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Introducere: sumar al unora dintre principalele puncte ale Statutului Federatiei
Federatia este o organizatie neguvernamentala (ONG), non-profit, creata de, si pentru ONG-urile romanesti care
activeaza in domeniul bunastarii si protectiei copilului si a familiei.
Principalul obiectiv al Federatiei este de a imbunatati eficienta activitatilor de protectie a copilului in Romania.
Conform celor mentionate in Statut, Federatia are un scop triplu:
Federatia isi reprezinta membrii in calitate de interlocutor al Autoritatilor si al altor parteneri in ceea ce priveste
politicile privind copilul si familia.
Federatia are drept scop sa sustina si sa intareasca comunitatea ONG-urilor care activeaza in domeniul
bunastarii si protectiei copilului si a familiei.
Federatia are drept scop sa clarifice si sa consolideze imaginea si impactul comunitatii ONG-urilor care activeaza
in domeniul bunastarii si protectiei copilului si a familiei.
CAPITOLUL I: Prioritati absolute pentru protectia si drepturile copilului
Federatia si membrii sai se angajeaza ca toate deciziile pe care le iau sa fie in interesul superior al copilului, asa
cum este prezentat, printre altele, in Conventia ONU privind Drepturile Copilului.
Federatia se angajeaza in procesul de armonizare a legislatiei romanesti cu Conventia ONU privind Drepturile
Copilului.
Federatia si membrii sai considera familia drept principalul responsabil si mediul cel mai favorabil pentru
dezvoltarea copilului.
Federatia si membrii sai vor actiona pentru prevenirea abandonului, neglijarii si maltratarii copilului prin
promovarea serviciilor sociale destinate familiilor si copiilor in dificultate.
Federatia si membrii sai se angajeaza sa promoveze dezvoltarea si sa acorde in continuare servicii, de calitatea
si in masura ceruta, pentru familiile si copiii in dificultate din Romania, permitand astfel accesul la asemenea
servicii al tuturor celor care au nevoie.
Federatia considera ca plasarea copilului, din motive de necesitate, in ingrijire rezidentiala este numai o masura
de urgenta si temporara.
Federatia se angajeaza sa propuna si sa sustina standarde de functionare pentru institutiile de ingrijire a copiilor,
in asa fel incat acestea sa asigure conditii decente de viata, de dezvoltare si educatie pentru copiii incredintati.
Federatia se angajeaza sa aplice aceste standarde in proiectele sale si ale membrilor sai.
Federatia si membrii sai sunt angajati in mod activ pentru a antrena comunitatile locale in gasirea unor solutii
pentru problemele intampinate de familiile si copiii in dificultate.
Federatia si membrii sai desfasoara o politica activa impotriva oricaror forme de discriminare si segregare a
copilului si promoveaza integrarea optima a copiilor defavorizati in societate, in general, si in comunitatea locala,
in particular.
Membrii Federatiei sprijina in mod activ existenta unor sanse egale privind accesul la educatie pentru toti copiii,
precum si masurile care se impun pentru evitarea abandonului scolar.
Federatia se angajeaza sa participe la procesul de adaptare a invatamantului de stat la realitatile si nevoile
actuale ale copiilor.
Federatia promoveaza raspandirea de informatii referitoare la educatia sexuala si planificarea familiala in randul

file:///E:/MyWork/FONPC/materiale/doc%20romana/MEMBRI/CARTA%20COMUNA%2... 8/7/2013

CARTA COMUNA Ro

Page 2 of 4

adolescentilor si tinerilor.
Federatia este angajata in integrarea sociala si profesionala a adolescentilor care parasesc institutiile de ocrotire.
Federatia promoveaza activitati de comunicare menite sa sensibilizeze, si, atunci cand este cazul, sa schimbe
mentalitatea publicului larg privind problemele familiilor si ale copiilor in dificultate.
CAPITOLUL II: Relatiile Federatiei cu cei din afara ei
In relatiile cu cei din afara ei, Federatia isi reprezinta membrii in acele domenii care sunt mentionate in statutul
sau, precum si in alte domenii, in conformitate cu cele convenite de membrii sai.
Principalii parteneri ai Federatiei pot fi: Autoritatile locale si centrale, ONG-urile, Federatiile sau Federatiile de
ONG-uri, organizatiile care sustin ONG-urile, comunitatile locale, universitatile, sindicatele, mass media,
organizatiile internationale, donatorii.
In conformitate cu principiile acestei Carte, Federatia promoveaza in mod activ serviciile oferite de membrii sai
familiilor si copiilor in dificultate.
Federatia poate folosi o gama larga de modalitati de comunicare pentru a interactiona cu lumea exterioara, cum
sunt dialogul structural, studii comune, sesiuni de informare si de pregatire, prezentari audio-vizuale, contacte cu
mass media, seminarii si conferinte cu public, prezentari scrise (cum ar fi un buletin informativ).
Federatia promoveaza interesele tuturor membrilor sai si, in consecinta, nu promoveaza interesele individuale ale
unuia sau ale altuia dintre membrii sai, cu exceptia cazurilor in care o strategie specifica o cere.
Federatia isi reprezinta membrii respectand conditiile de confidentialitate care au fost agreate de catre aceStia.
Federatia elaboreaza si mentine o politica activa prin care este incurajata finantarea de catre terti a programelor
de ajutor umanitar si/sau a programelor pe termen lung care sunt desfasurate de membrii ei si care se adreseaza
familiilor si copiilor in dificultate.
Federatia incurajeaza in mod activ alte ONG-uri ne-membre care activeaza in domeniul protectiei copilului sa se
inscrie in Federatie.
In relatiile cu cei din afara ei, Federatia nu are o politica discriminatorie fata de celelalte organizatii care activeaza
in ingrijirea si protectia copilului.
Federatia si membrii sai promoveaza principiile mentionate in aceasta Carta.
CAPITOLUL III: Servicii oferite familiilor si copiilor in dificultate
Federatia nu se substituie membrilor sai in oferirea de servicii pentru familiile si copiii in dificultate.
Federatia evalueaza in mod regulat cererile si ofertele de servicii sociale/medicale/educationale care se
adreseaza familiilor si copiilor in dificultate.
Federatia elaboreaza criterii, metode si standarde privind serviciile si practicile pentru ingrijirea si protectia
copilului.
Federatia pune la dispozitia membrilor sai servicii informationale, cu scopul de a-i sustine in realizarea, extinderea
si imbunatatirea proiectelor sau a serviciilor oferite familiilor si copiilor in dificultate.
Federatia urmareste o politica activa prin care membrii sai pot imbunatati sau mentine calitatea serviciilor care se
adreseaza familiilor si copiilor in dificultate.
Federatia elaboreaza metode prin care costurile serviciilor oferite de membrii sai pot fi standardizate.
Federatia incurajeaza practica autoevaluarii proiectelor si a serviciilor de catre membrii sai.
Federatia sustine in mod activ acele proiecte si servicii oferite de membrii sai care sunt in concordanta cu
principiile mentionate in Statutul sau si in prezenta Carta si care, atunci cand este cazul, se conformeaza
standardelor elaborate de Federatie si aprobate de membrii sai.
Federatia duce o politica activa prin care proiectele si serviciile realizate de membrii sai si care respecta
standardele stabilite ar putea fi generalizate la nivel regional sau national.
Federatia duce o politica activa prin care se executa proiecte si servicii in care comunitatile locale sunt implicate
pentru a rezolva problemele familiilor si copiilor in dificultate.
Federatia faciliteaza si incurajeaza schimbul de informatii referitoare la proiectele si serviciile oferite de membrii
sai pentru a extinde cooperarea si invatarea reciproca si pentru a preveni duplicarea.
CAPITOLUL IV: Codul de conduita etica si profesionala
In cazurile in care se considera necesar, Federatia face propuneri privind crearea sau imbunatatirea codului de
conduita etica si profesionala pentru diversele profesii din domeniul protectiei si ingrijirii copilului.
Membrii Federatiei se angajeaza sa dezvolte in continuare si sa respecte aceste coduri.
Membrii Federatiei se angajeaza sa dezvolte in continuare si sa pastreze valorile, cunostintele si metodologiile
profesiilor exercitate de personalul lor, precum si pentru consolidarea de ansamblu a acestor profesii.
Federatia faciliteaza colaborarea si schimbul de informatii intre membrii sai cu scopul de a amplifica dezvoltarea
si mentinerea in continuare a valorilor, cunostintelor si metodologiilor profesiilor respective, precum si de a
consolida in ansamblu aceste profesii.
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Capitolul V: Relatiile dintre ONG-uri si clientii lor
Membrii Federatiei adera la principiul fundamental, si anume, acela ca vor fi deschisi si fara idei preconcepute in
relatiile cu clientii lor.
Membrii Federatiei vor respecta dreptul clientilor lor de a lua propriile decizii.
Relatiile stabilite intre membrii Federatiei si clientii lor se vor baza pe principiile respectului demnitatii personale, al
confidentialitatii si al informarii clientilor asupra drepturilor acestora.
In relatiile cu clientii, membrii Federatiei vor respecta dreptul acestora de a avea propria cultura si propriile
obiceiuri, actionand impartial si fara discriminari.
In principiu, membrii Federatiei vor trebui sa-si sprijine intotdeauna clientii.
Capitolul VI : Criterii pentru stabilirea costurilor si finantarea serviciilor [INAPOI la SUMAR]
In stabilirea structurilor de cost standardizate pentru serviciile oferite familiilor si copiilor in dificultate, criteriile
esentiale Si principiale urmarite de Federatie vor fi calitatea serviciilor si efectele acestora pe termen lung.
Federatia si membrii sai nu vor accepta finantari de la persoane sau firme compromise public si/sau care au ca
obiect de activitate producerea de armament, alcool sau tutun.
Federatia si membrii sai nu vor accepta finantari conditionate ale caror conditii contravin principiilor prezentei
Carte.
Federatia, in demersurile sale de a facilita finantarea de catre terti a programelor si serviciilor oferite de membrii
sai, va respecta principiul sanselor egale pentru toti membrii.
Capitolul VII : Prezentarea rezultatelor Federatiei
Federatia isi prezinta rezultatele celor din afara ei in cadrul domeniului si scopului sau si in consecinta, in folosul
tuturor membrilor sai.
Federatia prezinta rezultatele obtinute de ea, precum si rezultatele celorlalte organizatii partenere cu scopul de a
promova imaginea comunitatii ONG-urilor care activeaza in domeniul protectiei copilului.
In prezentarea rezultatelor, Federatia promoveaza importanta colaborarii intre sectorul guvernamental si cel
neguvernamental in folosul familiilor si al copiilor in dificultate.
Federatia informeaza in mod regulat pe membrii sai in ceea ce priveste rezultatele obtinute, precum si contactele
stabilite cu mass media.
Capitolul VIII : Monitorizarea respectarii Cartei Comune de catre membrii Federatiei [INAPOI la SUMAR]
De comun acord, membrii Federatiei stabilesc impreuna si dezvolta in continuare indicatorii pentru monitorizarea
respectarii Cartei Comune.
Federatia, prin intermediul unui Comitet in care vor participa, pe rand, membrii Federatiei, monitorizeaza
respectarea Cartei Comune de catre membrii sai.
In fiecare an, membrii Federatiei prezinta Comitetului de monitorizare un raport anual care va fi folosit de Comitet
pentru a evalua respectarea principiilor Cartei.
Nerespectarea principiilor Cartei poate atrage dupa sine pierderea dreptului de membru al Federatiei.
In vederea monitorizarii respectarii principiilor Cartei, Federatia dezvolta si mentine sisteme de comunicare,
colectare de date, raportare si informare.
Capitolul IX : Relatii interne si rezolvarea conflictelor
Federatia invita sa i se alature ONG-urile care activeaza intr-o mare varietate de domenii: copii institutionalizati si
defavorizati, asistenta sociala, sanatate, ajutor umanitar, invatamant si formare, legislatie, precum si servicii
oferite altor ONG-uri active in domeniel protectiei copilului.
Federatia Si membrii sai subscriu principiilor tratametului egal al tuturor membrilor Si al competitiei corecte.
Fiecare membru al Federatiei este interesat activ de problemele importante pentru intreaga Federatie -- fiind
reprezentantul tuturor membrilor -- chiar daca nu atinge in mod direct propria sa functionare.
Relatiile intre membrii Federatiei Si intre Federatie Si membrii sai sunt caracterizate printr-un spirit critic dar
constructiv, cinste, corectitudine, transparenta, Si respect pentru independenta fiecarui membru.
Membrii Federatiei adera la principiile stabilite in aceasta Carta Si se angajeaza in mod ferm sa le integreze in
activitatea lor zilnica.
Federatia nu are dreptul sa se amestece in treburile interne ale organizatiilor membre.
Federatia faciliteaza aplanarea conflictelor care ar putea sa apara intre organizatiile membre si care afecteaza
functionarea Federatiei prin promovarea unui climat de buna cooperare, respect reciproc si a practicii unei difuzari
corecte a informatiilor relevante.
In cazul in care un astfel de conflict nu poate fi aplanat pe cale amiabila, Federatia formeaza un grup de mediere
constituit din alti trei membri, conform celor prezentate in statut, cu ajutorul carora membrii in conflict incearca sa
solutioneze problema. Acest grup de mediere agreat de ambele parti va actiona in spiritul neutralitatii, al
respectului partilor implicate si al confidentialitatii.
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Membrii Federatiei care sunt in conflict isi pot exercita dreptul legal de a prezenta problema unui arbitru sau unei
instante judecatoresti doar dupa ce s-a stabilit de catre echipa de mediatori ca medierea nu poate avea sau n-a
avut succes.
Membrii Federatiei care se afla in conflict nu trebuie sub nici o forma sa foloseasca acest conflict unul impotriva
celuilalt in anunturi publice.
Federatia sprijina organizatiile membre, in limitele resurselor sale Si ale principiilor mentionate in Carta, in cazul
unor dificultati sau conflicte cu autoritatile sau alte parti.
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