Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) a organizat în data de 15
februarie 2016 o întâlnire regională la Timişoara cu scopul de a oferi furnizorilor din sectorul
neguvernamental şi public oportunitatea de a-şi prezenta serviciile sociale destinate copiilor şi de a
discuta provocările cu care se confruntă la nivel local.
La eveniment au participat peste 20 de profesionişti din cadrul ONG-urilor membre ale FONPC,
ONG-uri partenere şi reprezentanţi ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Dolj.
Întâlnirea fost organizată în cadrul proiectului «O Federaţie mai puternică pentru promovarea
drepturilor copilului », implementat de FONPC şi finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România, în perioada aprilie 2015- martie 2016.
În contextul prezentării serviciilor furnizate de către ONG-uri a fost adusă în centrul atenţiei nevoia
finanţării serviciilor sociale fără discriminare în ceea ce priveşte tipul de servicii. Organizaţiile
prezente au peste 1000 de beneficiari ai serviciilor sociale, de educaţie şi de sănătate. Majoritatea
celor prezenţi au semnalat faptul că standardele de calitate privind serviciile sociale nu corespund
realităţii şi nevoilor beneficiarilor. În multe situaţii standardele de calitate sunt exagerate şi
concentrate doar pe amenajarea spaţiilor, nu pe calitatea servciilor şi formarea profesioniştilor.
Un punct grav care a fost scos în evidenţă este acela că standardele pentru serviciile sociale nu
corespund cu cele de cost şi mai ales cu alte standarde şi legi în vigoare. Un exemplu elocvent este
formarea deprinderilor de viaţă independentă în rândul tinerilor din sistemul de protecţie a copilului,
centre rezidenţiale, unde standardul de servcii sociale susţine implicarea copiilor în pregătirea
mesei, dar normele de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi
tinerilor interzic accesul acestora în bucătărie. Aşadar, de cele mai multe ori, amenzile aplicate de
controalele inspecţiei sanitare pentru accesul copiilor în bucătărie sunt motivul pentru care în multe
centre rezidenţiale formarea deprindelor de viaţă este doar un vis.
Un alt aspect discutat la întâlnire a fost cel al finanţării serviciilor. Cei prezenţi au atras atenţia
asupra faptului că beneficarii serviciilor sociale, de educaţie sau sănătate oferite de ONG-uri sunt
discriminaţi de către stat care finanţează cu prioritate serviciile publice. De cele mai multe ori ONGurile dezvoltă servicii utilizând doar sponsorizări din alte ţări, fonduri din proiecte şi eventual 2%
provine de la bugetul local sau judeţean. Este evident faptul că autorităţile publice locale şi judeţene
nu îşi pot diversifica serviciile din cauza lipsei de fonduri şi de resursă umană calificată şi că este
nevoie să colaboreze cu ONG-urile care au expertiză ş resursă umană bine calificată. De exemplu,
centrele de zi pentru prevenirea separării copilului de familie şi al abandonului şcolar, casele de tip
familial, grădiniţe şi programe de educare a copiilor, centrele pentru copiii cu dizabilităţi, centrele de
educaţie parentală sunt de cele mai multe ori dezvoltate de ONG-uri, iar beneficiarii sunt membri ai
comunităţii, copii şi familii în situaţii defavorizate. Aşadar, este nevoie ca fiecare beneficiar să poată
accesa servicii de calitate în funcţie de nevoile sale, iar finanţarea să fie făcută fără discriminare.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel 0753 012 866, 021 326 84 58,
Daniela Gheorghe – Director executiv FONPC sau prin e-mail la adresa daniela.gheorghe@fonpc.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org
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