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PLAN DE ACŢIUNE PENTRU 2012

Nr. Obiective
Obiective specifice
crt generale
DST1 – PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

Obiectiv general:
Aducerea
Drepturilor
Copilului pe
agenda politică şi
publică din
România

1.1 Consolidarea dialogului
cu reprezentanţi din tot
spectrul politic pentru a se
asigura respectarea
angajamentelor tratatelor şi
documentelor internaţionale
la care România este parte,
referitoare la promovarea şi
protecţia drepturilor
copilului, şi susţinerea
continuă a principiilor şi
standardelor Convenţiei
ONU cu privire la drepturile
copilului ca bază în politicile

Activităţi

Sprijin acordat autorităţilor pentru
utilizarea indicatorilor de monitorizare a
drepturilor copilului elaboraţi de către
FONPC în cadrul proiectului “Advocacy for
building a national consensus on children’s
rights monitoring structures and creating
the instrument for monitoring children
rights, finantat de UNICEF”, cu scopul
evaluării permanente a impactului
legislaţiei adoptate asupra drepturilor
copilului.

Rezultate aşteptate

Utilizarea ghidului (a unor
capitole din ghid
coresupnzătoare ariei de
interveţie a respectivei
autorităţi – de ex ghidul pe
educaţie utilizat de Ministerul
Educaţiei) de monitorizare a
drepturilor copilului de către cel
puţin două autorităţi centrale.
Consultatea FONPC cu privire
la Raportul de ţară ce va fi
realizat de DGPC.
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şi acţiunile care îi privesc pe
copii.
1.2 Diseminarea principiilor
şi prevederilor
Convenţiei ONU cu
privire la drepturile
copilului prin derularea
de campanii de
promovare a drepturilor
copiilor, cu participarea
acestora .

Campanie de promovare a drepturilor copiilor Peste 500 de DVD-uri în limba
oganizată în cadrul proiectului „Pentru
română, franceză şi engleză
cucerirea drepturilor noastre”, organizat cu ce conţin: piesa de teatru
ocazia celei de a 22-a aniversări a semnării
realizată de copii, imnul,
Convenţiei pentru Drepturile Copilului şi cea
de-a 21-a aniversare a ratificării sale de către scrisoarea către autorităţi,
mesajele celor peste 100 de
România, în perioada 20 noiembrie 2011.
copii, afişul evenimentului etc.
Mese rotunde, promovarea DVD-ului cu
rezultatele proiectului din 2010 la nivel
DVD-urile vor ajunge la peste
naţional şi internaţional.
200 de ONG-uri, autorităţi
Sprijinirea grupului de copii creat în cadrul
centrale locale şi parteneri
proiectului mai sus aminitit
internaţionali.
pentru realizarea obiectivelor formulate
în scrisoarea trimisă de către copii autorităţilorPromovarea filmului în ţară în
5 judeţe – vizionarea filmului şi
la 20 noiembrie 2010.
seminarii de dezbatere a
Cu sprijinul UNICEF, Ambasada Franţei,
Delegaţia Walonie Bruxelles, Ambasada
tematiclor prezente în film.
Candei, Ambasada Norvegiei, Ambasada
Realizarea de ateliere de lucru
Eleveţiei, Ambasada Spaniei, Organizaţia
pe tematicile deja consacrate
Internaţională a Francofoniei, Fundaţia Paradaîn proiect: copiii străzii, copiii
România.
cu părinţi în străinătate, copiii
romi, sănătatea mentală a
adolescenţilor şi copiilor,
finanţarea serviciilor sociale,
copiii cu dizabilităţi în
vedearea ameliorării politicilor
şi practicilor privind copii.
Diseminarea desenelor
câştigăroate la concursul de
desene „Drepturile copilului”.
Realizarea Concursului şi
aGalei „Drepturile Copilului”.
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1.3 Lobby şi advocacy, ca
acţiune continuă
referitoare la
promovarea şi protecţia
drepturilor copilului în
toate politicile statului,
obiectiv la nivel naţional
şi unul din obiectivele
UE conform Tratatului
de la Lisabona.

1.4 Utilizarea reţelelor
internaţionale la care
FONPC este parte, a
forurilor internaţionale
(Comitetul ONU) şi a
reprezentanţilor

Organizarea de mese rotunde în cadrul
proiectului „Advocacy for building a national
consensus on children rights monitoring
structures and creating the instrument for
monitoring children rights”, finanţat de
UNICEF şi al proiectului „Festivalul
drepturilor Copilului”.
Se vor organiza: mese rotunde, grupuri de
lucru, se vor realiza parteneriate cu
autorităţile publice centrale şi locale pentru
promovarea drepturilor copilului şi se vor
crea alianţe interinstituţionale, platforme de
lucru în vederea promovării şi monitorizării
respectării drepturilor copiilor.

Partciparea la acţiunile organizate de Euro
Child (grupuri de lucru tematice, conferinţe,
mese rotunde, documente scrise: scrisori,
petiţii, sesizări etc.).
Participarea la acţiunile organizate de căre
Grupul de NGO Geneva.

Realizarea de ateliere de lucru
pe tematicile deja consacrate
în proiect: copiii străzii, copiii
cu părinţi în străinătate, copiii
romi, sănătatea mentală a
adolescenţilor şi copiilor,
finanţarea serviciilor sociale,
copiii cu dizabilităţi în
vedearea ameliorării politicilor
şi practicilor privind copii.
Organizarea de grupuri de
lcuru cu profesionişti
aparţinând ONG-urilor şi
autorităţilor locale (subcomisia
pt drepturile omului, SGG-ul,
reprezentanţii guvernului
(ministere şi direcţii),
reprezentanţii ONG-urilor,
sindicate, asociaţii
profesionale, cu factori ce pot
influenţa la nivel politic astfel
de decizii: parlamentari
europeni, oameni politici, o
întalnire cu mass-media, copii
şi tineri.
Echipa FONPC şi membrii
implicaţi în grupuri de lucru
tematice, conferinţe, mese
rotunde, documente scrise:
scrisori, petiţii, sesizări etc.
organizate de Euro Child.
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României în structurile
Europene pentru a
menţine şi consolida
angajamentul şi
obligaţia autorităţilor
române de a promova şi
proteja drepturile
copilului.

Implicarea membrilor Comitetului ONU în
activităţile FONPC – invitarea lor la
proiectul “Pentru cucerirea drepturilor
noastre”, informarea lor cu privire la
indicatorii de monitorizare a drepturilor
copilului realizaţi de FONPC.

-

-

-

Participarea la acţiunile organizate de
Fundamental Right Agency şi informarea
lor cu privire la indicatorii de monitorizare a
drepturilor copilului realizaţi de FONPC.
-

-

traducerea unor clustere de
ghidurilor în funţie de
nevoile partenerilor
europeni şi de expertiza lor
diesminarea indivcatorilor
prin intermediul reţelei Euro
Child
diseminarea indicatorilor
prin intermediul proiectului
PROCOPIL în Bulgaria,
Republica Moldiva şi
Franţa, precum şi în
Serbia, Azerbaigean.
Armenia, Georgia etc.
Informarea FRA în legătură
cu rezultatele proiectelor
realizate de FONPC în
domeniul drepturilor
copilului.
Informarea NGOS Group în
legătură cu rezultatele
proiectelor realizate de
FONPC în domeniul
drepturilor copilului.
Informarea membrilor
Comitetului ONU în
legătură cu rezultatele
proiectelor realizate de
FONPC în domeniul
drepturilor copilului.

DST2 – IMPLICAREA ÎN ELABORAREA DE PROIECTE DE POLITICI PUBLICE
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Garantarea
includerii şi
protejării Drepturilor
Copilului în
totalitatea politicilor
publice.

2.1 Susţinerea considerării
principiilor şi standardelor
Convenţiei ONU cu privire la
drepturile copilului ca
element de bază în
elaborarea politicilor publice
care au impact asupra
respectării drepturilor
copilului.

Participarea la grupurile de lucru iniţiate
de autorităţile publice centrale.

Rapoarte ale participării la
grupurile de lucru.
Participarea la Consiliul
Consultativ iniţiat de Oficiul
Român de Adopţii. Participarea
la Comitetului Naţional Director
(CND) pentru prevenirea şi
combaterea exploatării prin
muncă a copilului, înfiinţat de
ANPFDC (actuala DGPDC).

Proiectul „Exitsă un loc şi pentru tine” –
Dreptul fiecărui copil la educaţie

Schimburi de experienta la
nivel national si regional,
continuarea campaniei de
Diseminarea modelelor de buna practica informare pe facebook si in
pentru prevenirea parasirii scolii si a mass media pentru prevenirea
altor modele de buna practica la nivel parasirii scolii si a reintegrarii
copiilor care au parasit deja
national.
scoala, conceperea unui
catalog privind harta
programelor si serviciilor
oferite de centrele de zi, ONGuri, autoritati, etc. pentru copii
aflati in situatii de risc.

O platforma de coordonare a structurilor Strategie şi plan de acţiune al
care lucreaza pentru si cu copii in scopul Platformei Nationale pentru
prevenirii abandonului scolar si al Educatie.
reintegrarii scolare a copiilor care au
parasit scoala.
Incurajarea efectiva a participarii copiilor
la deciziile ce se iau pentru si in numele
lor, prin intarirea capacitatii de

Rapoarte de aplicare a
ghidurilor de monitorizare,
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2.2 Susţinerea elaborării şi
implementării politicilor
publice din perspectiva
drepturilor copilului şi
asigurarea elaborării oricăror
propuneri legislative în
deplină concordanţă cu
prevederile
europene/internaţionale/Conv
enţie ONU referitoare la
drepturile copilului la care
România este parte.

2.3 Participarea la
dezvoltarea pieţei de servicii
pentru copil şi familie
(evaluarea, susţinerea şi
finaţarea serviciilor) în sensul
asigurării accesului egal în
furnizarea de servicii pentru
furnizorii publici şi privaţi.

monitorizare a drepturilor acestora si
implicarea lor la procesul de prevenire si
interventie in situatii de parasire a scolii
si in reintegrarea copiilor care au parasit
deja scoala.
Ameliorarea practicilor şi apoliticilor
privind “Acompanierea naşterii” în
vederea reducerii abandonului şi
respectării depturilor copilului înca din
perioada perinatală.
Organizarea unor grupuri de lucru
tematice ale FONPC pentru influenţarea
politicilor publice.

Organizarea în cadrul proiectului
PROCOPIL component « Renforcement
institutionnel et Action sociale » a unor
grupuri/ateliere de lucru pe tema
“Întărirea capacităţii instituţionale şi
acţiune socială” în parteneriat cu
UNCJR, AMR.
Participarea la grupurile de lucru şi la
demersurile iniţiate de către FDSC pe
tema reformei serviciilor sociale.

ghidul avocatuli copilului,
grupuri de suport etc).

Realizarea unor ghiduri
practice pentru profesionişti şi
părinţi, cu participarea
profesioniştilor din spitale şi
maternităţi, din serviciile
sociale de la nivelul Judeţelor
şi al primăriilor, reprezentanţi
ai autorităţilor locale şi centrale
şi ai Ambasadei Franţei,
experţi din România şi Franţa.
Grupuri tematice de lucru –
întâlniri şi comunicare pe
email.
Grupuri de lucru şi ateliere de
lucru organizate în România.
Schimburi de exeperienţă cu
colectivităţi locale din Franţa.

Rapoarte ale gruăurilor de
lucru.

DST3 – MONITORIZAREA DREPTURILOR COPILULUI
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Crearea şi
implementarea unui
mecanism naţional
de monitorizare a
drepturilor copilului.

3.1 Monitorizarea respectarii
drepturilor copilului in
România.

3.2 Promovarea la nivel
naţional şi internaţional a
sistemului de
monitorizare realizat de
FONPC (ministere, la
nivel local şi la nivel
internaţional prin Euro
Child, FRA, Comitetul
ONU etc).
3.3 Implicarea copiilor în
realizarea ghidurilor, în
aplicarea lor –
monitorizare şi în
raportare.

Proiect UNICEF
Evaluarea si aplicarea ghidurilor de
monitorizare pentru 5 clustere de
drepturi: educatie si saracie, Sanatate si
bunastare, Masuri de protectie speciala,
Mediul familial si protectie alternativa –
utlizarea ghidurilor de către membrii
FONPC, utilizarea ghiduriloir de către
DGPC şi alte ministere implicate în
monitorizarea drepturilor copilului.
Promovarea ghidurilor la nivel naţional.

Promovarea ghidurilor la nivel european:
traducerea unor clustere de ghidurilor în
funţie de nevoile partenerilor europeni şi
de expertiza lor şi diesminarea
indivcatorilor prin intermediul reţelei
Euro Child, PROCOPIL, FRA, NGO
Group etc.

Cinci ghiduri de monitorizare a
drepturilor copilului: dreptul la
educaţie şi timp liber, dreptul la
viaţă, supravieţuire şi
dezvoltare, Sănătate şi
bunăstare, Măsuri de protecţie
specială, Mediul familial şi
protecţa alternativă.
Rapoarte de monitorizare
realizate de FONPC şi membrii
săi (unii dintre membri).
Includerea indicatorilor în
proiectele DGPC, Ministerul
Educaţiei, Sănătăţii etc.
Cel puţin un ghid tradus în
engelă şi franceză.

Corespondenţă cu EuroChild şi
FRA.

Participarea copiilor la realizarea Raopare de pretesatre.
ghidurilor de monitorizare si implicarea
lor in procesul de evaluare si Rapoarte de monitorizare.
monitorizare. Realizarea unor rapoarte
de pretestare şi a unor rapoarte de
monitorizarea a drepturilor copilului.
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3.4 Lobby şi advocacy pentru
o structură naţională
independentă de
monitorizare a respectării
drepturilor copilului în
conformitate cu Convenţia
ONU privind Drepturile
Copilului şi Recomandările
Comitetului ONU.

Advocacy si lobby pentru monitorizarea
si promovarea drepturilor drepturile
copilului – implicarea membrilor FONPC
în prmovarea la nivelo local al
rezulattelor analizezi realizate de
FONPC în 2011.

Scrisoare de susţinere din
partea membrilor FONPC a
propunerilor făcute de către
FONPC în cadrul Analizei.

Realizarea unei strategii de advocacy
care să curpindă un plan de testare a
propunerilor făcute de FONPC şi de
punere în dezbatere a rezultatelor
analizei, apoi un plan de ameliorare a
propunerilor făcute în cadrul analizei şi
de adaptare a ei la rezultatele grupurilor
de lucru; apoi un plan de promovare –
organizarea de grupuri de lucru, întâlniri
cu reprezentanţii decidenţilor şi
implicarea a 10 profesionisti „Campioni”
( din cadrul membrilor FONPC, ai mass
mediei si ai institutiilor publice) care să
susţină propunerile FONPC în rândul
institutiilor publice şi mass-mediei.

Strategie de advocacy
curpindăe un plan de testare a
propunerilor făcute de FONPC
şi de punere în dezbatere a
rezultatelor analizei, un plan de
ameliorare a propunerilor
făcute în cadrul analizei şi de
adaptare a ei la rezultatele
grupurilor de lucru şi un plan
de promovare.
Rapoarte ale grupurilor de
lcuru.
Instrumnete de lobbz şi
advocacy.

DST4 – ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE A FEDERAŢIEI DE A-ŞI ÎNDEPLINI MISIUNEA

Consolidarea
capacităţii,
expertizei şi
experienţei

4.1 Consolidarea capacităţii
organizaţionale a
executivului FONPC prin
dezvoltarea de
compartimente

Întărirea cooperării în cadrul FONPC - Rapoarte ale întâlnirilor.
executiv – bord, FONPC prin realizarea
de temabuilding-uri comune.
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Federaţiei pentru
promovarea şi
monitorizarea
drepturilor
Copilului.

(programme, PR,
Advocacy, Fundraising)
eficiente, sustenabile,
performante.
4.2 Reprezentarea ONGurilor membre în cadrul
reţelelor europene
(Eurochild şi alte reţele) şi
a acţiunilor organizate la
nivel internaţional: pentru
a comunica principalele
probleme cu care se
confruntă România în
domeniul protecţiei
copilului şi nu numai către
forurile europene; pentru
a împărtăşi experienţa şi
expertiza membrilor săi la
nivel internaţional astfel
încât să se realizeze
proiecte în care FONPC
şi membrii săi să ofere
consultanţă şi să fie
implicaţi în proiecte la
nivel internaţional;
precum şi pentru a
promova experienţa
României cu privire la
reforma din protecţia
copilului şi a identifica
modalităţi de a utiliza
expertiza FONPC în
relaţia cu statele
candidate (Croaţia,
Macedonia) şi statele

Raport de analiză şi plan de
Analiza nevoilor membrilor FONPC – acţiune pentru 2012 ameliorat
chestionare de evaluare şi interviuri.
în funcţie de nevoile membrilor
FONPC.
Scrierea unor proiecte (FDSC – fonduri Două proiecte aprobate în
elveţiene) prin care membrii să fie cadrul programelor finaţate
sprijiniţi în realizarea unor acţiuni de prin fondurile eleveţiene.
ameliorare a politicilor publice şi
cooperare la nivel local, precum şi
pentru întărirea imaginii ONG-urilor la
nivel local.
Cel puţin patru colaţii reginale
- Institutionalizarea dialogului civic prin
(regiuni la nivelul României)
“vocea sectorului”, realizarea de colaţii
funcţionale pe diferite tematici.
la nivel regional în ţară –
unitate/solidaritate între ONG-uri şi
parteneriat cu autoriăţile piblice locale şi
cu comunitatea.
Evenimente de promovarea
- Promovarea unor personalităţi ale
personalităţilor din rândul
sectorului ONG la nivel local şi
ONG-urilor în cel puţin patru
îmbunatăţirea imaginii sectorului prin
regiuni ale ţării în care FONOC
reprezentativitate şi membrii.
are membrii. Implicarea
- Profesionalizarea muncii în interiorul
acestora în promovarea
OGN pentru creşeterea vizibilităţii,
setcorului ONG.
comunicare în interiorul FONPC,
identificare corectă a beneficiarilor şi
Cel puţin 15 strageii de
stakeholderilor, transparenţă din partea
ONG-urilor, deschiderea ONG-urilor
comunicare şi promovare a 15
către noile tendinţe în comunicare –new membrii ai FONPC.
media, bloguri, facebook, etc,
voluntariatul, asocierea cu persoane
publice, agenţii de publicitate.
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învecinate EU .

4.3 Creşterea vizibilităţii
Federaţiei şi implicit a
membrilor pentru întărirea
capacităţii membrilor de a
comunica în reţea şi în
afara reţelei şi
promovarea prin
intermediul canalelor
media (online, presă
scrisă, etc) cu care
Federaţia îşi va dezvolta
relaţii.
4.4 Întărirea comunicării şi
cooperării la nivelul
Federaţiei, structuarea
activă a unei strategii a
FONPC de către
executivul FONPC,
Consiliul Director
împreună cu toţi membrii,
adoptarea Statutului şi
însuşirea acestuia
precum şi monitorizarea
aplicării lui prin
consultarea periodică a
membrilor privind gradul
de cooperare şi
comunicare, rapoartele
anuale şi alte instrumente
de analiză, evaluare şi
comunicare.

Pentru scrierea a două proiecte pentru
aceste fonduri este necesară negocierea
unor parteneriate cu un ONG elveţian
care a mai avut proiecte în Romnia şi cu
un ONG care are acţiui similare cu ale
FONPC în Elveţia.

Parteneriate durabile cu douaă
organizaţii din Elveţia.

Transferul de know-how-ul din partea
FONPC şi a mebrilor către ONG-urile
din alte ţări în procesul de aderare
pentru realizarea reformelor în: protecţia
copilului, drepturile omului, egalitate de
şanse, minorităţi, servicii sociale,
O colaiţie regională, în Bazinul
educaţie, formarea profesionişitlor,
Mării Negre funcţionale.
organizarea de coaliţii.
- participare la scrierea unui proiect
pirvind crearea unei colaţii regionale, în
bazinul Mării Negre, pe drepturile
copilului, formată din federaţii similare cu
cea a FONPC în mai multe ţări:
Republica
Moldova,
Serbia,
Azerbaigean,
Ucraina,
Georgia,
Armenia, Bulgaria etc. Proiect scris cu
Un centru de resurse de
sprijinul World Vision Germania.
formare pe tema drepturilor
- implicarea într-un proiect finanţat de copilului funcţional la nivelul
Fundaţia OAK privind un centru de României, Serbiei şi Bulgariei.
resurse de formare pe
drepturilor copilului – în
România şi Serbia.

tematica
Bulgaria,

- scrierea unui proiect de sprijinire a
Georgiei în vedearea înfiinţării unei

Înffinţarea unei Fedraţii pentru
protecţia copilului în Georgia.
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Federaţii.

Întărirea capacităţii de
funcţionare a reţelei
FONPC: internalizarea,
asumarea rolului de
membru al FONPC,
dezvoltarea unui pachet
de servicii pentru membri,
atragerea de noi membri
şi îmbunătăţirea gradului
de comunicare şi
cooperare la nivelul
reţelei şi întărirea funcţiei
de reprezentare a
membrilor săi.

Realizarea unui catalog al formărilor ce
pot fi furnizate de către ONG-urile din
Franţa, România, Bulgaria şi Republica
Moldova – în cadrul programului
Procopil cu sprijinul Institutului
Mediteranian de Formare.

*

Utilizarea catolgului al surselor
şi resurselor de formare în
Franţa, România, Bulgaria şi
Republica Moldova.

*
*
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