
 
 
Ghid Digital Canvassing 

sau Cum batem la ușa oamenilor de la distanță 

 
Aceste alegeri se vor decide în ultima săptămână de campanie. Ele vor fi câștigate de partidul care 
se organizează și mobilizează cel mai bine. Din cauza pandemiei nu putem să dominăm spațiul 
public fizic așa cum am făcut-o la alte alegeri. Așa că trebuie să ieșim din zona de confort și să ne 
transformăm, fiecare din noi, în cel mai organizat și eficient șef de campanie.  
 
Care e masa de votanți pe care trebuie să o convingi? 
 
E foarte simplu: sunt toți cei din telefonul tău.  
 

Cum procedezi?  
 

● Îți propui să vorbești cu un număr de oameni pe zi, în următoarele 5 zile. 20 de oameni pe zi 
ne asigură victoria, dacă toți colegii tăi fac asta. 

PROBLEMĂ: 5 zile X 20 de oameni înseamnă 100 de oameni. Pare mult, copleșitor poate.   
SOLUȚIE:  

● Nu-i lua în ordine alfabetică. Mergi la sigur. Începe cu cei apropiați: familie, prieteni, rude, 
vecini cu care te înțelegi bine și cu care ai vorbit recent. Vei fi surprins câți dintre ei habar nu 
aveau că pe 27 septembrie sunt alegeri locale.  

● Fă liste de câte 20 de oameni, după următoarele criterii: 
a. Oameni apropiați: cine m-ar susține și m-ar ajuta oricând, cu orice. Nu mi-e jenă să le 

cer să facă lucruri pentru că și eu i-am ajutat când mi-au cerut. Pe facebook îmi 
share-uiesc postările și sunt de acord cu mine. 

b. Colaboratori: Nu musai în sens profesional. Sunt persoane care m-au ajutat când le-
am cerut ajutorul, nu aș vrea să fac asta prea des, nu vreau să abuzez de ei. S-a 
întâmplat să le cer ceva și să mă refuze: poate să fie despre partid (să împartă flyere 
cu mine), serviciu (să-și invite colegii de birou la un miting/întâlnire cu candidatul) 
sau familie (să-și cheme familia la evenimente de campanie). 

c. Giranți: Știu că e cu mine pe partea politică, vorbim despre asta deschis în privat și e 
la fel de vehement ca mine dar nu poate face public asta din cauza serviciului, din 
cauza familiei sau pur și simplu nu e genul activist în politică. 



d. Adepți: Sunt echivalentul unui follower pe facebook. Interacționez cu el puțin spre 
deloc dar simt că și pe el îl deranjează aceleași lucruri și ar vrea să le vadă schimbate 
în comunitatea noastră dar nu am vorbit niciodată despre politică deschis.  

e. Observatori: Nu știu nimic despre opțiunile lor politice, sunt tăcuți, nu am interacționat 
niciodată direct dar simt că astă ar fi un bun moment. 

 
 

 
 
 

Cum îi abordez? Cum te simți cel mai comod, cum ai vorbit cu ei până acuma: pe mail, facebook, 
whatsapp. Nu schimba platforma prin care ai interacționat cu ei până acum.  
 

Ce le spun? 

 
● Spune-le că sunt alegeri duminică. Mulți nu știu.  
● Spune-le că tu mergi la vot și votezi USR PLUS. 
● Spune-le că-i știi personal pe candidații USR PLUS. Spune-le experiența ta personală cu ei, 

nu le da copy-paste mesajele din flyer. 
 

Cum îmi dau seama că fac bine ce fac? 
 



● Ține o evidență a 
○ Câți oameni ai abordat 
○ Câți oameni ți-au promis că ies la vot duminică 
○ Câți au promis că votează USR PLUS 

● Cu cât numărul de oameni care promit că votează USR PLUS se apropie mai mult de 100, cu 
atât mai siguri suntem de victoria la alegerile locale.  

 

Cine mai face asta din USR PLUS? Nu vreau să fiu singurul. 
 

● Toată lumea: Dan Barna își va contacta cunoscuții, Dacian Cioloș își va contacta cunoscuții. 
Parlamentarii, europarlamentarii, toți își vor contacta cunoscuții să le aducă aminte că 
duminică sunt alegeri și că USR PLUS înseamnă “fără hoție la primărie”. 

● Președinții de filiale județene și locale USR PLUS vor face asta, candidații la primării și consilii 
județene. Va fi felul nostru a “ieși în stradă, printre oameni” în ultima săptămână.  

● Vom povesti toți pe facebook despre cum merge “bătutul digital la uși”, cum ne simțim și ce 
aflăm unii despre alții.  
 

 
 


