RAPORT
cu privire la CONFERINTA DE INCHIEDERE A PROIECTULUI
O Federaţie mai Puternică pentru Promovarea Drepturilor Copilului
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

25 aprilie 2015

In data de 18 aprilie 2016, a avut loc conferinta de inchidere a proiectului „O Federaţie Mai
Puternică pentru Promovarea Drepturilor Copilului” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în
cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) şi implementat de Federaţia
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) în perioada aprilie 2015-aprilie 2016.
Evenimentul a avut loc în intervalul orar 13:30- 16:00 la Hotelul IBIS Parlament, Sala Mihai Eminescu,
Str. Izvor, Nr. 82-84, sector 5. Organizat în cadrul Adunării Generale FONPC, evenimentul s-a
bucurat de prezenţa a 65 participanţi între care
- echipa de implementare a proiectului;
- reprezentanţii organizatiilor membre ale FONPC din Bucureşti şi din teritoriu;
-reprezentaţi ai autorităţilor publice (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi Adopţie; Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Ministrul
Fondurilor Europene, Cancelaria Primului Ministru).
Conferinţa de închidere a proiectului a debutat cu o discuţie asupra colaborării active dintre
sectorul ONG şi cel public pentru a acţiona eficient şi pentru coerenţa politicilor publice în jurul
copilului şi al familiei.
Prezentă la acest eveniment Vicepreşedinta FONPC, Elena Tudorache a atras atenţia asupra
abuzurilor pe care Inspecţia socială le face în judeţe. ”Inspectorii sociali își depășesc atribuțiile” a
declarat domnia sa, explicând faptul că evaluările pe care inspectorii sociali le fac în județe s-au
transformat în controale. Cei prezenţi au confirmat acest lucru și au menționat faptul că nu există
o metodologie unitare de lucru a inspectorilor sociali, nici în cadrul aceluiași județ și nici de la un
județ la altul. Practic nu există instrumente coerente și unitare pe care aceștia să le folosească.
De exemplu inspectorii sociali verifică doar hârtii și nu sunt deloc interesaţi de rezultate.
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Cele peste 60 de ONG-uri prezente au atras atenţia şi asupra discriminării în finanţarea
serviciilor sociale, inclusiv în cadrul finanţărilor prin fonduri europene şi prin programele de
Interes Naţional (finanţare ANPDCA). Un alt punct dezbătut a fost cel al întârzierilor rambursărilor
către ONG-urile care au beneficiat de fonduri europene. ONG-urile au fost verificate de către
OIR-uri chiar într-un mod abuziv de multe ori, însă nu există nicio măsură pentru cei care
îngreunează rambursarea fondurilor către ONG-uri.
Matei Ghigiu, Consilier - Ministrul Fondurilor Europene a afirmat că Ministerul Fondurilor
Europene a luat cunoştinţă de aceste lucruri şi că pentru viitoarele fonduri europene se va avea în
vedere prevenirea acestor abuzuri. Contractele ce se vor încheia vor proteja mai mult beneficiarii.
Domnia sa a prezentat calendarul fondurilor europene, cu focus pe acele linii de interes pentru
FONPC şi membrii săi. Parteneriatul public-privat va fi la baza apelurilor de proiecte „ONG-urile
sunt mâna extinsă a statului” a spus domnia sa.
Prezentă la eveniment doamna Elena Tudor, Director ANPDCA a prezentat câteva dintre
prioritățile Autorităţii pentru anul 2016. ”Asistenţa socială nu trebuie să se rezume doar la sărăcie”
a declarat domnia sa, ”avem nevoie de măsuri pe termen lung pentru prevenirea separării
copilului de familie, prevenirea sărăciei şi a excluziunii sociale”. Dezvoltarea serviciilor
comunitare, focusarea pe prevenire, evaluarea instituţiilor de tip vechi, dezinstituţionalizarea,
evaluarea copiilor cu dizabilităţi şi depistarea precoce, sunt câteva dintre priorităţile ANPDCA.
Mihaela Ungureanu, Preşeedinte ANPDH a vorbit despre cardul european pentru dizabilitate și
despre faptul că România este printre cele opt ţări care beneficiază de acest proiect. De
asemenea, domnia şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu îngreunarea procesului de avizare a
Strategiei pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
Alina Seghedi, Consilier la Cancelaria Primului Ministru a vorbit despre pachetul integrat pentru
combaterea sărăciei. Domnia sa a vorbit despre importanţa celor 47 de măsuri şi despre Coaliția
anti sărăcie care are drept rol sprijinirea implementării acestora. Un aspect important al acestui
pachet este corelarea cu fondurile europene şî cu strategiile existe in România.
ONG-urile şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu lipsa continuităţii la nivelul Guvernului atunci
când este vorba despre asumarea unor strategii sau măsuri. Un exemplu elocvent este Strategia
pentru persoanele cu dizabilităţi, care se va re-întoarce în circuitul de avizare din cauza schimbării
Ministrului Muncii. ”Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei poate fi doar un document bine
realizat, dar fără puterea de a schimba ceva dacă nu va fi asumat de noul Guvern în 2017” au
declarat cei prezenţi. Lipsa unui plan operaţional al acestui pachet îl face să fie doar un document
şi nu o serie de măsuri care ar putea fi monitorizate pe baza unor indicatori.
Cea de-a doua parte a evenimentului a fost dedicată prezentării rezultatelor proiectului „O
Federaţie mai Puternică pentru Promovarea Drepturilor Copilului”. Prezentarea a oferit o imagine
completă asupra obiectivelor, activităţilor realizate şi a rezultatelor, şi în mod complementar
asupra capacităţii Federaţiei de a planifica propria dezvoltare pentru a răspunde mai bine nevoilor
principalilor săi beneficiari – copiii.
Prin instrumentele, resursele şi oportunităţile generate de activitatile realizate în perioada aprilie
2015- aprilie 2016, proiectul a raspuns nevoilor ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului de a
se cunoaşte mai bine, de a interacţiona, de a coopera, de a se reuni pentru a schimba experienţe
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şi transfera bune practici, de a-şi promova organizaţia şi proiectele/serviciile, de contribui la
dezvoltarea unor acţiuni comune în domeniul drepturilor copilului.

In cadrul proiectului au fost create 5 grupuri de lucru centrate asupra principalelor teme de interes
pentru organizatiile membre ale Federaţiei în funcţie de principalele domenii în care acestea
activează, respectiv: Servicii sociale prietenoase pentru copii; Finanţarea /Dezvoltarea capacităţii
organizaţiilor membre FONPC; Justiţie prietenoasă pentru copii; Educaţie şi prevenire abandon;
Incluziunea socială a copiilor şi tinerilor din grupurile defavorizate. În cadrul dezbaterilor
organizate pentru fiecare dintre acestea au fost identificate dificultăţile cu care se confruntă ONGurile şi adoptate măsuri în acest sens. Acestea întăresc capacitatea de advocacy a Federaţiei şi a
membrilor săi pentru a reacţiona rapid şi eficient în vederea influenţării politicilor publice şi
îmbunătăţirea situaţiei copiilor. Totodata, grupurile de lucru au şi un important rol în procesul de
învătătare, facilitând schimbul de informații, diseminarea de experienţe şi bune practici în cadrul
reţelei.
Baza de date eletronică de stocare a informaţiilor despre organziaţiile membre FONPC permite
Federaţiei să poata furniza în orice moment informaţii sau statistici despre serviciile sociale sau
educaţionale pe care le organizează membrii tuturor factorilor interesaţi. Totodată aceasta
permite o mai rapidă evaluare a serviciilor existente şi planificarea unor noi servicii pentru membri,
constituind “instrumentul de presiune” cu care FONPC să îşi susţină argumentele in dialogul cu
structurile guvernamentale responsabile de elaborarea şi monitorizarea politicilor publice care îi
privesc pe copii. Având în vedere că dinamica serviciilor iniţiate şi dezvoltate de organizaţiile
membre ale Federaţiei este foarte mare, un astfel de instrument este absolut necesar pentru a
avea în orice moment cifre care să demonstreze necesitatea schimbărilor legislative sau de
politici pe care ONG-urile le propun. Acest instrument contribuie la îndeplinirea obiectivului de
creştere a capacităţii ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului din România de a construi
împreună acţiuni şi instrumente / strategii şi planuri de acţiune care să le faciliteze o mai bună
cunoaştere, vizibilitate, interacţiune şi cooperare.
De asemenea, Raportul privind situatia copilului in Romania s-a realizat prin mobilizarea, inputul
şi acţiunea concertată a organizatiilor membre ale Federaţiei. Acest lucru a contribuit la
îmbunătăţirea capacităţii organizaţiilor din domeniul protecţiei copilului de a interacţiona şi a
coopera pe tematici de interes, de a monitoriza politicile publice adresate copiilor ca fundament al
schimbărilor pe care Federaţia le va propune, dar şi o mai bună cunoaştere, vizibilitate, şi
interacţiune. De asemenea, metodologia de creare şi funcţionare a grupurilor de lucru reprezintă
un instrument care va contribui la îmbunătăţirea comunicării interne şi la crearea unui sistem de
suport şi cooperare între membrii FONPC activi în acelaşi domeniu de activitate.
Cele opt workshopuri de comunicare realizate împreună cu Academia de Advocacy pentru
profesioniştii sau voluntarii având responsabilităţi de comunicare în cadrul organizaţiilor membre
şi cele două workshopuri pentru membrii consiliului director al FONPC şi al unei organizaţii
membre (Asociaţia Fraţilor Marişti, au contribuit la dezvoltarea capacităţii de comunicare, PR şi
atragere de fonduri pentru ONG-urile membre ale Federaţiei, active în domeniul protecţiei
copilului. Ca urmare a acestor formări, serviciile lor vor fi mai flexibile şi adaptate contextelor
locale, iar proramele lor vor fi mai bine promovate şi comunicate publicului larg, iar problemele
urgente ale copiilor vor fi mai rapid adresate într-un mod profesionist.
Mesele rotunde dedicate ONG-uri, responsabililor de CSR, din companii, specialiștilor în
comunicare și jurnaliștilor au permis pe de o parte dezvoltarea capacităţii ONG-urilor membre,
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care sunt active în domeniul protecţiei copilului, de a identifica firmele relevante şi de a învăţa
cum să formuleze cereri în acord cu nevoile beneficiarilor (direcţi şi indirecţi) şi cu strategia
potenţialilor finanţatori, precum şi modul în care să îşi promoveze rezultatele proiectelor și
evenimentele în presa scrise, audio-vizuala sau în mediul online.
Participarea la evenimentele şi acţiunile organizate de alte retele şi coalitii a contribuit la
consolidarea capacităţii de cooperare între membrii Federaţiei şi între FONPC şi alte reţele de
ONG-uri din România. De asemenea, întâlnirile regionale de la Bucureşti au facilitat cunoaşterea,
vizibilitatea acţiunilor ONG-urilor, schimburi de experienţă, reprezentând o bună oportunitate
pentru schimbul de informaţii, idei şi transferarea de bune practici între acestea. Evenimentul de
promovare a modelelor de bună practică organizat în cadrul Galei Festivalului Drepturilor
Copilului, a facilitat vizibilitatea programelor şi initţativelor organziaţiilor cu impact demonstrat ce
vor putea fi preluate la nivelul altor comnităţi / grupuri, dar şi o recunoaştere a meritelor, dedicaţiei
şi profesionalismul persoanelor implicate în promovarea drepturilor copilului.
Privitor la evaluarea evenimentului, 18 persoane au avut o apreciere foarte buna asupra
organizarii evenimentului atat din punct de vedere logistic, al oficialitatilor si ai celorlalti invitati, cat
si al continutului, respectiv a tematicilor abordate. De asemenea, 16 persoane au considerat ca
discutiile din cadrul dezbaterilor au fost foarte importante pentru parteneriatul dintre sectorul nonguvernamental si cel public pentru a raspunde mai bine nevoilor reale de servicii sociale in
beneficial copiilor şi pentru coerenţa politicilor publice în jurul copilului şi al familiei. Respondentii
au apreciat ca discutiile cu reprezentantii institutiilor publice si cele care au vizat activitatile
grupurilor de lucru au constituit cele mai importante aspecte ale intalnirii. De asemenea, 12
respondenti au considerat ca un subiect de interes asupra caruia este nevoie de mai multa
implicarea activa a Federatiei este reprezentat de flexibilitatea standardelor de cost si
contractarea serviciilor sociale. Privitor la propuneri de dezvoltare de activitati viitoare ale
Federatiei pentru o mai buna promovare a organizatiilor membre, 14 persoane au considerat ca
ca intalnirile regionale reprezinta oportunitati foarte bune pentru cunoasterea si promovarea
activitatilor oprganizatiilor membre. De asemenea, grupurile tematice de lucru constituie un
instrument eficient de consultare si implicare activa a membrilor in adresarea problemelor care ii
preocupa in mod organizat si util.
Participanţilor li s-au distribuit mape care conţineau:
- agenda evenimentului;
- prezentarea rezultatelor proiectului;
- materiale de promovare (afis/pliant)
- chestionare de evaluare.
Ioana Barbu,
Coordonator proiect
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