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I. Scurt  istoric al grupurilor tematice de lucru (GTL)  
 

Grupurile de lucru tematice (GTL) au fost pe agenda Adunării Generale a FONPC din 2012, 

ocazie cu care membrii FONPC au discutat despre nevoia de organizare a acestor grupuri de 

dezbateri și de advocacy în același timp. Prin urmare, Executivul FONPC și membrii Consiliului 

Director din acea perioadă au demarat formarea acestor grupuri de lucru.  

Până în momentul de față, Federația a organizat Grupuri tematice de lucru în cadrul anumitor 

proiecte, acestea fiind pe termen determinat în funcție de durata acestora. 

Astfel, au fost organizate, încă din 2007, Grupurile tematice de lucru pentru Raportul alternativ 

privind drepturile Copilului, apoi pentru realizarea Indicatorilor de monitorizare a drepturilor 

copilului. În cadrul proiectului ”Platforma pentru educație” s-au realizat grupuri de lucru pe 

tematica educației copilului în diferite județe. În cadrul proiectului PROCOPIL s-au constituit alte 

grupuri tematice, precum: educație parentală, copiii cu dezabilități, animație socio-educativă, 

integrarea tinerilor, prevenirea abuzului împotriva copilului. În 2011, proiectul Raportul alternativ 

și proiectul «AUDIS – pentru o mai bună audiere a minorilor» au oferit un cadrul pentru 

dezvoltarea a șapte grupuri tematice de lucru. În general tematicile au fost organizate în jurul 

categoriilor de drepturi ale copilului : protecție specială, mediu familial și protecție alternativă, 

măsuri generale, educație și sănătate, însă au existat și grupuri specifice precum: contractarea 

serviciilor sociale, prevenirea abandonului școlar, structuri independente de monitorizare a 

drepturilor copilului, justiție juvenilă etc.  

În 2012 la AG s-au votat tematici specifice pentru grupurile de lucru precum ar fi : 

 Politici europene – analiza si propuneri 

 Monitorizarea drepturilor copilului – politici publice 

 Finantare – CSR, Guvern 

 Vizibilitate – relatia cu mass media. 
 

În cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”  implementat de 

FONPC în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, în perioada 15 martie 

2014 -15 iulie  2015, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014- programul Fondului ONG în 

România (www.fondong.fdsc.ro), care a avut drept scop creşterea performanţelor 

organizaţionale atât pentru FONPC cât şi pentru ONG-urile membre ale FONPC s-au realizat 

evaluări organizaționale ale FONPC și membrilor și exerciții de dezvoltare strategică și 

advocacy. Rapoartele evaluărilor și ale întâlnirilor de programare strategică au permis 

http://www.eeagrants.org/
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identificarea unor tematici generale de către  membrii și partenerii FONPC: protecția, 

promovarea si monitorizarea respectării Drepturilor Copilului în România (indicatori de 

monitorizare, indexul protecției copilului etc); dezvoltarea şi sustenabilitatea serviciilor sociale 

pentru copil şi familie (contractarea serviciilor, fondurile europene etc); creșterea capacitații de 

advocacy a organizațiilor membre FONPC. Ca și tematici specifice au fost identificate: 

dezinstituționalizarea copiilor, prevenirea separării copilului de familie, copiii cu dezabilități, 

copiii romi, justiția pentru minori, prevenirea abandonului școlar și părăsirii timpurii a școli, 

structuri independente și mecanisme de monitorizare a drepturilor copilului, standardele de 

servicii sociale și standardele profesionale.  

 

 

II. Scopul grupurilor tematice de lucru  

Grupurile tematice de lucru (GTL) cu caracter permanent se organizează la inițiativa 

organizațiilor membre FONPC având ca scop principal identificarea dificultăţilor cu care se 

confruntă ONG-urile dintr-un anumit sector de activitate şi întărirea capacității de advocacy a 

Federaţiei pentru a reacționa rapid și eficient în vederea îmbunătăţirii situaţiei copiilor. 

Totodată,  GTL vor avea și rolul de a sprijini membrii FONPC în demersurile lor de advocacy și 

de învățare, fiind în permanenţă conectate la noutățile care apar pe plan internațional, 

european și național în aria pe care grupul de lucru o tratează.  

Privitor la rolul lor în demersurile de advocacy, în cadrul GTL se vor constitui şi grupuri de 

dezbatere și de reacție, în scopul influențării politicilor publice la nivel național, european și 

internațional. GTL vor avea atribuții în domeniul promovării, monitorizării și protecției drepturilor 

copilului. 

Privitor la rolul lor în procesul de învătătare, aceste grupuri vor crea un cadru necesar pentru 

schimbul de informații, diseminarea de experiențe şi bune practici în cadrul reţelei.  

 

III. Membrii şi non-membrii GTL  

Grupurile de lucru sunt deschise tuturor membrilor FONPC. Este extrem de important ca fiecare 

membru al grupului de lucru să aibă experiență și expertiză în domeniul de interes al grupului 

de lucru.  

 

http://www.eeagrants.org/
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Înscrierea membrilor se va face pe baza de fișă de înregistrare, astfel încât fiecare organizație 

să poată mandata una sau mai multe persoane care să reprezinte organizația în grupul de 

lucru. 

Mandatul acestor persoane va dura până când organizația respectivă sau persoana mandatată 

va cere suspendarea, motivând cererea de suspendare. Adunarea Generală a FONPC poate 

vota, din motive legate de nerespectarea termenilor de referință ai grupului sau din motive 

legate de regulile de organizare internă ale FONPC (statut, cartă etc), suspendarea sau 

excluderea unei organizații membre din GTL. 

Imediat ce o organizație își pierde sau renunță la statutul de membru al FONPC, se va retrage 

și dreptul de participare la grupurile de lucru.  

Membrii grupurilor de lucru vor participa la cel puțin o întâlnire pe an și vor contribui activ la 

activitățile ce se vor desfășura on-line (email, facebook sau alte căi on-line de comunicare).  

Calitatea de membru a grupului de lucru se votează în Adunarea Generală a FONPC. 

Persoanele care doresc să devină membrii ai grupului de lucru vor trimite dosarul de înscriere la 

secretariatul FONPC și acesta va propune CD-ului se aprobare înainte de AG, apoi AG a 

FONPC va vota includerea sau respingerea dosarului.  

 

Excluderea membrilor se va face tot în cadrul AG a FONPC în funcție de următoarele criterii: 

- La cererea membrilor FONPC care din diferite motive nu mai doresc să participe la GTL; 

- Neparticiparea la cel mult patru întâlniri ale grupului de lucru; 

- Neimplicarea activă la GTL (lipsa comunicării cu membrii GTL, lipsa de reacție la 

cerințele GTL, lipsa expertizei în domeniul de lucru al GTL, lipsa de reacţie şi feed-back 

în legătura cu rapoartele GTL și cu raportul de activitate GTL); 

- Renunțarea sau pierderea calității de membru al FONPC; 

- Nu este o persoană reprezentativă pentru organizația sa cu expertiză și experiență în 

domeniul de interes al GTL; 

- Nu mai este mandatată de organizația din care face parte să vorbească în numele 

acesteia; 

- Nu este implicată în diseminarea informațiilor discutate în cadrul grupului către 

organizația din care face parte; 

- Se găsește într-un conflict de interese cu GTL; 

http://www.eeagrants.org/
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- Nu păstrează confidențialitatea la cererea GTL, a Președintelui și a executivului și CD al 

FONPC asupra documentelor și subiectelor dezbătute în cadrul GTL. 

 

Se va crea un grup de lucru virtual (de tip yagoogroup, facebook ect), astfel încât toți 

membrii grupurilor de lucru să poată primi informații în același timp. Acest grup de lucru virtual 

va fi deschis doar membrilor grupurilor de lucru. Membrii FONPC care nu sunt membrii ai 

acestui grup de lucru vor putea urmări rezultatele grupurilor de lucru, precum și alte informații ce 

vor fi postate pe pagina de web a FONPC în spațiul alocat doar membrilor FONPC, denumit 

”Camera membrilor”.  

Non-membrii pot fi invitați să participe la unele întâlniri în funcție de obiectivele pe care grupul 

de lucru le are și de decizia luată în cadrul acestuia, în scopul coalizării pentru diferite cauze și 

al atragerii de noi membri. Acești invitați însă nu au caracter permanent și nu vor face parte din 

grupul de lucru virtual și nici nu vor avea acces la ”Camera membrilor”.  

 

 

IV. Guvernanţa GTL  

IV.1. Preşedintele  
 

Fiecare grup de lucru va alege un președinte din rândul membrilor GTL. Mandatul va fi de doi 

ani, iar alegerea Președintelui se va face în cadrul Adunării Generale a FONPC din anul celui 

de-al doilea mandat, urmând ca acesta să intre în funcție după cei doi ani de mandat ai 

Președintelui anterior (in luna ianuarie a anului 3). Un preşedinte al  GTL poate fi ales două 

mandate consecutive și nu mai mult, maximum 4 ani.  

Președintele trebuie să provină dintr-o organizație membră a FONPC și reprezintă acea 

organizație, așadar organizația respectivă poate deține această poziție prin reprezentantul său 

maximum 4 ani de zile.  

În cazul în care o persoană aleasă ca Președinte își schimbă locul de muncă, acesta nu mai 

poate reprezenta organizația respectivă, astfel încât funcția sa de Președinte al GTL va înceta. 

În cazul demisiei sau demiterii Președintelui grupul de lucru se va reuni în ședință extraordinară, 

iar unul din membrii GTL va prelua mandatul Președintelui până la viitoarea Adunare Generală 

a FONPC. Toți membrii FONPC vor fi înștiințați de acest lucru. Alegerea Președintelui interimar 

se va face în cadrul GTL și cu votul CD al FONPC.  

 

http://www.eeagrants.org/
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IV.1.1. Responsabilităţile Preşedintelui  

 

 Este responsabil pentru realizarea planului de acțiune și pentru atingerea obiectivelor 

GTL. Președintele sprijină realizarea planului de acțiune, culege informațiile de la 

membrii GTL, echipa și CD-ul FONPC și realizează planul de acțiune. Trimite spre 

aprobare membrilor GTL, echipei și CD al FONPC planul și îl prezintă AG a FONPC 

pentru aprobare. Președintele urmărește implementarea planului de lucru și participa la 

evaluarea acestuia și impactul împreună cu echipa și CD-ul FONPC și cu experți externi 

după caz.  

 Asigură comunicarea GTL, asigură legătura membrilor GTL cu executivul FONPC și 

Consiliul Director al FONPC. Participă la întâlnirile GTL și reprezintă GTL în cadrul AG a 

FONPC: în funcție de agenda AG acesta prezintă rezultatele GTL, planul de acțiune, 

prioritățile GTL și alte documente în funcție de cerințele agendei AG.  Convoacă 

membrii GTL cu acordul în prealabil al CD și executivului FONPC. 

 Sprijină și se implică activ în organizarea întâlnirilor GTL în cadrul Ag a FONPC sau alte 

întâlniri organizate în cadrul GTL.  

 Se asigură că fiecare întâlnire a GTL are o minută sau un raport al întâlnirii.  

 Realizează Rapoarte de evaluare ale GTL și raportul anual al GTL. Toate materialele vor 

fi realizate conform unor modele standard oferite de executivul FONPC.  

 Include în planul de activitate recomandările făcute de AG.  

 Asistă secretariatul FONPC la realizarea Raportului anual pentru AG prin includerea 

Raportului de lucru al GTL.  

 Sprijină secretariatul FONPC în scrierea de proiecte, atragerea de fonduri pentru 

activitățile incluse în planul de acțiune al GTL.  

 Moderează sau deleagă moderarea întâlnirilor GTL în funcție de tematicile propuse. 

 Propune invitații la întâlnirile GTL după consultarea cu membrii GTL, echipa și CD al 

FONPC și stabilește agenda întâlnirilor GTL. 

 Moderează grupul virtual de lucru al GTL, sprijinit de echipa FONPC și CD al FONPC.  

 Reprezintă sau delegă reprezentarea GTL în diverse întâlniri, acțiuni la care FONPC 

este invitată și în care expertiza GTL este necesară. Reprezentarea se va face cu 

înștiințarea și aprobarea în prealabil din partea CD și echipei FONPC. Pregătește 

documentele care vor fi prezentate în cadrul acestor întâlniri cu sprijinul echipei FONPC 

și cere aprobarea CD al FONPC.  

 

 

http://www.eeagrants.org/
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 Planifică împreună cu membrii GTL și echipa+CD al FONPC acțiunile de advocacy ale 

FONPC pe tematica GTL. 

 Promovează împreună cu echipa și CD al FONPC activitățile GTL și rezultatele. 

 

IV.2. Profilul şi responsabilităţile membrilor GTL  

 

 Să fie o persoană reprezentativă pentru organizația sa cu expertiză și experiență în 

domeniul de interes al GTL. 

 Să fie mandatată de organizația din care face parte să vorbească în numele organizației 

sale. 

 Să fie disponibilă și să participe la toate reuniunile GTL. 

 Să disemineze informațiile discutate în cadrul grupului către organizația din care face 

parte, și în funcție de cerințele și deciziile GTL către alte organizații din regiune și nu 

numai. 

 Să colecteze informații conform metodologiei de lucru a GTL și a instrumentelor de 

lucru.  

 Să ceară și să ofere feed-back în legătura cu rapoartele GTL și cu raportul de activitate 

GTL. 

 Să contribuie la realizarea Raportului de activitate anual al GTL și să ofere feed-back-uri 

referitoare la acest Raport. 

 Să declare eventualele conflicte de interese și să păstreze confidențialitatea la cererea 

GTL, a Președintelui și a executivului și CD al FONPC.   

 

 

V. Metodologia de organizare a GTL  

Fiecare GTL elaborează propriul plan de lucru pe o perioadă de un an de zile.  Planul de 

acțiune al fiecărui GTL va fi realizat de către membrii GTL împreună cu echipa FONPC și 

membrii CD ai FONPC. Planul de acțiune conține: obiective, activități, budget, calendar de 

implementare, responsabili, metode de evaluare și de măsurare a impactului.  

Planul de acțiune va fi realizat în funcție de nevoile membrilor FONPC, de situația politicilor 

privind drepturile copilului și serviciile pentru copil și familie, precum și alte politici de care GTL 

este direct interesat.  

 

http://www.eeagrants.org/
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Membrii GTL se întâlnesc  minim o dată pe an în cadrul AG a FONPC, dar pot exista și alte 

întâlniri în funcție de decizia fiecărui GTL, CD  și a executivului FONPC și în funcție de 

prioritățile stabilite și de  bugetul existent.  

Executivul FONPC constituie un grup de lucru virtual pe email (yahoo grup, grup facebook etc) 

și a rețelelor de socializare pentru fiecare GTL în parte. Doar membrii GTL vor fi incluși în 

această listă și executivul FONPC. Membrii CD ai FONPC pot fi incluși în listă la cerere, însă 

vor fi informați de către Președintele GTL și executivul FONPC periodic asupra activității GTL. 

Acest grup virtual este un grup închis format doar din cei mai sus amintit, nu vor avea acces la 

toate informațiile non-membri sau publicul larg.  

Executivul FONPC și Președintele GTL reactualizează lista membrilor GTL după fiecare GTL și 

se asigură că adresele tuturor membrilor sunt corecte. Executivul FONPC, Președintele GTL 

informează membrii GTL asupra celor mai relevante informații din domeniul de activitate al 

GTL. Membrii GTL la rândul său transmit informații de interes în cadrul grupului de lucru virtual.  

Planul de activitate al GTL trebuie să conțină la capitolul activități câteva următoarele puncte:  

 Schimburi de informații și experiență, diseminarea de bune practici  între membrii 

FONPC și membrii GTL. 

 Seminarii pentru membrii GTL și vizite între membrii GTL și membrii FONPC și alte 

organizații ONG-uri, autorități publice, instituții europene, organizații internaționale etc).  

 Activități de advocacy : documente de poziție, comunicate de presă, mese rotunde, 

conferințe, articole în presa scrisă și intervenții radio și tv etc.  

 Întâlniri de planificare și de realizare a planului de acțiune și de evaluare/monitorizare. 

 Culegerea unor date fiabile privind respectarea Drepturilor copiilor în România, analiza 

cadrului legislativ existent, al politicilor existente şi al serviciilor pentru copiii şi familii.   

 Analize  și rapoarte privind: situația drepturilor copilului în România, situația serviciilor 

sociale, monitorizarea politicilor la nivel național și internațional cu privire la copii, la 

serviciile sociale  și alte tematici de interes ale GTL.  

 Activități de promovare a serviciilor furnizate de ONG-uri și a rezultatelor activităților 

ONG-urilor.  

 Cercetări și studii în domeniul de interes al GTL, cu implicarea unor experți din domeniu.  

 Schimburi de experiență cu alte grupuri de lucru organizate în cadrul unor rețele 

europene sau la nivel internațional (Eurochild, RNE Bulgaria etc).  

 Promovarea rezultatelor grupurilor de lucru: broșuri, pliante, rapoarte tipărite etc. 

 Scrierea de proiecte și atragerea de fonduri. 

 

http://www.eeagrants.org/
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V.1. Resurse  
 

Sursele de finanțare pentru activitățile grupurilor de lucru vor fi identificate de către Executivul 

FONPC împreună cu membrii CD și cu membrii GTL. Președintele fiecărui GTL va fi implicat în 

procesul de identificare a resurselor.  

Aceste resurse pot fi : aplicații de proiecte către fondurile structurale europene, fonduri 

europene prin linii directe de la EU, alte fonduri precum cele norvegiene, elvețiene, UNICEF etc. 

O altă resursă poate fi parteneriatul în diverse aplicații realizate de către membrii FONPC către 

diferiți finanțatori. Sponsorizările, donațiile pot fi o altă resursă. Membrii GTL pot identifica 

resurse și pot face donații sau pot asocia GTL-ul în diverse acțiuni cu aprobarea Președintelui, 

a executivului și CD al FONPC. 

Funcționarea virtuală (online) a GTL va fi asigurată de executivul FONPC și gestionată de 

acesta.  

 

V.2. Perioada de derulare a activităţii GTL  
 

Aceste grupuri de lucru au caracter permanent însă tematicile abordate pot fi modificate în 

cadrul AG a FONPC. Membrii grupurilor de lucru pot fi incluși sau excluși conform metodologiei 

la fiecare AG a FONPC. 

Persoanele care doresc să adere la GTL pot fi invitate la unele întâlniri ale GTL dar nu pot fi 

invitați permanenți. Fiecare modificare a GTL va fi notificată tuturor membrilor FONPC de către 

secretariatul FONPC în raportul AG. În fiecare an Președintele și executivul FONPC pregătesc o 

evaluare a GTL, impactul și raportul de activitate (pe baza unor instrumente de evaluare 

adoptate de GTL).  

Înființarea unui nou GTL se face numai cu acordul AG a FONPC în urma unei analize și a 

cererii venite din partea membrilor FONPC. Este nevoie de o justificare a unui nou GTL și de 

asigurarea funcționării lui : număr de membri, activități, subiecte de interes, resurse de 

funcționare etc. 

 

Noul GTL va fi trimis spre dezbatere CD al FONPC și supus dezbaterii și votului în AG al 

FONPC. Este nevoie de cel puțin 5 membrii interesați de un nou GTL, cu experiență și 

http://www.eeagrants.org/
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expertiză în domeniul pe care GTL îl va gestiona.  Propunerea pentru un nou GTL trebuie să 

conțină pe lângă justificare un draft al planului de acțiune și al resurselor ce pot fi mobilizate.  

 

V.3. Propunere GTL 

 

- Justitie prietenoasa pentru copii (audierea copilului, justiția pentru minori, avocatul 

copilului, copiii în conflict cu legea, copiii din penitenciare etc). 

 

- Servicii sociale pentru copii (prevenirea separării copilului de familie, 

dezinsituționalizarea, reforma în asistența socială etc).  

 

 

- Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor membre FONPC (managementul organizațional, 

finanțare serviciilor din fonduri publice, responsabilitatea socială, strângerea de fonduri 

ect). 

 

- Educatie şi prevenire abandon (intervenție inter-sectorială, programe școală după 

școală, centre de zi, activități extrașcolare ect). 

 

 

- Incluziune socială a copiilor și tinerilor din grupurile defavorizate (copiii cu nevoi 

speciale, copiii romi, copiii străzii, tinerii și copiii din mediul rural și cei care părăsesc 

sistemul de protecție, copiii și tineri care provin din familii sărace etc).  

 

 

http://www.eeagrants.org/

