe sesiunile de fotograﬁere, organizatorul de
photovoice va realiza un training pentru fotograﬁ cu scopul de a
familiariza par.cipanții cu ceea ce urmează să se întâmple (cu
metodologia întregului proces) pe de o parte, iar pe de altă parte cu
scopul de a‐i apropia pe par.cipanți de obiec.vul pe care şi l‐a
propus organizatorul ‐ în cazul nostru inﬂuențarea deciziilor publice
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prin metoda photovoice. Organizatorul se va asigura că obiec.vul
său (inﬂuențarea deciziilor publice) este înțeles şi acceptat de
par.cipan. şi, nu în ul.mul rând, este mo.vant pentru par.cipanți.
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Instruirea trebuie:
๏ să explice procesul
๏ să clariﬁce, eventual să reformuleze, tema pentru photovoice
๏ să lămurească aspecte care țin de e.ca fotograﬁei
๏ să includă instrucțiuni tehnice de folosire a aparatului foto
๏ să explice cum se vor derula atelierele de discuții, facilitarea
discuțiilor pe marginea fotograﬁilor
๏ să stabilească un anume format al poveş.i, al vocii care va
însoți fotograﬁa (cum notăm indicii despre fotograﬁe:
moment, personaj, stare suﬂetească etc.)

Realizarea fotograﬁilor
Beneﬁciarii pot să lucreze individual sau în grupuri mici.
Fotograful, beneﬁciarul proiectului de photovoice, cu cât avansează
în acest proces şi par.cipă la atelierele de discuții pe marginea
propriilor fotograﬁi, cu atât se descoperă pe sine ca individ şi cu atât
se coalizează cu ceilalți membri ai grupului pentru urmărirea unui
interes comun. Photovoice permite o reaşezare a membrilor
comunității în jurul propriilor probleme cu scopul, ﬁreşte, de a
determina rezolvarea sau cel puțin ameliorarea acestora.
Sesiunile de fotograﬁe pot ﬁ ﬁe individuale, ﬁe în grupuri (de 2‐3
persoane), iar acest lucru, dacă se vrea, poate ﬁ impus beneﬁciarilor
ca regulă de lucru atunci când este cazul, în funcție de tema aleasă.
De exemplu dacă tema de fotograﬁere este mai generală, de felul
„ceva ce le place” sau „ceva ce nu le place” la comunitatea lor,
sesiunea de fotograﬁere poate ﬁ şi în grup. Atunci când avem de‐a
face cu o temă concretă ‐ de exemplu discriminarea la şcoala‐
sesiunile de fotograﬁere ar trebui să ﬁe individuale. Oricum, chiar
dacă nu este o regulă impusă, şi organizatorii stabilesc ca
fotograﬁerea să ﬁe individuală, inevitabil vor exista sesiuni de
fotograﬁe care sunt realizate în grup ‐ lucru care poate ﬁ considerat
o consecință pozi.vă a procesului în sine. Unul din efectele
procesului de photovoice la nivelul grupului cu care se lucrează este
îmbunătățirea comunicării şi lucrului în grup, amiciția reală care
apare între membrii grupului. Apoi, putem să avem surprize de felul
că aceleaşi lucruri sunt percepute şi poves.te diferit de fotograﬁ.
Asociația de Servicii Sociale SCUT a organizat întâlniri de două ori
pe săptămână, lunea şi vinerea. La început, fotograﬁile au fost
făcute chiar pe parcursul atelierului – în funcție de tema stabilită,
par2cipanții aveau de pildă o oră să realizeze fotograﬁile pe care
le considerau ilustra2ve. Ulterior, par2cipanții au luat aparatele
de fotograﬁat acasă şi la întâlniri doar au prezentat selecția de
poze pe care le considerau mai importante.
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Lucru în grupuri mici. Procesarea
fotograﬁilor, discuțiile facilitate
Selectarea fotograﬁilor pentru discuție
Există posibile variante pentru selectarea fotograﬁilor pentru
discuție:
๏ Dacă ﬁecare beneﬁciar a realizat câteva zeci de fotograﬁi
urmează să aleagă un număr restrâns (2‐5) pe care care să îl
prezinte grupului.
๏ Dacă ﬁecare beneﬁciar a realizat un număr restrâns de
fotograﬁi (maxim 10) le prezintă pe toate direct grupului.
În cadrul proiectului APT, a existat la un moment dat (mai ales la
începutul procesului) situația în care fotograﬁi alegeau pentru
procesare peisaje din natură (cele mai reuşite!) despre care nu
puteau spune multe lucruri, în aşa fel încât să se poată cons2tui o
poveste şi un mesaj. Pentru stabilirea unui echilibru în alegerea
fotograﬁilor, facilitatorii au luat decizia să selecteze şi ei fotograﬁi
(1‐2 fotograﬁi) pe care să se poată discuta în grupuri mici.
Este u.l ca fotograﬁile care sunt discutate în grup să ﬁe prezentate pe
hâr.e, nu pe calculator, pentru a permite compararea şi organizarea
lor, precum şi vizualizarea lor în perspec.va în care vom realiza
tablouri pentru expoziție. Camerele digitale au avantajul că pot să
înregistreze foarte multe imagini spre deosebire de aparatele foto cu
ﬁlm. Vizualizarea pozelor de pe o cameră digitală necesită însă mult
mai mult .mp şi atenție pentru detalii, spre deosebire de fotograﬁile
developate care sunt mult mai vizibile şi „palpabile”.

Procesarea fotograﬁilor se face `n
grupuri mici

Asociația de Servicii Sociale SCUT a folosit aparate de
fotograﬁat digitale. Avantajul net a fost lipsa stresului pentru
par2cipanți că ar greşi, ar irosi o fotograﬁe, ceea ce le‐a dat
încredere. Dezavantajul în cadrul sesiunilor de prezentare a fost
că, spre sfârşitul procesului, au venit cu zeci sau chiar sute de
fotograﬁi, care nu mai puteau ﬁ vizionate în totalitate – ceea ce
a încărcat echipa de facilitare cu sarcina de a organiza
selectarea fotograﬁilor înaintea întâlnirii cu întreaga echipă,
prin sesiuni unu‐la‐unu cu ﬁecare par2cipant.
La ﬁecare sesiune de procesare, ﬁecare fotograf îşi va alege 2‐5
fotograﬁi pe care doreşte să le povestească. Aşa cum spuneam, este
admisă şi situația în care facilitatorul alege şi el 1‐2 fotograﬁi pentru
procesare, fotograﬁi care inspiră ceva profund şi pe care fotograful,
din mo.ve personale sau din omisiune, nu le alege.
Documentarea poveşAlor cele mai relevante
Organizatorii trebuie să se asigure că povestea care va însoți
fotograﬁa este reală, sinceră, personală şi cu indicii relevante.
Indiciile relevante sunt legate de Amp (momentul fotograﬁerii –cum
ar ﬁ de o anumită sărbătoare; sau de ziua cuiva drag), de numele
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Un copac pe malul barajului, este
făcută în luna mar?e când nu dăduse
încă iarba. Am fotograﬁat copacul
pentru că mi s‐a părut reprezenta?v.
Sen?ment de singurătate. Nu este
nimic de transmis.
Cris?na, Malul Vânăt

După cum se vede, în această poză
este o fântână construită în 1923. Am
fotograﬁat‐o pentru că, deşi este
foarte prăpădită, mi se pare că are
ceva special, că doar privind‐o te
introduce în atmosfera anului 1923.
Această imagine nu‐mi place! Văd
cum apa unei fântâni nu are nicio
importanță pentru oameni. Nu au
oamenii nevoie de apă?! Această
fântână ar trebui să ﬁe respectată, să
ﬁe un monument istoric local... are
86 de ani! Vreau să transmit
oamenilor să protejeze mai mult
lucrurile vechi şi simple pentru că
avem nevoie de ele! Sunt cele care
stârnesc amin?ri, sunt cele care
încântă privirea unui străin, dar mai
ales sunt lucrurile care ne ajută cel
mai mult.
Marsi, Malul Vânăt

“Cărarea spre ?ne”
– Ş?u că e
pietroasă şi anevoioasă, dar aceasta
nu înseamnă că cine vrea cu
adevărat nu va reuşi să întreacă orice
obstacol, ba dimpotrivă, ne va întări
nevoia de a ﬁ solidari. Să păşim
împreună pe această cale
anevoioasă, călăuzindu‐ne paşii,
experiența unei călătorii împreună ne
va face mai bogați decât des?nația
ei în sine.
Rodica, Brașov

“Crengile apei” ‐ se lasă în apă şi
parcă stau pe cer
Ionela, Brașov

Photovoice
persoanelor prezentate (un personaj dintr‐o poveste devine şi mai
puternic dacă ş.m şi numele lui), de loc (locul propriu ‐ zis unde a
avut loc fotograﬁerea, dacă se consideră important în poveste), de
senAmentul avut de fotograf în momentul surprinderii unei imagini.
Nu trebuie uitat niciun moment că photovoice înseamnă imaginea
unei poveşA reale (aşadar, imagine şi text) care produc un efect
maxim numai dacă sunt expuse împreună. Unele imagini sunt
şocante, iar textul vine să ampliﬁce un efect deja creat, dar există şi
imagini aparent banale, dar care, prin povestea ce le însoțeşte, pot
crea un efect mai puternic chiar decât o imagine şocantă. Textul
poate să arate ce s‐a întâmplat până atunci, care sunt aşteptările
pentru viitor sau chiar să indice direct o solicitare.
Fotograﬁa spune o poveste, iar povestea trebuie să inﬂuențeze, să
sensibilizeze. Acest lucru se întâmplă numai dacă povestea este
in.mă, este personală. Nu sunt permise intervenții din exterior sau
de la organizator. Fotograful spune şi îşi asumă povestea!

manual de aplicare

Facilitatorii Asociației de Servicii Sociale SCUT au realizat,
împreună cu beneﬁciarii, albume individuale. Fiecare par2cipant a
avut propriul album, cu o selecție de fotograﬁi personale, ﬁecare
însoțită de un text explica2v. Pe baza lor au putut ﬁ selectate
ulterior fotograﬁi pentru expoziție.
Facilitarea
Facilitarea discuțiilor în cadrul atelierelor de photovoice este partea
cea mai importantă în administrarea metodei. Pentru aceasta este
foarte important ca facilitatorii să aibă abilități de comunicare, să
cunoască metoda, să ﬁe capabili să obțină povestea reală a
fotograﬁei. Povestea fotograﬁei nu este spusă de fotograf dacă nu
există suﬁcientă încredere în facilitator şi un mediu proprice
discuțiilor.
Reguli pentru facilitatorul grupului:
๏ Să aibă răbdare, să ﬁe tolerant şi comunica.v
๏ Să încurajeze comunicarea în grup
๏ Să susțină grupul
๏ Să susțină problemele/temele care sunt obiectul procesului de
photovoice
๏ Să ofere un mediu încurajator şi prietenos
๏ Să ﬁe punctual, să nu lipsească de la ateliere şi să‐şi țină
promisiunile
În aceeaşi măsură, fotograful trebuie să:
๏ par.cipe la atelierele organizate
๏ informeze facilitatorul de posibile probleme care pot apărea
๏ nu lipsească nemo.vat
๏ ﬁe responsabil cu echipamentul
๏ ceară permisiunea când face fotograﬁi în mediul privat
๏ respecte facilitatorul
๏ nu cri.ce persoanele, colegii atât în cadrul atelierului, cât şi în
comunitate sau alte medii sociale
๏ facă fotograﬁi pe temele date!

“La unul din ateliere, un par2cipant s‐a
supărat şi a plecat la exercițiul de
brainstorming, probabil datorită faptului
că îi este greu să scrie. Pe viitor aş evita
exercițiile care cer par2cipanților să scrie
sau aş asigura mai mult 2mp alocat
acestor exerciții şi posibilitatea ca
p a r 2 c i p a nț i i s ă ‐ ș i a l e a g ă u n l o c
confortabil sau mai ferit.”
Mihaela Crupa, facilitator photovoice,
SCUT
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În acest proces, esențial este să se comunice foarte bine cu
beneﬁciarii, trebuie iden.ﬁcată cea mai bună metodă în acest sens,
mai ales că photovoice‐ul se face cu beneﬁciari aleşi din categorii
vulnerabile. Facilitatorul trebuie să dea dovadă de o mare capacitate
de adaptare, de ﬂexibilitate, iar .pul de abordare trebuie
personalizat pentru ﬁecare beneﬁciar luat în parte.
De reținut este faptul că prima procesare de fotograﬁe nu trebuie să
se concentreze pe poveste, pe mesaj, trebuie să ﬁe neutră, uşor
superﬁcială. La prima procesare, par.cipanții nu sunt pregă.ți în a se
destăinui, chiar dacă provin din aceeaşi categorie de beneﬁciari
(romi, copii abandonați). Prima procesare, se poate realiza, de
exemplu, pe ches.uni ce țin de tehnică fotograﬁcă (lumină, culoare,
blitz, încadrare) fără însă să emitem judecăți de valoare. Fotograﬁile,
în metoda photovoice, nu sunt greşite, incorecte, urâte. Niciodată!
Fotograﬁile sunt ceea ce am trăit la un moment dat, chiar dacă am
uitat să apăsăm pe blitz, chiar dacă am „băgat degetul în aparat”,
chiar dacă am voalat ﬁlmul. E preferabil ca voalatul, să nu se
întâmple, totuşi de mai multe ori.
Cu cât avansăm în procesări, cu atât obținem informații de calitate,
sincere şi reale de la par.cipanți.

„Am primit aparat, am învățat să pozez şi
m‐am simțit bine în grup”
Emil T., par2cipant photovoice, Malul
Vânăt

Este de preferat ca procesarea să se realizeze în grupuri mici (4‐6
persoane), iar discuțiile să ﬁe moderate de un facilitator ajutat de un
voluntar. Facilitatorul va pune întrebări, va menține discuția şi atenția
pe fotograﬁe, iar voluntarul va avea rolul de a nota povestea ﬁecărei
fotograﬁi aşa cum este ea spusă. Nu trebuie scăpat niciun detaliu
spus, notarea poveş.i este chiar procesul verbal al fotograﬁei.
Facilitatorul trebuie să aibă toate detaliile fotograﬁei pentru
construirea poveş.i. Organizatorul de photovoice trebuie să se
asigure că are toată logis.ca necesară procesării: facilitatori,
voluntari, protocol, sală, materiale, plicuri pentru separarea
fotograﬁilor ce vor ﬁ discutate etc.
În cadrul proiectului APT, a existat la un moment dat situația în
care organizatorii au decis ca procesarea să se realizeze sub forma
unei ”lucrări de control” denumită asXel pentru a sugera
par2cipanților (romi) seriozitate în tratarea respec2vului atelier.
Lucrarea de control a fost de fapt povestea fotograﬁei pe care a
scris‐o chiar fotograful răspunzând la întrebările scrise. Întrebările
„lucrării” au fost formulate clar, simplu şi deschis: cine este în
poză? Unde şi când ai realizat‐o? De ce ai fotograﬁat acest lucru?
Ce doreş2 să transmiți? Spre surpinderea facilitatorului,
rezultatele „lucrării de control” au fost peste aşteptări.
Par2cipanții au dat dovadă de multă sinceritate şi seriozitate. O
procesare de acest 2p poate să ﬁe o experiență beneﬁcă atât
pentru organizatori, cât şi pentru par2cipanți, însă trebuie folosită
numai după ce fotograﬁi au trecut deja prin 3‐4 ateliere de
procesare de 2pul discuțiilor facilitate.
Procesarea unei fotograﬁi poate dura între 3‐5 minute, dar poate
ajunge şi până la 10‐15 minute, depinde foarte mult de
complexitatea mesajului, disponibilitatea fotografului de a poves. şi
de abilitățile şi competențele facilitatorului.
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Posibile întrebari în facilitare:
๏ Cine este în fotograﬁe? Ce reprezintă imaginea surprinsă?
Locul şi momentul?
๏ De ce ai fotograﬁat acest lucru?
๏ Ce sen.ment ți‐a trezit această imagine? Ce ai simțit?
๏ Ce ai vrea să transmiți prin această fotograﬁe?
๏ Ce ai vrea să transmiți autorităților (primarului, consiliului
local, consiliului județean, prefecturii etc.) prin această
fotograﬁe?
๏ Dacă am expune această fotograﬁe în public, ce ai vrea să
înțeleagă privitorul?

manual de aplicare

Atmosfera pe care o crează facilitatorul este extrem de importantă,
ﬁe că vorbim de cadrul ambiental, ﬁe că vorbim de a.tudinea şi
feedbackul facilitatorului. Pe parcursul procesării fotograﬁei,
facilitatorul trebuie să aibă o a.tudine de implicare pozi.vă, de
ascultare, simpa.e, respect şi înțelegere a fotografului. Feedbackul
trebuie să ﬁe totdeauna pozi.v şi construc.v, pentru că în această
metodă nu există fotograﬁi urâte, greşite. Nu asistăm la un concurs
de fotograﬁ profesioniş.!
Întrebările de procesare la care fotograful va răspunde trebuie să ﬁe
clare, concise şi dechise (de ce? cum? cu ce prilej? ce? etc.).
Întrebările închise la care se poate răspunde cu „da” şi „nu” dirijează
respondentul. Facilitatorul va asculta fotograful privindu‐l, fără să‐l
întrerupă. Întrebările pot ﬁ repetate, sub altă formă, dacă se
consideră ca fotograful nu a răspuns încă. Pot ﬁ introduse în
procesare întrebări de clariﬁcare, parafrază şi personalizare. De
exemplu, o fotograﬁe în care sunt surprinse personaje, devine mai
puternică dacă personalizăm şi individualizăm.

Exerciții de analiză fotograﬁcă

Un rol deosebit de important îl are persoana (sau persoanele) care
iau no.țe. Prac.c, în cadrul atelierului există un grup de oameni care
vorbesc despre fotograﬁi. Cineva trebuie să ia no.țe pentru ca ideile
exprimate să nu se piardă şi, ulterior, facilitatorii să poată ajuta
par.cipanții să reia şi să formuleze cu claritate mesajul pe care
doreau să îl transmită. Cel care ia no.țe în acest scop trebuie să
reproducă mesajul pe care par.cipantul l‐a formulat, dar în acelaşi
.mp să permită și iden.ﬁcarea persoanei care a vorbit şi a
fotograﬁei la care se referea. Rolul său este esențial.

Organizarea fotograﬁilor
Un alt element cheie este organizarea fotograﬁilor. Este esențial să
ş.ți cine ce fotograﬁi a făcut, mai ales că nu vă puteți baza pe faptul
că ﬁecare îşi va aduce aminte sau recunoaşte propriile poze. Fie că
fotograﬁile sunt pe ﬁlm şi seturile developate stau în plicuri
separate, ﬁe că aveți ﬁşiere pe calculator în care ați descărcat pozele
ﬁecărui par.cipant, sistemul trebuie să funcționeze fără greş. În plus,
în afară de asocierea dintre fotograﬁe şi autor, va ﬁ necesară
asocierea dintre textul fotograﬁei şi poza însăşi.
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Etapa de prezentare a
rezultatelor photovoice
Prezentarea rezultatelor către decidenții vizați inițial, comunitate,
mass media etc. este etapa de încheiere a procesului de photovoice.
Fotograﬁile prezentate vor ﬁ însoțite ﬁecare de textul său.
Prezentarea se poate face în cadrul unei expoziții de fotograﬁe, a
unui eveniment public, prin intermediul unor cărți poştale .părite,
albume, calendare, prin includerea într‐o ăweb etc.
În această etapă organizatorii vor stabili un „plan de atac”. Fie că
organizăm o expoziție, ﬁe că realizăm o campanie de trimitere de
vederi, cărți poştale, calendare, campanie de email, organizatorii
trebuie să se asigure că efectele evenimentului sunt cele scontate. În
contextul inﬂuențării procesului de decizie prin photovoice,
inﬂuențarea propriu‐zisă a decidenților este şi respectarea
promisiunii făcute de organizatori fotograﬁlor care au depus eforturi
şi au inves.t resurse. Până la acest moment, beneﬁciarii ‐ fotograﬁ,
au facut tot ce le‐a stat în pu.nță: au surprins imagini, au codiﬁcat,
şi‐au învins temerile, blocajele şi au spus ce cred, ce simt, ce doresc.
De acum, este momentul ca organizatorii să se asigure că
problemele grupului sunt promovate pe agenda publică. Din aceste
considerente, este foarte important să planiﬁcăm riguros această
etapă şi să ne asigurăm că ne a.ngem scopul.

Evaluarea rezultatelor
Ca orice evaluare de proces, această etapă presupune să ne stabilim
de la început standarde şi indicatori pe care să îi a.ngem.
Indicatorii ce ar putea ﬁ urmăriți într‐un proiect de photovoice:
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๏

Număr de beneﬁciari ai întregului proces derulat (cine şi câți
au beneﬁciat de implementarea metodei)

๏

Numărul şi compenența grupului țintă (grupului de fotograﬁ)

๏

Numărul sesiunilor de fotograﬁere, numărul şi calitatea
procesărilor

๏

Calitatea mesajelor ce însoțesc fotograﬁile

๏

Numărul de fotograﬁi expuse şi/sau folosite în campania de
advocacy

๏

Nr. deciziilor inﬂuențate prin metoda photovoice şi măsura în
care în soluțiile alese de decidenți se regăsesc şi opiniile
beneﬁciarilor

๏

În ce măsură metoda photovoice s‐a dovedit a ﬁ potrivită
grupului țintă, beneﬁciarilor şi problemei

Un copil din Malul Vânăt. Este fratele
meu, Alin. Peste două luni face 2 ani.
Eu am grijă de el când mama are
treabă. Plângea. Mesajul meu către
toată lumea este: să nu mai lasați
copiii să plângă!
Floarea, Malul Vânăt

Aici este casa şi curtea lu’ Ş?lă. Au o
singură cameră. Trăiesc în ea peste 4
persoane. Au şi un grajd. Sunt o
familie de oameni amărâți care
trăiesc ori din cosit, ori ﬁer vechi şi
muncă cu ziua. Aş vrea ca aceş?
oameni să ﬁe ajutați, să trăiască în
condiții normale.
David, Malul Vânăt

“Fântâna dorințelor” – Înăuntru se
aﬂă o dorință a mea.
Călin, Brașov

“Copac cu ﬂori“ ‐ M‐a inspirat
prietenul meu să fac această poză.
Prietenul meu e un om foarte
important pentru mine, grijuliu și mă
respectă. Aș vrea ca și ceilalți să mă
trateze la fel.
Paula, Brașov

Photovoice
๏

Impactul expoziției (numărul de par.cipanți, calitatea
discursurilor, feedback‐ul vizitatorilor, ar.cole şi emisiuni radio‐
tv)

๏

Numărul de evenimente create ca urmare a implementării
procesului de photovoice (expoziție, campanie de trimitere a
cărților poştale, dezbateri, scrisori etc.)

๏

Care sunt schimbările percepute în comunitate, în rândul
fotograﬁlor şi a beneﬁciarilor

manual de aplicare

Este ﬁresc ca evaluarea să includă şi percepțiile şi opiniile
beneﬁciarilor procesului de photovoice. În acest sens, este potrivit
să ne întrebăm: în ce măsură metoda photovoice a fost percepută de
beneﬁciari ca o metodă de inﬂuențare şi sensibilizare a
decidenților?; în ce măsură grupul a perceput succesul procesului,
rezultatele imediate şi pe termen lung?; există disponibilitate din
partea grupului de a repeta experiența?.

În loc de încheiere...
Experiența lui Dragoş
Interviu cu Dragoș Duță Bunescu, preşedintele Asociației Partener
pentru Tine ‐ organizator şi facilitator de photovoice
1.

Cum ți s‐a părut implementarea, punerea în prac.că, a
aspectelor teore.ce legate de metoda Photovoice?

Cred că e necesar să se cunoască foarte bine de către facilitator baza
teore.că a acestei metode, scopul urmărit şi mai ales de ce
photovoice devine modalitatea cea mai potrivită în cazul grupului de
a comunica şi de a atrage atenția. Odată înțelese acestea, devine clar
ce paşi trebuie urmați şi, mai ales, cum poți ges.ona par.cularitățile
legate de grupul cu care se lucrează, asoel încât să poată ﬁ a.ns
scopul propus. Facilitatorul trebuie să aibă sau să deprindă anumite
abilități ce țin mai ales de comunicare pentru a putea pune în
prac.că aspectele teore.ce ale metodei.
2.

Cum e să lucrezi cu grupuri defavorizate?

Pentru orice facilitator este o provocare. La început trebuie
cunoscute foarte bine par.cularitățile grupului, cine sunt, care le
sunt problemele, ce îi face să ﬁe speciali, ce le place cel mai tare, ce
mo.vație au. Ca să aﬂi toate astea e necesar să înveți să comunici,
cu alte cuvinte, nu pe grup trebuie să îl înveți să comunice cu
facilitatorul, ci facilitatorul trebuie să învețe să comunice cu grupul.
Iar pentru aceasta e necesar să câş.gi încrederea grupului, să ﬁi
sincer, să devii parte din grup.
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3.

Care a fost cel mai plăcut moment?

Cînd am simțit că membrii grupului încep să se simtă importanți, au
încredere în forțele lor şi că pot schimba ceva în comunitate.
4.

Îți poți amin. ce a generat această încredere?

Nu a fost ceva anume, ci faptul că au început să se simtă ca o echipă
din care şi noi, facilitatorii, făceam parte. A contat foarte tare
feedbackul pe care facilitatorii l‐au dat în .mpul procesării.
5.

Care a fost cea mai mare diﬁcultate în facilitarea discuțiilor?
Cum ați reuşit să comunicați cu fotograﬁi?

Cea mai mare diﬁcultate în facilitare a fost să faci pe ﬁecare
persoană din grup să comunice sincer şi deschis lucruri ce țin de
viața in.mă. La început, comunicarea era foarte greoaie, erau
scep.ci în ceea ce priveşte derularea proiectului. Noi am învățat să
comunicăm cu ei, nu invers. Am dat atenție tuturor în egală măsură.
La procesare am împărțit grupul mare în grupuri mai mici după cum
ei stabileau, după cum ei se simțeau mai confortabil, dar fără a
altera unitatea. Am lucrat procesarea individual, respectând
in.mitatea ﬁecăruia, unele foto ﬁind destul de personale. Există
tendința unora de a "monopoliza" întâlnirile. Am stabilit împreună
un set de reguli prin care ﬁecare par.cipant să ﬁe tratat egal,
indiferent de vârstă, sex, nivel de educație. Când am simțit că e
potrivit, am adoptat metode şi spații de lucru mai puțin formale, dar
pe care ei le agreau mai mult: pe iarbă în curtea locației de întâlnire,
pe malul lacului, la pădure, în incinta unui magazin de la ei din
comunitate.
Am subliniat tot .mpul progresele pe care ﬁecare le făcea în
sesiunile de fotograﬁere, am sărbătorit zilele de naştere ale ﬁecăruia
cu bomboane şi cadouri simbolice. Am făcut ac.vități şi acțiuni
extraproiect ‐ spre exemplu: acordare de diplome în cadrul
fes.vităților prilejuite de ziua comunei pentru fotograﬁi care au
voluntariat în cadrul unei acțiuni de ecologizare organizate de APT.
De asemenea, i‐am recomandat ca beneﬁciari pentru o tabără la
Sulina organizată de Asociația Salvați Dunărea şi Delta, tabără de
care au beneﬁciat 15 copii rudari din Malul Vânat. Şi, ﬁreşte, nu în
ul.mul rând, am inițiat în rândul prietenilor ongiş. o campanie de
strângere de îmbrăcăminte, încălțăminte şi rechizite şcolare.
6. Care a fost cea mai mare diﬁcultate
proiectului?

în implementarea

Reacția oamenilor din comună, în sensul că “ceilalți” au avut o
reacție adversă față de noi, pentru că am ales rudarii ca şi grup de
lucru. Adversitatea s‐a manifestat de la oamenii de rând până la o
parte din autorități.
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7.

Dacă ar trebui să repeți această experiență, ce ai păstra şi ce
ai schimba?

Aş păstra modalitatea de abordare a grupului, în sensul că ﬁecare
fotograf are povestea, nevoia, aşteptarea lui, iar în facilitarea
discuției respectul pentru acest lucru este foarte important. Aş
schimba modalitatea de abordare a autorităților: aş ﬁ mai pragma.c,
mai direct, incisiv ‐aş zice‐ şi cred că aş explica foarte bine
autorităților de ce am ales acest grup țintă.
8.

A existat vreun moment trist?

Cel mai trist moment a fost reacția viceprimarului care a creat
frustrări, dezamăgire şi multă tristețe în cadrul grupului. A avut o
a.tudine discriminatorie şi distruc.vă la adresa grupului. Pur şi
simplu a intrat în sala de lucru unde procesam fotograﬁile cu
par.cipanții, ne‐a vorbit într‐un fel nepotrivit şi ne‐a acuzat de
lucruri pe care nu noi le făcusem, cum ar ﬁ că am murdărit pereții
Căminului Cultural. Pentru prima dată, am simțit discriminarea pe
pielea mea. Nu a fost deloc plăcut.
9.

Ai recomanda această metodă de par.cipare publică?

Da. Pentru că, dincolo de eﬁciența ei demonstrată, crează
sen.mentul de sa.sfacție şi încredere în cadrul grupului. Grupul
devine mai solidar şi mai puternic în a‐şi susține punctul de vedere.
Mulțumesc.

____________________________
Prezentul manual a fost realizat în cadrul proiectului “CeRe AlXel!”.
Autorii manualului au par2cipat la un curs dedicat metodologiei
photovoice organizat de PhotoVoice, o organizație britanică
(www.photovoice.org). În munca de documentare de‐a lungul
proiectului, principalele surse de informație folosite au fost Manualul
photovoice realizat de organizația mai sus menționată în 2007 şi
Manualul photovoice editat de Fundația Comunitară Hamilton
(“Photvoice Hamilton – Manual and Resource Kit”, Hamilton,
Ontario, 2007). Site‐ul www.photovoice.com realizat de inițiatorul
primului proces de photovoice, Caroline Wang şi folosit pentru
documentarea inițială, nu a mai fost funcțional pe parcursul anului
2009.
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