Ghidul tău
pentru a comunica fenomenul Schimbării Climei

Împreună, această generaţie va schimba clima de mâine
Broşura pe care o ţii în mână este un ghid pentru a înţelege şi a comunica fenomenul schimbărilor climatice, care
a afectat planeta. Acesta prezintă un suport informaţional, cum poţi individual, într-un mod eficient să transmiţi colegilor,
prietenilor şi tuturor celor din jur, informaţii despre acest fenomen. Pentru noi, echipa Oficiului “Schimbarea Climei“, este un
angajament să diseminăm mesajul şi, cel mai important să încurajăm populaţia să acţioneze pentru a diminua indiferenţa, care
persistă în societate la acest capitol. Acţionează: clima de mâine devine provocarea de azi!

Temperaturile medii anuale proiectate pentru Republica Moldova pentru anul 2080 în trei scenarii de bază. Simulările modelelor generale de
circulaţie au fost împărţite în trei ansambluri de modele, în funcţie de scenariul de emisie IPCC SRES A2, A1B şi B1, iar schimbarea climei a fost
calculată pentru trei perioade viitoare diferite (anii 2020’, 2050’ şi 2080’) în raport cu perioada de referinţă 1961-1990.

ACȚIONĂM
ÎMPREUNĂ
PENTRU MEDIUL AMBIANT
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Cuprins
citire agreabilă!

• Pătura de gaze, care păstrează suprafața
pământului caldă și capabilă să susțină viața,
devine mai groasă din cauza captării în interior a căldurii. Acest lucru este cauzat de emisia
gazelor cu efect de seră, în urma procesului de
ardere a combustibililor fosili pentru producerea energiei și defrişării ariilor tot mai întinse
de păduri la nivel global. Marea majoritate a
oamenilor de știință sunt de acord că, pentru
a evita schimbări radicale de temperatură în viitor, este nevoie să acţionăm ACUM!

Clima de mâine devine
provocarea de azi!

• Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de
seră care provoacă schimbările climatice. Fiecare tonă
de CO2 emisă în atmosferă contribuie şi mai mult la
încălzirea globală. Noi însă putem inversa această
formulă: fiecare tonă evitată reduce acest risc. De aceea
este necesar să abordăm această problemă de câte ori
putem. Oricine poate acţiona pentru a ajuta mediul
ambiant. În această broşură, vei afla cum să comunici
mai eficient mesajul despre schimbările climatice.

Lanţul schimbărilor climatice este resimţit în
toată lumea. Este greşit să credem că aceste
dereglări vor aduce doar încălzirea globală, din
contra, ele vor genera fenomene climatice diverse, iar noi trebuie să întreprindem acţiuni
pentru a opri schimbările ulterioare și a ne
adapta la noile condiţii în care ne-am pomenit.

SCHIMBÂND
ATITUDINI
NE SCHIMBĂM NOI!

Studiul “Cunoştinţele populaţiei despre schimbările climatice“, elaborat
în cadrul proiectului UNEP-GEF “Asigurarea suportului Republicii Moldova în vederea pregătirii Comunicării Naționale Trei în conformitate
cu obligaţiunile sale faţă de Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind
Schimbarea Climei” în iunie 2012, a scos la iveală mai multe probleme la
capitolul conştiintizarea publicului vizavi de problemele mediului ambiant. Datele studiului atestă următoarele:

804 respondenți, 15-65 ani

5-6% din respondenți consideră
că sunt INFORMAȚI suficient

85% din respondenți
consideră că încălzirea
globală are loc, dintre care 55%
sunt ferm onvinși de acest fapt.

Știrile despre mediu atrag
25% din intervievați, alți
13% sunt interesați în SC
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Este necesar de a ajuta
oamenii să înțeleagă că
schimbările
climatice
reprezintă o provocare
serioasă, una căreia
totuşi îi putem face
faţă cu condiţia că vom
crea o viziune colectivă
pozitivă.
Iniţial vom face acest
fenomen ușor de înțeles
în formatul: “Soluţia e:
aici și acum”, față de actualul model al “Spiritului problemei globale nr.
1”.
De asemenea, dorim
ca populaţia să aibă o
conștientizare crescută
a ceea ce trebuie făcut
pentru a trece pe calea
diminuării impactului
acestui fenomen asupra
Terrei.
Dorim să combatem
opinia că este doar responsabilitatea
persoanelor de a lua
măsuri şi să promovăm
în schimb ideea, că întreaga societate - guvernul și agențiile sale,
mediul de afaceri, industria și publicul va
trebui să-şi unească
eforturile. Facem apel la
folclorul autohton, care
ne aminteşte: “Unde-i
unul, nu-i putere, unde-s
doi, puterea creşte!“.

E TIMPUL
PENTRU PLAN
SFATURI UTILE

Parteneri:
• Timpul și banii sunt
mereu o prioritate. Subiectul schimbării climatice
este unul interdisciplinar
și atinge multe domenii,
încearcă să atragi cât mai
mulți parteneri. Atrage-i
prin ţinută, dedicaţie, seriozitatea acţiunilor şi un
plan bine pus la punct.

• Acţiunea “EcoWeek: Learn.Do.Connect.” Chişinău, aprilie 2010. Tinerii ţin pancarte cu mesajul “Jos sacoşele din
plastic” şi sensibilizează opinia publică vizavi de influenţa nocivă a acestora asupra mediului ambiant.

Planificarea şi comunicarea eficientă a mesajului nu trebuie să fie
concentrată pe o activitate mare sau costisitoare. Noțiuni de bază
ale mesajul tău pot să includă elemente simple, precum în imaginea
de mai sus, sau pot să se rezume la acţiunea de a trimite o scrisoare
sau un e-mail, relatând un eveniment public, sau efectuând un apel
telefonic. Odată ce îţi cunoşti grupul ţintă, acţionează în funcţie de
preferinţele lui. Ca sugestie, îţi oferim câteva idei vizavi de elementele unei activităţi:

Crearea unei activități de succes include:

Mesaj

Tonul vocii

Parteneri

Mesaj:
• Creează un mesaj simplu, care să redea eficient conținutul.
• Încearcă să-l structurezi în forma unui
poster, comunicat de
presă, raport, blog sau
web-site. Fii creativ şi
pedalează pe interesele
grupului, ţintă.

Timp

Buget

Audienţă

Tonul vocii:
• Audiența este întotdeauna diferită, de exemplu,
într-o activitate în spațiul
public, trebuie să foloseşti
un anumit vocabular și
ritm de vorbire; atunci
când publici un mesaj
pentru ziar sau în comunicarea cu o autoritate de
stat, e nevoie să fii mai
academic. Ai grijă de fiecare dată să te racordezi la
publicul, țintă.

Timp:
• Este esențial să planifici
eficient timpul. Un anunț
expediat în preajma
sărbătorilor, nu va avea
nici un efect. Creează o
agendă a campaniei tale,
astfel încât să fii sigur
că vei atinge la maxim
audiența. Dă-i timpului,
timp.

Buget:
• Succesul
oricărei
activități sunt fondurile
distribuite eficient, trebuie să te asiguri că iei
în calcul tot de ce vei
avea nevoie în procesul
de realizare a campaniei
tale, plus un plafon de
10 % din buget pentru
urgenţe. Nu risipi bani
pe servicii pe care le poți
obține gratuit.
Audiență:
• Persoanele care vor fi
incluse în grupul țintă
sunt cheia ta pentru
distribuirea eficientă a
mesajului, asigură-te că
conținutul livrat este cel
asimilat și nu uita să organizezi sesiuni de feedback pentru a fi sigur de
succesul viitoarelor tale
proiecte.

DEZVOLTĂ
O REȚEA
DE COMUNICARE A MESAJULUI

Sunt mii de posibilităţi prin care poţi să comunici
eficient mesajul tău, dar este esenţial să o faci în
cel mai potrivit mod, printr-o abordare creativă
şi bine gândită.
Cercetările au demonstrat că oamenii sunt foarte
rar motivaţi să acţioneze în faţa unor pericole care
îi pândesc în viitor; gândeşte-te cât de mulţi oameni fumează în continuare, chiar dacă ştiu despre
riscurile pe care le provoacă tutunul. De fapt, când
vine vorba despre schimbările climatice, oamenii
nu sunt în mod normal motivaţi să acţioneze chiar
dacă apare pericolul pentru generaţiile viitoare.

Nu încerca să induci frica faţă de acest fenomen
fără a arăta oamenilor ce pot face ei ca să-l stopeze. Deseori este greşit şi deloc eficient să critici asupra modului de viaţă sau obiceiurile, mai
bine, demonstrezi, că un comportament sau o
deprindere prietenoasă mediului ambiant este
o soluţie mai bună pentru el şi familia sa. Nu te
baza doar pe logică, date sau chiar argumente ce
vizează economisirea banilor, oamenii au nevoie
de inspiraţie şi aşteaptă să fie provocaţi. În acest
scop, poţi utiliza următoarele canale de distribuire a informaţiei:

Media tradițională: TV, radio, ziare
Evenimente: discursuri, conferințe, forumuri

Instrumente new media
Parteneriate, marketing direct, comunicare internă

Media tradiţională (TV, radio, ziare sau reviste) este o sursă de încredere şi prestigiu pentru audienţă;
deşi poate fi scumpă şi deloc focalizată pe beneficiarul tău direct, e un instrument util în răspândirea
mesajului în mase. La rândul lor, evenimentele publice precum: discursurile, conferinţele sau forumurile tematice sunt benefice pentru adresarea către grupul ţintă sau un grup de indivizi, fiind o platformă
constructivă în care poţi să ridici subiectul schimbărilor climatice. Instrumentele new media (site-uri
web, bloguri, reţele de socializare, email, sms, mms, aplicaţii pentru telefoane inteligente etc.) sunt o
metodă modernă şi prietenoasă utilizatorului, care îţi poate oferi o perspectivă globală şi conexiune la
resursele nelimitate ale internetului. Parteneriatele (promoţiile, sponsorizările, cupoanele sau ofertele
speciale create la rândul lor pe baza conceptului win-win (câştig reciproc), adună imaginea mesajului
şi sunt o sursă de economisire a bugetului. Marketingul direct abordează corespondenţa fizică, prin
intermediul scrisorilor sau newsletter, beneficiarilor săi, având astfel feedback în regim actualizat. În
cele din urmă, comunicarea internă este un segment primordial de distribuire a informaţiei în interiorul echipei, care oferă un proces deschis de colaborare între partenerii implicaţi.
Pentru detalii, te invităm să accesezi site-ul Oficiului “Schimbarea Climei“: www.clima.md

1. Decide cine va fi publicul tău țintă
2. Află care este opinia lor vizavi de schimbările climatice
3. Decide cum vrei ca audiența să-și schimbe atitudinea
4. Definește motivul pentru care ar putea să o facă
5. Personalizează acel motiv față de un aspect al vieții lor, fă-le să le pese
6. Planifică strategic etapele acțiunilor tale
7. Alege canalelede comunicare prin care vei transmite mesajul tău
8. Verifică bugetul și calendarul evenimentelor
9. Treci la treabă! Nu uita de sesiunea de feedback!

Lista ta utilă de
planificare a
campaniei

