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RAPORT DE ACTIVITATE al FONPC
pentru perioada
1 ianuarie – 31 decembrie 2010

OBIECT
Acest document reprezintă Raportul de Activitate al Federaţiei ONG-urilor pentru Copil şi
cuprinde principalele activităţi desfăşurate, precum şi progresele înregistrate în perioada 1
ianuarie – 31 decembrie 2010.
DST.2 Implicarea Federaţiei în amendarea legislaţiei privind serviciile sociale de interes
general, cu focalizare pe serviciile sociale pentru copil şi familie.
În 2010 FONPC a fost implicată într-o serie de activitiăţi de lobby şi advocacy:
1. FONPC a trimis la data de 29 iunie 2O10 către Preşedintele României, Primul Ministru,
Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului
şi Secretariatul General al Guvernului o scrisoare deschisă cu privire la transformarea ANPFDC
într-o directie generală la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. FONPC a
subliniat în scrisoarea sa că această transformare ar însemna incapacitarea acestei structuri de
a-si exercita mandatul asumat prin Legea 272/2004 în domeniul drepturilor copilului şi îşi va
pierde capacitatea conferita de Legea 272/2004 de a aborda copilul ca titular al tuturor
drepturilor sale precum si rolul de unica structură responsabilă de monitorizare a drepturilor
tuturor copiilor. FONPC a făcut referire şi la principiile şi normele europene şi a celor prevăzute
de convenţiile ONU la care România este parte referitor la drepturile copilului care trebuie
tratate în mod distinct de autorităţi specializate, obiectiv care nu poate fi atins prin transformarea
ANPFDC.
FONPC a primit un răspuns de la MMFPS.
2. FDSC în parteneriat cu FONPC şi cu alte ONG-uri şi Federaţii a declanşat un protest
în data de 19.10.2010 cu privire la reducerea idemnizaţilor pentru persoanele cu dizabilităţi.
Grupul de organizatii neguvernamentale semnatare ale protestului au sesizat Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la gravele implicaţii ale măsurilor pe care acesta
preconizează a le lua prin ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
- scăderea în cele mai multe situaţii a indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap şi pentru
familiile care întreţin copii cu handicap
- retribuirea prin indemnizaţie şi nu prin contract individual de munca a asistentului personal
al persoanei cu handicap grav şi normarea muncii acestuia de la o persoană cu handicap
grav asistată la două persoane cu handicap grav asistate.
S-a primit răspuns pe 04.11.2010 MM – Nicolae Ivăşchescu Secretat de stat.
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3. FONPC a fost invitată de către MMFPS să participe la consultările publice Privind Legea
asistenţei sociale, codul asistenţei sociale. Dat fiind faptul că reprezentanţii FONPC au
considerat necesare o serie de modificări ale acestei legi a constituit un grup de lucru, în
parteneriat cu FDSC, FONPC, Colegiul Asistenţilor Sociali, Federaţia Sindicatelor din
Administraţia Publică PUBLISIND, Invitaţi: MMFPS, Univeristatea Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş,
Federaţia Caritas, ONPHR, Salvaţi Copiii, Asociaţia Pentru Voi. Grup ce s-a reunit pe 2
decembrie 2010. Au participat în calitate de observatori cei doi reprezentanţi desemnaţi ai
Ministerului Muncii.
Scopul întâlnirii a fost de a formula o serie de recomandări cu privire la proiectul de lege, Legea
Asistenţei Sociale şi a prezenta un punct de vedere comun pe marginea textului acestuia.
În urma acestui grup de lucru s-a realizat o scrisoare deschisă semnată de către toţi partenerii
şi trimisă Ministrului Muncii. Această scrisoare a conţinut un set de observaţii cu caracter
general referitoare la textul proiectului de lege.
Cităm:
1. “Prezenta propunere de act normativ trebuie să respecte prevederile Legii 24/2000
privind normele de tehnică legislativă, în sensul unei formulări concrete a articolelor,
elaborării unor definiţii unitare şi corelarea noţiunilor din acestă lege cu noţiuni
existente în alte legi complementare.
2. Clarificarea şi corelarea tuturor definţiilor menţionate în textul de lege pentru a evita
înţelesuri diferite ale aceluiaşi concept “.
FONPC a informat membrii cu privire la aceste demersuri şi a cerut feed-back-uri.
La toate aceste acţiuni au participat membrii FONPC (într-un număr destul de redus),
membrii Consiliului Director al FONPC şi echipa FONPC.
În cursul anului 2010 Federaţia a participat la întâlnirile Comitetelor Consultative ale ANPFDC şi
ORA. FONPC a fost reprezentată fie de Preşedintele FONPC, Director executiv sau membri ai
Consiliului Director.
Din anul 2008, Federaţia este membrǎ a Comitetului Naţional Director pentru Prevenirea şi
Combaterea Exploatǎrii Copiilor prin Muncǎ. Comitetul reprezintă continuarea programului ILOIPEC care a fost preluat de ANPFDC. FONPC este reprezentatǎ de directorul executiv.
FONPC a informat membrii cu privire la aceste demersuri şi a cerut feed-back-uri.
PROIECTE SPECIFICE:
Proiect: Durabilitatea serviciilor sociale furnizate de ONG o garanţie necesarǎ pentru
creşterea incluziunii sociale în România
Finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul
Financiar al Spaţiului Economic European (SEE).
Proiectul a reprezentat o pledoarie pentru susţinerea din fonduri publice a serviciilor sociale
furnizate de ONG pe de o parte şi pe de altǎ parte o pledoarie pentru politici coerente de
incluziune socialǎ pentru copii şi tineri în risc de marginalizare.
Principalele activitǎţi ale proiectului:
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•
•
•
•
•

Realizarea unei anchete printre membrii FONPC privind finanţarea serviciilor pe care
le oferǎ copiilor şi familiilor
Organizarea şi animarea a douǎ grupuri de lucru (servicii sociale şi incluziune
socialǎ)
Organizarea şi animarea unui grup de copii pe aceste teme
Organizarea a 2 Conferinţe (una pe tema serviciilor sociale şi una pe tema incluziunii
socialǎ)
Organizarea unei mese rotunde cu autoritǎţile competente în domeniu

În cadrul acestui proiect s-a organizat la Bucureşti, 22 – 23 ianuarie 2010, Grup de lucru al
copiilor, privind incluziunea socială a copiilor marginalizaţi şi/sau în risc de excluziune socială.
Au participat 25 persoane, 16 copii/tineri şi 9 profesionişti din cadrul ONG-urilor membre şi
nonmembre FONPC. Organizaţiile participante: FRCCF - Cluj, World Vision - Vâlcea, Căminul
Filip – Bucureşti, Agenda 21 - Buzau, Inimă de Copil - Galaţi, L’Espace Roumain, Romani Criss,
Fundaţia Filantoripca Metropolis.
Grupul de copii/tineri a fost un grup mixt: copii supusi riscului de excluziune socială, copii
beneficiari ai unor servicii oferite de ONG-uri, copii militanţi pentru drepturile copilului. Pentru a
nu crea un grup de lucru segregaţionist s-a optat pentru un grup mixt: copii în situaţii sau în risc
de marginalizare şi copii care nu au fost expuşi riscului sau situaţiilor de
marginalizare/excluziune. Copiii au fost selectaţi de către ONG-urile participante şi/sau echipa
FONPC. Aceştia au realizat o expoziţie de desene, au compus un imn al integrării şi un
document în care şi-au exprimat opiniile şi recomandările privind incluziunea socială şi
categoriile de copii aflaţi în risc şi în situaţii de marginalizare.
În perioada 22-23 martie 2010, la Bucureşti s-a organizat Conferinţa naţională „Reforma
serviciilor sociale din România: sustenabilitate, calitate şi finanţare” la care au participat
reprezentanţi ai Ministerului Muncii, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi
Drepturilor Copilului, Unicef, ai altor instituţii centrale şi locale, ai ONG-urilor naţionale şi
internaţionale. În cadrul conferinţei s-au dezbătut teme precum: situaţia finanţării serviciilor
sociale furnizate de ONG-uri membre ale FONPC, priorităţile de acţiune identificate de FONPC
în ceea ce priveşte reforma serviciilor sociale din România, atragerea de parteneri pentru
susţinerea finanţării din fonduri publice a serviciilor sociale furnizate de ONG şi a reformei în
domeniul serviciilor sociale.
ONG-urile din domeniul protecţiei copilului, membre FONPC au realizat un cadru comun de
acţiune pentru a determina autorităţile să crească nivelul resurselor publice alocate serviciilor
sociale furnizate de ONG. Acest cadru de acţiune a fost prezentat/dezbătut în cadrul Conferinţei
Naţionale privind situaţia serviciilor sociale care a avut loc în perioada 22-23 martie 2010 în
prezenţa a 18 ONG-uri membre FONPC, ONG-uri care au agreat cadrul de acţiune realizat de
Grupul de Lucru FONPC.
La Conferinţa Naţionala au participat şi 11 reprezentanţi din partea autorităţilor publice. Numărul
total al participanţilor a fost de 54.
În perioada 24-26 Martie 2010, s-a derulat la Bucureşti programul de formare « Tehnici de
Advocacy », formator Mihaela Lambru. Au participat 15 reprezentanţi ai ONG-urilor active în
domeniul protecţiei copilului, membrii ai FONPC.
Pe 12 mai 2010, la sediul UNICEF, s-a organizat o masa rotunda cu tema „Sustenabilitatea
serviciilor sociale oferite de ONG-uri familiilor şi copiilor în dificultate”. Au participat 25 de
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profesionişti, reprezentanţi ai Ministerului Muncii, ai Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia
Familiei şi Drepturilor Copilului, UNICEF, ai ONG-urilor membre ale grupului de lucru cu
aceelaşi titlu care a funcţionat în cadrul proiectului. S-au prezentat concluziile şi recomandările
Conferinţei „Sustenabilitatea serviciilor sociale” şi s-au dezbătut teme precum situaţia serviciilor
sociale oferite în prezent de ONG-uri familiilor şi copiilor în dificultate şi viitorul acestor servicii.
FONPC a organizat în perioada 13-14 mai 2010, la Bucureşti, Conferinţa naţională
„Incluziunea socială a copiilor marginalizaţi şi/sau în risc de excluziune socială”, la care
au participat reprezentanţi ai Ministerului Muncii, ai Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Familiei
şi Drepturilor Copilului, UNICEF, ai altor instituţii centrale şi locale, ai ONG-urilor membre sau
nu ale Federaţiei şi un grup de copii şi tineri (63 de persoane). S-au dezbătut teme precum:
Politicile Guvernului şi strategii privind incluziunea socială a copiilor şi tinerilor, identificarea
grupurilor prioritare care au nevoie de susţinere pentru integrare socială, prezentarea de
exemple de bune practică în domeniu, atât din partea ONG-urilor cât şi din partea instituţiilor
publice. În cadrul acestui eveniment au participat şi copiii din grupul de lucru privind incluziunea,
aceştia şi-au prezentat opiniile şi recomandările cu privire la incluziunea socială şi au interpretat
un imn compus de ei pe această temă.
Toate conferinţele au inclus o invitaţie de presă (ante eveniment) şi un comunicat de presă post
eveniment. Au apărut numeroase articole în presa scrisă.
Fiecare conferinţă sau grup de lucru au fost urmate de un raport narativ, diseminat
participanţilor şi inclus pe site-ul FONPC.
Proiectul s-a încheiat în 2010 şi a beneficiat de un audit financiar.
Proiect Post PROCOPIL
Obiectivul proiectului: Această faza « post PROCOPIL » are drept obiectiv de a continua
sa fie incurajate metodele de lucru dezvoltate în cursul celor 5 ani de program concertat
şi de a le pereniza dincolo de Procopil. În acest sens, în timpul acestei perioade de
tranziţie, s-a lucrat pe 4 niveluri de proiecte complementare şi fundamentale pentru
atingerea obiectivului de perenizare (Dezvoltare instituţională şi Acţiune Socială, Pol de
formare regional, Comunicare şi capitalizare, Extindere regională).
Componenta de formare a fost coordonată de către FONPC şi au fost implicaţi cinci dintre
mebrii FONPC.
FONPC şi-a preluat rolul de coordonator naţional al componentei de formare şi a realizat
împreună cu fiecare partener naţional câte o fişa de proiect pentru toţi partenerii. Aceasta fişa
de proiect a fost însoţită de un calendar de activitate şi un buget. Astfel comunicarea între
parteneri a fost mai obiectivă şi mai organizată.
Echipa FONPC s-a întâlnit cu colegii de la FICF (3 reuniuni de lucru), cu FDP (o reuniune de
lucru) şi cu FCN, UCOS şi Conexiuni întâlniri « virtuale » grupuri de lucru la distanţa pentru
realizarea fişelor de proiect.
În cadrul componentei de formare FONPC a creat un chestionar de evaluare pentru toate
proiectele de formare PROCOPIL pentru partenerii implicaţi (în limba româna, franceza) şi l-a
trimis tuturor partenerilor. Chestionarul cuprinde informaţii despre: obiectivele cursului, conţinut,
grup de stagiari, echipa de formatori, organizare, timpul acordat cursului şi modulelor,
recomandari. S-a realizat un chestionar pentru participanţi şi unul pentru formatori şi unul pentru
organizatori (parteneri).
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În cadrul proiectului « Formare de formatori – Animaţie socio-educativa » Fundaţia Conexiuni
Deva, a derulat un curs de formare de formatori la Deva, 29 August – 07 septembrie.
S-a realizat de către partenerii acestui proiect un raport narativ şi financiar, s-au aplicat
chestionare participanţilor pentru a evalua modulul/cursul de formare, s-a realizat o listă a
participanţilor cu coordonatele lor. Solidarite Laique a realizat un formular tip de raportare care
a fost respectat de către cei ce au organizat acest curs.
Reprezentanţii Fundaţiei Conexiuni au participat în calitate de formatori în Bulgaria la cursul « –
Animaţie socio-educativa », în perioada 03.10.2010 - 13.10.2010.
FICF a demarat organizarea « Tehnici de supervizare şi anliză de practică » trimiţând
invitaţiile în ţară dar şi partenerilor din Republica Moldova şi Bulgaria, membrilor FONPC şi
partenerilor publici. S-a format echipa de formatori româno-franceză şi s-au fixat datele
cursurilor de formare, tematicile modulelor, responsabili de module. FONPC a sprijinit în
formarea echipei la nivel naţional, la trimiterea invitaţilor şi selecţia participanţilor (selecţia înca
neterminată).
FCN a demarat organizarea cursului de formare « Prevenirea riscurilor în cazul copiilor a
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate ». S-a ales locaţia, s-au trimis invitaţiile, s-au
selecţionat participanţii, s-au rezervat camerele de hotel pentru participanţi, s-au stabilit
modulele şi tematicile, agenda cursului etc.
Datorită problemelor de finanţare ale proiectului PROCOPIL cursul FICF şi FCN a fost amânat
pentru 2011.
FONPC a realizat împreună cu FICF şi Fundaţia Conexiuni fişele de lucru pentru grupurile de
lucru « Supervizare şi educator specializat » coordonat de FICF, animaţie socio-educativă
Conexiuni, monitorizarea drepturilor copilului FONPC.
S-au mai organizat vizite de lucru, schimburi de experienţă şi grupuri de lucru pentru
ameliorarea proiectelor de formare.
Grup de lucru « educaţie parentală », 20 – 22 ianuarie 2010, la Metz, Franţa, reuniunea
echipei de formare pe « educaţie parentală ». Modulul de formare elaborat are la baza
prevenirea riscurilor cu care se confruntă copiii ai căror părinţi muncesc în străinătate. La acest
grup de lucru au participat Martha Iliescu şi Mihaela Nicolaescu de la Fundaţia Copiii Noştri.
Grup de lucru « Handicap », 17 – 19 februarie 2010, la sediul fedratiei APAJH, Franţa, a
avut loc reuniunea profesioniştilor resursă în dezvoltarea polului de formare regional pe
tematica Handicap. S-au făcut demersurile pentru organizarea modului de formare a directorilor
de instituţii pentru copilul cu dizabilităţi. De la UCOS a participat Elena Tudorache şi Elena
Dobrovolschi şi Andreea Schuster (din partea autorităţilor locale).
Grup de lucru animaţie socio educativă, s-a reunit pe 23-25 februarie 2010 la sediul
FRNACAS la Nantes. Scopul întâlnirii a fost pe de o parte elaborarea unui modul de formare
regional pentru formatorul din domeniul animaţiei socio-educative şi pe de altă parte
dezvoltarea unor activităţi care să permită difuzarea recunoaşterii meseriei de animator socioeducativ. Din partea României au participat Doru Cara şi Daniela Leucean de la Fundaţia
CONEXIUNI Deva.
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Grup de lucru « Integrarea tinerilor », 24 – 26 februarie 2010. Acest grup de lucru care s-a
reunit la sediul Cap Emploi Essone (Entraide Universitaire) la Massy şi a avut ca temă de
dezbatere « Integrarea tinerilor ». Scopul întâlnirii a fost elaborarea unui modul de formare în
meseria de cosilier pentru integrarea socio-profesională. Din partea României au participat
Călin Pop şi Liliana Scarlat de la Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor.
Grup de lucru « Prevenirea maltratării », 2 - 3 martie 2010 la care a participat FICF, alături
de parteneri francezi, bulgari şi moldoveni. Acţiunea s-a derulat la Paris în zilele de 2 şi 3
martie 2010. Din partea FICF România au participat: Corneliu Irimia, formator şi coordonator
de proiect 2007 – 2009; Tatiana Martiş, coordonator Centru de Formare şi Supervizare
Profesională şi Gabriela Sard, directorul executiv. Din partea PEP Franţa, partener al FICF a
participat Gilles Cervera.
În cadrul reuniunii au fost stabilite: obiectivul general al proiectului comun de formare,
« Reducerea riscurilor de matratare infantilă prin promovarea analizei practice ca strategie de
dezvoltare a capacităţilor resurselor umane care lucrează în domeniul protecţiei copilului »,
precum şi publicul ţintă, obiectivele specifice, conţinuturile care urmează să fie abordate,
demersul general şi metodele pedagogice pentru formare şi evaluare.
Atelier de planificarea programului de formare « Rolul educatorului (specializat) în cadrul
centrelor comunitare pentru copii în prevenirea şi identificarea copiilor victime ale diferitelor
forme de rele tratamente ». Misiunea a fost organizată în Republica Moldova în perioada 1718 iunie 2010. Din partea României a participat Tatiana Martiş (FICF).
Atelier de lucru « Dreptul la formare »
Acest grup de lucru s-a desfasurat în zilele de 3 şi 4 decembrie la Borovetz, în Bulgaria.
Grupul de lucru a reunit participanţi din România, Bulgaria şi Franţa. Obiectivul grupului de
lucru a fost stabilirea stării de lucruri care există în domeniul Dreptului la formare,
accesibilitatea la formare în România şi Bulgaria şi evidenţierea punctelor forte şi slabe din
dispozitivele existente. Comparaţia cu sistemul francez a permis identificarea a ceea ce ar
putea fi transferat şi adaptat.
In cadrul componentei de « extindere regională » FONPC a participat la scrierea proiectului,
Sri Lanka, proiect în care se va organiza o vizită de lucru a colegilor din Sri Lanka în Romania
pe tema educaţiei alternative. FONPC va organiza acest schimb de experienţă şi va delega doi
experţi care vor participa la o conferinţă în Sri Lanka.
În cadrul componentei « Întărirea capacităţii instituţionale şi acţiune socială » a organizat
un grup de lucru împreună cu UNCJR şi AMR, pentru organizarea atelierului de lucru. S-au
stabilit rolurile fiecarui partener, instituţiile care vor fi invitate pe aceeaşi temă. S-au realizat, în
principiu agenda, locaţia, lista de invitaţi. UNCJR a acceptat să coordoneze acest proiect şi în
felul acesta s-a realizat o mai mare implicare a autorităţilor locale în acest proiect.
Au fost invitaţi şi partenerii din Republica Moldova şi Bulgaria.
S-a stabilit şi o data care a fost apoi amânată, urmând ca FONPC, UNCJR şi AMR să reia
discuţiile cu privire la organizarea acestei activităţi după ianurie 2011.
Tot în cadrul acestei component s-a organizat seminarul de la Tulcea, de către Consiliul
Judeţean Tulcea, s-a desfăşurat între 25 şi 26 ianuarie 2010 şi a reunit 44 de participanţi din 4
ţări (România, Franţa, Republica Moldova şi Bulgaria). Temele dezbătute au fost: coordonare
teritorială – animaţia partenerilor, finanţarea serviciilor sociale prin delegarea de servicii şi
întărirea practicilor colectivităţilor, locale prin programarea şi organizarea serviciilor sociale.
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În februarie 2010 s-a desfăşurat seminarul organizat de Consiliul Judeţean Neamţ care a avut
loc la Piatra Neamţ şi a reunit 62 de participanţi. Au fost dezbătute teme ca: coordonare
teritorială, metodele de analiză a nevoilor, programarea şi organizarea serviciilor sociale la nivel
teritorial.
În cadrul componentei de « coordonare » s-a desfăşurat Comitetul regional PROCOPIL
(Instanţă de pilotaj a programului PROCOPIL), la Bucureşti în zilele de 15 şi 16 martie 2010.
Acest grup de lucru transnaţional (pluri actori) a reunit reprezentanţi a patru reţele
coordonatoare ale programului (FONPC, RNE, APSCF şi Solidarité Laïque) precum şi 20 de
profesionişti implicaţi în acest program: membri ai celor 4 reţele, reprezentanţi ai ambasadelor
Franţei, Bulgariei şi Republicii Moldova în România, ai Ministerului Afcerilor Externe şi
Europene din Franţa, ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Socială din Bulgaria, ai Agenţiei
pentru Protecţia Copiluli Bulgaria, ai Ministerului Invăţământului din Bulgaria, ai ANMRB
Bulgaria, ai DGASPC Argeş, ai UNCJR România, ai AMR România, ai UNICEF România, ai
Autorităţii pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor Copilului România, ai Consiliului Naţional
pentru Protecţia Drepturilor Copilului din Republica Moldova şi ai Asociaţiei Primarilor din
Raionul Cahul (Republica Moldova).
Obiectivele reuniunii au fost: prezentarea realizărilor PROCOPIL începând cu anul 2005
(viziune globală asupra reţelelor coordonatoare PROCOPIL şi a autorităţilor publice partenere)
şi prezentarea realizărilor 2009-2010 din cadrul programului (proiectul Consolidare instituţională
şi Acţiune Socială/ polul de formare regională/ Acţiune transversală), precum şi propunerea
iniţiativelor proiectului reţelelor coordonatoare şi asociaţiilor membre ale acestor reţele care ar
putea fi dezvoltate în continuarea programului şi elaborarea planului de acţiune PROCOPIL
2010-2011.
La Comitetul Regional au participat şi reprezentanţi ai Ministerelor Afacerilor Externe din
România şi Bulgaria. Ei au prezentat strategii şi politici ale ţărilor implicate în PROCOPIL şi au
discutat cu ceilalţi participanţi despre proiectele care ar putea fi dezvoltate în acest cadru.
Tot în cadrul componentei de « coordonare » s-a organizat misiunea de coordonare, la
Paris, 5 - 6 iulie 2010. Din partea FONPC au participat Diana Nistorescu (director executiv al
FONPC) şi Daniela Gheorghe (coordonator formare). Au fost dezbătute programarea şi
planificarea activităţilor pentru perioada post PROCOPIL, validate de Comitetul regional
PROCOPIL. După reuniune FONPC a trimis tuturor partenerilor minuta reuniunii.
Evaluarea finală a programului PROCOPIL a fost efectuată în perioada 9 - 14 noiembrie
2010 de evaluatorii de Cultură şi Promovare, Hélène Duclos şi François Durant. Ei au întâlnit
actori români ai programului şi au studiat cu precădere proiectele FARD/FSII/FSID.
Tot în 2010 s-a realizat şi un audit financiar al programului PROCOPIL.
DST1. Implicarea activă a membrilor Federaţiei în respectarea, evaluarea, monitorizarea
şi raportarea drepturilor copilului în România.
FONPC a participat în august 2010 la Consultările realizate de Comisia Europeană privind
drepturile copilului în vederea structurării strategiei privind respectarea drepturilor copilului
(2011 – 2014). Directorul executiv FONPC şi Consiliul Director au completat chestionarul lansat
de către Comisia Europeană.
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PROIECTE SPECIFICE
Proiect: „Pentru cucerirea drepturilor noastre”
Scopul acestui proiect a fost de a conferi o mai bună vizibilitate drepturilor copilului, în special în
luarea în considerare a opiniei copiilor, în formularea politicilor şi deciziilor care îi privesc şi de a
atrage atenţia opiniei publice asupra responsabilităţilor pe care le implică ratificarea Convenţiei
pentru Drepturile Copilului. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Fundaţiei PARADA, al Ambasadei
Franţei în România, UNICEF, al Delegaţiei Wallonie-Bruxelles, al Organizaţiei Internaţionale a
Francofoniei, cu implicarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, al Camerei
Deputaţilor şi al Ambasadei Canadei.
În cadrul acestui proiect s-a organizat evenimentul „Pentru cucerirea drepturilor noastre”,
organizat cu ocazia celei de a 21-a aniversări a semnării Convenţiei pentru Drepturile Copilului
şi cea de-a 20-a aniversare a ratificării sale de către România, a avut loc în data de 20
noiembrie 2010 la Palatul Parlamentului, sala “Nicolae Iorga”.
La acest eveniment au participat în jur de 350 de persoane, 250 de copii din Bucureşti şi din 5
judeţe (Cluj, Timiş, Bacău, Vâlcea, Galaţi), reprezentanţi ai ambasadelor: Ambasada Franţei,
Delegaţia Wallonie Bruxelles, Ambasada Elveţiei, Ambasada Republicii Moldova, Ambasada
Canadei, 11 persoane, reprezentanţi ai clasei politice şi ai Guvernului (Comisii şi subcomisii din
Senat şi Parlament, MMFPS, MS, ORA, DGPDC, DGASPDC), voluntari - 23 persoane, mass
media - 12 persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor membre ale FONPC şi alte organizaţii
partenere – 48 persoane, Reprezentanţa UNICEF în România.
Evenimentul a debutat cu cuvântul domnului Bogdan Simion, Preşedinte FONPC, apoi cu
luarea de cuvânt a Excelenţei sale, Domnul Henri Paul, Ambasadorul Franţei la Bucureşti.
Evenimentul a cuprins o piesă de teatru creată şi jucată de un grup de copii şi tineri militanţi
pentru drepturile copiilor (beneficiari ai ONG-urilor membre FONPC), în regia lui Laurenţiu
Calomfirescu, piesă ce a purtat numele întregului eveniment – “Pentru cucerirea drepturilor
noastre”. În cadrul acestei piese, copiii au prezentat situaţii de încălcare a drepturilor copilului la
viaţă, la educaţie, la opinie, la nondiscriminare, la sănătate etc. Copiii au fost susţinuţi de către
artişti precum Cristina Curelea şi trupa Wasabi.
Acest eveniment s-a bucurat de prezenţa Preşedintelui Senatului, Domnul Mircea Geoană care
ulterior a transmis către Preşedintele FONPC o scrisoare cu privire la acţiunile pentru
promovarea drepturilor copilului „Vă asigur că, în calitate de Preşedinte al Senatului, voi susţine
orice demers care vizează respectarea şi protejarea drepturilor copillului, având în vedere
dezideratul ca niciun copil să nu fie lăsat în urmă.”
Copiii şi tinerii au redactat şi o scrisoare pe care au înmânat-o reprezentanţilor clasei politice,
autorităţilor, tuturor adulţilor prezenţi, o scrisoare prin care militează pentru respectarea
drepturilor copilului în România. Scrisoarea a fost citită de către Gabriela Dincă, unul dintre
copiii prezenţi la eveniment. Copiii au cerut sprijinul mass-mediei pentru diseminarea acestei
scrisori, astfel încât cele exprimate de ei să ajungă la toţi decidenţii menţionaţi în scrisoare.
În cadrul evenimentului a avut loc şi un spectacol de circ oferit de copiii pregatiţi în cadrul
Fundaţiei Parada, o expoziţie de afişe pe tema drepturilor copiilor, create de Organizaţia
Internaţională a Francofoniei. Afişul şi pliantul evenimentului a fost creat de artista Veronica
Dumitrache împreună cu copiii care au jucat în piesă. S-a lansat şi videoclipul muzical realizat
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cu copiii care au compus imnul integrării: muzica Anda Larisa Iosip, hip hop de Alexandra Dima
şi Gabriela Dincă.
În cadrul aceleiaşi iniţiative, FONPC a creat forumul de discuţii “Cucerirea drepturilor
noastre” prin intermediul reţelei de socializare facebook, unde tinerii şi copiii au fost încurajaţi
să îşi exprime opiniile privind drepturile lor. Cele mai semnificative 109 mesaje/ opinii au fost
ataşate la 500 de baloane care au fost lansate în cadrul spectacolului de la Palatul
Parlamentului.
De asemenea, FONPC a primit o scrisoare de mulţumire din partea Ministrului de Externe al
României, domnul Teodor Baconschi. Domnia sa a salutat evenimentul organizat de către
FONPC şi partenerii săi şi ne-a asigurat că MAE este alături de acest proiect.
Reprezentanţi ai comisiilor din Senat şi Camera Deputaţilor au fost prezenţi şi au salutat
iniţiativa noastră. La fel şi consilierii Miniştrilor Muncii şi Sănătaţii au salutat acest proiect şi şi-au
exprimat dorinţa de a susţine demersurile pe care FONPC le va face în continuare cu privire la
drepturile copilului.
Participanţii au primit cadouri de la UNICEFF, Organizaţia Internaţională a Francofoniei,
Delegaţia Wallonie-Bruxelles , Ambasada Canadei precum şi Carrefour România.
Copiii şi tinerii participanţi la acest eveniment au fost foarte încântaţi de toate acţiunile derulate
şi au afirmat că sunt foarte mulţumiţi că piesa de teatru şi imnul compus de copii îi reprezintă :
« S-au jucat exact drepturile care ne afectează cel mai mult. Exact ceea ce ne doare » au
afirmat câţiva dintre liceenii prezenţi. Imnul a fost cântat cu mare bucurie de către cei prezenţi,
copii şi adulţi.
Evenimentul a beneficiat de promovare şi mediatizare din partea Reprezentanţei UNICEF
(sprijin oferit prin intermediul unei firme de de comunicare şi PR), Ambasadei Franţei în
România (a difuzat comunicatul de presă) şi al Camerei Deputaţilor.
Proiectul: Advocacy pentru construirea unui consens la nivel naţional privind structuri
independente de monitorizare a drepturilor copilului şi instrumente de monitorizare a
drepturilor copilului.
Finanţată de reprezentanţa UNICEF în România.
În noiembrie 2010 s-a definitivat scrierea proiectului şi semnarea contractului. Acest proiect
este o continuare a proiectului « Indicatori de monitorizare a drepturilor copilului » derulat în
2009. - iulie 2011.
Obiectivele proiectului:
Obiectiv 1. Organizarea unor activităti de advocacy în vederea luării unor decizii pozitive la
nivel national în ceea ce priveşte sitemul de monitorizare a drepturilor copilului în România, prin
crearea unei autorităţi independente (de administraţia centarlă) pentru copii, care să
elaboreaze politici în domeniul protecţiei copilului, să promoveze drepturile copilului asa cum
sunt definite prin lege, să fie în strânsă legătură cu diferitele instituţii ce au ca responsabilităţi în
acest domeniu să atragă atenţia asupra interesului superior al copilului în orice situaţie şi
acţiune ce se referă la drepturile copilului, să monitorizeze respectarea drepturilor copilului şi să
măsoare impactul politicilor asupra copiilor, precum să primească sesizări direct de la copii
privind încălcarea drepturilor copilului şi să trateze aceste sesizări.
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Obiectiv 2. Evaluarea şi aplicarea ghidului de monitorizare pentru două drepturi: dreptul la
viaţă, supravieţuire şi dezvoltare – itemul sărăcie şi dreptul la educaţie şi timp liber în trei judeţe
pilot din ţară, în vederea ameliorării procedurilor de monitorizare şi raportare bazate pe drepturi.
Obiectiv 3. Stabilirea unei metodologii de elaborare a instrumentelor de monitorizare a
respectării drepturilor copilului la: Sănătate şi bunăstare, Măsuri de protecţie specială, Mediul
familial şi protecţia alternativă şi elaborarea a trei ghiduri de monitorizare a drepturilor copilului
pentru cele trei clustere şi evaluarea lor.
Obiectiv 4. Participarea copiilor la realizarea ghidurilor de monitorizare şi implicarea lor în
procesul de evaluare şi monitorizare.
Obiectiv 5. Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor
În perioada noiembrie - decembrie 2010, s-a stabilit echipa proiectului, s-au realizat termenii
de referinţă pentru experţii ce vor fi implicaţi în acţiunile proiectului.
Membrii FONPC au fost informaţi şi invitati să participe la acest proiect.
Proiect: Acompanierea naşterii
Proiectul s-a născut dupǎ prezentarea Raportului Alternativ şi a avut drept scop analiza
respectǎrii drepturilor copilului şi mamei în perioada perinatalǎ, prin promovarea sǎnǎtǎţii
mamei şi copilului, evidenţierea nevoilor de acompaniere a pǎrinţilor înainte, în timpul şi dupǎ
naşterea copilului. Unul dintre obiective a fost şi formularea de recomandǎri pentru îngrijiri
perinatale prietenoase şi pentru prevenirea abandonului.
Proiectul a avut mai multe componente:
• Realizarea unui studiu cantitativ şi calitativ reprezentativ pentru România privind
îngrijirile perinatale
• Organizarea a trei Conferinţe la Bucureşti, Cluj şi Galaţi pentru diseminarea
rezultatelor studiului
• Organizarea unui grup de lucru împreunǎ cu Secretariatul General al Guvernului
pentru formularea de recomandǎri autoritǎţilor competente pentru ameliorarea
sistemului de îngrijiri perinatale
Studiul “Acompanierea naşterii” s-a definitivat în 2010 şi a fost promovat în cadrul conferinţelor
naţionale.
Prima coferinta « Acompanierea nasterii » s-a organizat în Bucuresti 11-12 martie 2010, şi
a beneficiat de prezenţa a 150 de profesionisti din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Argeş, Dolj,
Constanţa, llfov. A doua conferinţă a avut loc la Cluj – Napoca, 27-28 aprilie 2010, la Hotel
Pami - Calea Manaştur nr.39 şi au participat 65 de profesionişti din domeniul socio-medical
(medici: MF, OG, NN, pediatri, moaşe, asistenţi medicali, asitenţi sociali, mediatori sanitari,
psihologi etc.) din judeţele Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Bihor, Alba, Sălaj, precum şi experţi din
Bucureşti, Republica Moldova şi Franţa. Conferinţa s-a bucurat şi de participarea Prefecutului
de Cluj, domnul Prof. Dr. Florin Stamatian.
În prima zi a fiecărei conferinţe experţii români şi cei din Franţa şi Republica Moldova au avut o
serie de prezentări referitoare la practicile, legile, datele statistice de acompaniere perinatală. Sau prezentat şi rezultatele studiului cu acelaşi nume. A doua zi a fost dedicată atelierelor de
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lucru, ateliere unde profesioniştii prezenti au dezbătut rezultatele studiului dar şi strategia
FONPC (lobby si advocay) de servicii medico-psiho-sociale integrate a FONPC pentru
ameliorarea politicilor şi practicilor de acompaniere perinatala.
S-a organizat în data de 23 aprilie 2010 la Guvernul României, Palatul Victoria, Salonul Alb
atelierul de lucru privind „Acompanierea naşterii” în vederea realizării unei strategii (de
lobby şi advocay) de servicii medico-psiho-sociale integrate a FONPC pentru ameliorarea
politicilor şi practicilor de acompaniere perinatală. La acest grup de lucru au participat 34 de
profesionişti (medici, moaşe, psihologi, asistenţi sociali, profesori, experţi ai Ambasadelor
implicate în proiect şi ai SGG), reprezentanţi ai: SGG, Ambasada Franţei, Ambasada Olandei,
spitale, universităţi de medicină, Ordinul Moaşelor, FONPC, IOMC, experţi independenţi, Scoala
Naţională de Sănătate Publică - Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti,
UNICEF, ANPDC, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei. Au fost prezentate rezultatele
studiului şi obiectivele programului de lucru apoi s-au dezbătut o serie de probleme care au
vizat: definirea termenului de „acompaniere”, cine este persoana care ar trebui să facă
acompanierea, care este rolul persoanei care face acompanierea, cu ce resurse, cadrul
legislativ.
Fiecare eveniment a conţinut o conferinţă de presă (invitaţii de presă pre-eveniment şi
comunicat de presă post-eveniment). Conferinţele s-au bucurat de un deosebit interes din
partea mass mediei scrise şi audio-vizuale.
DST3. Dezvoltarea organizaţională a membrilor Federaţiei şi promovarea imaginii ONGurilor care lucrează în protecţia copilului.
FONPC a implicat în absolut toate proiectele derulate membrii.
În programul PROCOPIL cel puţin cinci membri FONPC au fost implicaţi direct în derularea
activităţilor proiectului şi peste 10 membri FONPC au beneficiat de schimburi de experienţă,
cursuri de formare, particpare la mese rotunde etc.
ONG-urile membre ale FONPC au fost implicate şi sprijinite în derularea unor acţiuni în
parteneriat cu autorităţile locale.
Membrii FONPC implicaţi în acest proiect au primit asistenţă tehnică din patea echipei FONPC
pentru stabilirea parteneriatelor cu Franţa, Bulgaria, Republica Moldiva şi în vederea stabilirii
fişei de lucru corespunzătoare activităţilor proiectului.
FONPC a sprijinit organizaţiile membre pentru încheierea de parteneriate cu ONG-uri din
Franţa, Republica Moldova şi Bulgaria şi a facilitat membrilor furnizarea de proiecte de formare
în Bulgaria şi Republica Moldova.
În cadrul proiectului “Pentru cucerirea drepturilor noastre”, copiii şi tinerii implicaţi în proiect sunt
beneficiari ai ONG-urilor membre ale FONPC. Şapte ONG-uri au sprijint derularea acestui
proiect (Fundaţia Parada, Fundaţia Inimă de Copil, FRCCF, World Vision, SCOP, FSC,
Fundaţia Căminul Philip) şi au beneficiat de activităţi prin care au dezvoltat noi competenţe
copiilor/tinerilor şi au facilitat exprimarea opiniei lor.
În cadrul proiectului Durabilitatea serviciilor sociale furnizate de ONG o garanţie necesarǎ
pentru creşterea incluziunii sociale în România este că 30 de membri FONPC au participat activ
la grupurile de lucru, conferinţele, mesele rotunde organizate în cadrul proiectului şi peste 6
membri au beneficiat de formare pe tema “Advocacy”. Peste 20 de membri au participat la
realizarea studiului.
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În cadrul proiectului “Acompanierea naşterii” peste 10 membri FONPC au participat la
conferinţele organizate, la grupul de lucru de la SGG, precum şi la realizarea studiului.
Profesionişti din rândul membrilor FONPC au fost implicaţi ca experţi şi operatori de teren
pentru culegerea datelor.
FONPC a sprijinit membrii în relaţiile cu mass-media: astfel a facilitat prezentarea unor ONG-uri
în paginile revistei “Ioana” – trustul de presă Burda.
Chiar dacă FONPC nu a trimis un comunicat de presă în nume propriu, în vederea sprijinirii
demersurilor realizate în vederea soluţionării cazului Centrului Gavroche, FONPC a sprijint
diseminarea către partenerii şi colaboratorii media a comunicatului de presă trimis de către
doamna Marinela Buttu, Asociaţia Hrăniţi Copiii.
De asemenea, FONPC a redirecţionat donori, sponsori către diverşi membrii ai FONPC în
funcţie de grupul ţintă vizat de aceştia: Ambasada Franţei, Editura Aramis, Ambasada Olandei
şi alţi donori privaţi.
De-a lungul anilor FONPC a facilitat sprijinirea ONG-urilor membre de către Asociaţia Ateliere
Fără Frontiere (dotarea cu computere şi echipament sportiv etc).
DST4. Dezvoltarea instituţională a Federaţiei şi întărirea imaginii Federaţiei.
Dezvoltare instituţională
La începutul anului 2010, Federaţia avea 106 membri. La Adunarea Generală din mai 2010, la
propunerea Consiliului Director (solicitare venită de la executivul FONPC în urma unor sesizări
ale membrilor) au fost excluse cinci ONG-uri astfel încât în prezent, Federaţia numǎră 102
organizaţii membre.
La ultima Adunare Genrală a FONPC a fost aprobată în unanimitate cererea de aderare a
Fundaţiei AGAPEDIA, Braşov.
Comunicare internă
Organizaţiile membre au fost informate cu regularitate despre: oportunităţi de finanţare,
oportunitǎţi de formare, modificări legislative, evenimente importante, progresele înregistrate în
cadrul unor proiecte derulate de FONPC.
FONPC a facilitat diseminarea informaţiilor primite de la membrii şi partenerii interni (FDSC,
UNICEF, ANPFDC, ORA, MECTS etc).
Comunicarea externă
Prin legăturile sale cu reţelele europene şi regionale, Federaţia furnizează informaţii membrilor
în legătură cu evenimente europene şi regionale, oportunităţi de finanţare, cooperare, schimburi
de specialişti, voluntari, acţiuni care interesează tinerii. Din anul 2009, Federaţia este membrǎ a
Euro Child, reţea europeanǎ focalizatǎ pe respectarea drepturilor copilului.
Implicarea Consilului Director al FONPC în întărirea capacităţii organizaţionale
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La Adunarea Generală din mai 2010 s-a propus realizarea unei strategii pe termen lung a
FONPC, precum şi realizarea unei analize de nevoi şi de resurse pentru dezvoltarea FONPC.
Cum FONPC avea o singură sursă mare de finanţare care se diminua pe parcursul anului 2010
şi se stopa în 2011 (proiectul PROCOPIL) era nevoie de strângerea de fonduri prin scrierea de
proiecte şi organizarea unor acţiuni de lobby în acest scop.
Consiliul Director al FONPC s-a implicat în căutarea de fonduri, realizarea de proiecte pentru
sustenabilitatea FONPC.
Comitetul Director al FONPC întrunit în sedinţă extraordinară în data de 28 septembrie,
2010, a luat notă de demisia exprimată prin e-mail-ul din 20 septembrie, apoi în scris transmisă
de către Directorul Executiv al Federaţiei Diana Nistorescu către toţi membrii CD. Consiliul
Director acceptă demisia Directorului Executiv începând cu data de 20 octombrie în
conformitate cu prevederile contractului de muncă şi a decis propunerea acestui post doamnei
Daniela Gheorghe, date fiind considerentele de reprezentare şi nevoia de continuitate pe care
CD le-a discutat şi le are în vedere.
Consiliul Director al FONPC a luat aceste măsuri în urma sesizării unor probleme de ordine
interioară privind raportările financiare ale FONPC. În aceeaşi şedinţă s-a votat realizarea unui
audit financiar extern.
Comitetul Director al FONPC întrunit în şedinţa extraordinarǎ în data de 22 noiembrie
2010 l-a avut ca invitat pe domnul Edmond McLoughney Reprezentantul UNICEF în
România. Reprezentantul UNICEF a fost invitat la această întâlnire a CD al FONPC pentru a se
stabili principiile de lucru cu privire la realizarea unei strategii a FONPC. Reprezentantul
UNICEF a subliniat disponibilitatea UNICEF de a colabora cu FONPC la realizarea unei
strategii specificând că doreşte să vadă că Federaţia « are o viziune, are o strategie care
funcţionează şi o dorinţă de a acţiona împreună cu membrii astfel încât să aibă influenţe la nivel
local, acolo unde se face descentralizarea dar şi la nivel central unde se iau decizii ».
Reprezentanţa UNICEF doreşte ca Federaţia să aibă « o voce comună şi puternică la toate
nivelurile ». Pentru a ajunge la aceste obiective UNICEF va sprijini Federaţia şi va fi un
facilitator şi un partener direct.
Recomandarea Reprezentantului UNICEF a fost preocuparea FONPC pentru acţiuni de lobby şi
advocacy cât mai vizibile şi mai puternice, precum şi întărirea echipei executive a Federaţiei
care să poată contribui la întărirea membrilor FONPC şi la constituirea unei voci comune.
Consiliul Director s-a mai întâlnit încă o dată în luna decembrie în şedinţă extraordinară în
vederea stabilizării situaţiei FONPC şi găsirea de resurse pentru continuarea activităţilor.
S-au organizat întâlniri ale executivului şi preşedintelui FONPC cu reprezentantul Ambasadei
Franţei, doamna Marie Coltte Lalire pentru suportul sprijinirea financiară a Federaţiei în 2011.
Implicarea în Reţeaua Europeană de Acţiune Socială (ESAN)
In cursul anului 2010, Federaţia a fost realeasă în Consiliul de Administraţie al ESAN, directorul
executiv fiind ales vicepreşedinte.
FONPC a coordonat grupul de lucru “enfans”
Implicarea în Reţeaua Euro Child
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FONPC a fost o prezenţă activă la acţiunile Euro Child: seminarii, conferinţe şi a tradus site-ul
campaniei “Împotriva sărăciei”. Site-ul acestui proiect a fost deţiunut de website-ul Euro Child şi
a conţinut şi o variantă în limba română.
Resurse umane şi materiale
In anul 2010 au avut loc modificǎri în structura de personal a Federaţiei.
Din luna mai 2010 Cristina Bucată, coodonator de progame a intrat în concediu maternal, apoi
în concediu de îngrijire al copilului.
Din luna octombrie 2010 Directorul executiv FONPC a demisionat, funcţia sa fiind ocupată de
Daniela Gheorghe.
În luna decembrie Luminiţa Botea, administrator FONPC şi-a depus demisia şi a încetat
contractul de muncă începnd cu data de 01 ianuarie 2011.
Cheltuielile totale ale Federaţiei în anul 2010 au fost de 679.396 lei (aproximativ 161.760 EUR),
veniturile au fost de 782.324 (173.410 EUR).
Relaţia cu partenerii
Federaţia a participat la acţiunile iniţiate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a
Drepturilor Copilului (Direcţia Generală Protecţia Copilului) şi Oficiul Român pentru Adopţii în
ale cǎror Comitete Consultative este membrǎ.
FONPC a încheiat un protocol de parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi
Sportului, în cadrul proiectului „Pentru Cucerirea drepturilor noastre”.
Reprezentanţi ai ANPDC (DGPC) au fost prezenţi la principalele evenimente organizate de
FONPC şi un reprezentant al ANPFDC este prezent la activitǎţile PROCOPIL.
În cursul anului 2009, prin proiectele Dezvoltare instituţionalǎ şi Acţiune socialǎ şi Durabilitatea
serviciilor sociale, Federaţia şi-a apropiat mai mulţi reprezentanţi ai autoritǎţilor locale.
Parteneri importanţi ai Federaţiei în anul 2009 au fost Ambasadele Franţei şi Olandei la
Bucureşti, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Institutul
Francez din Bucureşti, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Alfred Rusescu”, care au
oferit sprijin financiar şi/sau tehnic pentru proiectele: Acompanierea naşterii, PROCOPIL şi
Pentru Cucerirea drepturilor noastre.
Ca şi în anii trecuţi UNICEF a continuat să fie unul dintre partenerii de bazǎ ai Federaţiei. Pe
lângă participarea la manifestările organizate de Federaţie, UNICEF a finanţat şi acordat
asistenţǎ tehnicǎ pentru proiectul Advocacy pentru construirea unui consens la nivel naţional
privind structuri independete de monitorizare a drepturilor copilului şi instrumente de
monitorizare a drepturilor copilului.
Partenerii media cu care FONPC a colaborat pe parcursul anului 2010 au fost: Trustul Burda
Romania, Revista Ioana Visul Copiilor, Ziarul Evenimentul Zilei, Gândul şi Media Fax.
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Surse de finanţare
Principalii finanţatori ai Federaţiei în anul 2010, au fost: Ministerul Afacerilor Externe din Franţa
- Agenţia Franceză de Dezvoltare, Ambasada Franţei la Bucureşti, Ambasada Olandei la
Bucureşti, UNICEF, membrii Federaţiei – prin cotizaţii, şi sponsorii.
World Vision şi Fundaţia Sera România au contribuit financiar la susţinerea unor activităţi ale
FONPC.
Strângere de fonduri
Deşi Adunarea Generalǎ din 2008 a stabilit cuantumul cotizaţiei, sunt încǎ multe organizaţii
membre care nu şi-au achitat cotizaţia. În luna decembrie 2010 executivul FONPC a trimis o
notificare scrisă tuturor membrilor care au avut întârzieri pentru plata cotizaţiei. În urma acestor
notificări o parte dintre membri şi-au achitat cotizaţia, o altă parte au trimis scrisori pentru
găsirea unor soluţii ca urmare a unor imposibilităţi de plată a cotizaţiei, iar alte ONG-uri şi-au
exprimat dorinţa de retragere din FONPC ca urmare a încetării sau suspendării activităţii sau
schimbării profilului organizaţiei (nu mai au ca beneficiari copiii) sau lipsa resurselor financiare.
In anul 2010, Federaţia a avut fonduri de funcţionare din programul PROCOPIL şi din proiectul
Durabilitatea serviciilor sociale, precum şi de la Ambasada Franţei. Fondurile din PROCOPIL sau diminuat serios în 2010 şi în luna decembrie proiectul s-a suspendat pentru o perioadă de
timp. Solidarite Laique a avansat resursele financiare pentru derularea acestui proiect pentru cel
puţin trei luni din 2010.
Este absolut necesarǎ obţinerea de noi surse de finanţare pentru 2011, altfel FONPC ar putea
intra într-o perioadă de criză.
Concluzii şi recomnadări
Prezentarea Raportului Alternativ la Comitetul ONU de la Geneva şi promovarea lui, precum şi
apariţia Recomandărilor Comitetului ONU care folosesc într-un procent major observaţiile şi
recomandările făcute de FONPC în Raportul Alternativ a contribuit la valorizarea şi
recunoaşterea atât în plan naţional cât şi internaţional a FONPC ca expert în domeniul
promovării şi monitorizării drepturilor copilului.
Conferinţele, grupurile de lucru organizate în diferite proiecte, Studiul privind acompanierea
naşterii, conferinţele de presă organizate, participarea la conferinţele naţionale şi internaţionale,
precum şi la activităţile celor două reţele europene Euro Child şi ESAN, implicarea în coaliţiile
iniţiate de către FDSC şi în acţiunile de lobby şi advocacy (articole în presa scrisă, emisiuni TV,
petiţii, scrisori deschise etc.) privind diverse aspecte ale reformei sistemului de protecţie a
copilului şi ale reformei sociale în general, au fǎcut ca în anul 2010 vizibilitatea Federaţiei sǎ
creascǎ foarte mult şi sǎ se consolideze relaţiile cu autoritǎţile publice şi cu alţi parteneri.
Federaţia a reuşit în anul 2010 sǎ ofere diverse oportunitǎţi membrilor precum participarea la
diverse evenimente, vizite şi schimburi de practici în ţarǎ şi în strǎinate, facilitarea de
parteneriate la nivel naţional şi european şi participarea la cursuri de formare. Desigur că
FONPC are nevoie să-şi dezvolte un departament de comunicare prin care să crească
vizibilitatea FONPC şi a membrilor.
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De asemenea, FONPC are nevoie să-şi întărească capacitatea de reprezentare, să devină o
voce puternică şi o voce comună. Este nevoie de implicarea mai activă a membrilor în luarea de
poziţii în vederea iniţierii şi influenţării politicilor publice din România.
O strategie creată şi însuşită de către membrii FONPC ar putea duce la îndeplinirea misiunii
FONPC. Este nevoie ca FONPC să-şi întărească capacitatea federativă şi să-şi stabilească
direcţiile strategice principale şi mai ales să-şi consolideze poziţia la nivel naţional şi local ca
partener, principal interlocutor, principală contra-pondere a autorităţilor.
In anul 2010 situaţia financiarǎ a Federaţiei nu a fost stabilǎ şi s-au făcut mari modificări în
structura executivului ceea ce a dus la o perioadă de tranziţie foarte dificilă. Echipa FONPC şi
cu implicarea membrilor Consiliului Director au găsit o serie de soluţii ce urmează a fi analizate
şi puse în partctică în 2011 în vedrea întării capacităţii FONPC şi a sustenabilităţii.

Raport realizat de:
Daniela Gheorghe, director excutiv interimar
Magda Bogdan, asistent proiecte
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