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RAPORT  
 

cu privire la CONFERINTA DE LA LANSARE A PROIECTULUI  
 

O Federație mai Puternică pentru Promovarea Drepturilor Copilului 
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România 

  
 

30 mai 2015 
 
 

 

In data de mai 2015, a avut loc conferinta de lansare 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) operat de Fundaţia Pentru Dezvoltarea 

Societății Civile (FDSC) si implementat de Federaţia Organizațiilor Neguvernamentale pentru 

Copil (FONPC).  

Evenimentul a avut loc in intervalul orar 9:30- 14:00 la Hotel Ibis Gara de Nord – Sala de 

conferințe ENESCU B, situat în Calea Griviţei nr. 143, sector, Bucureşti.  

 

Conform listei de prezenţă ataşată acestui raport, la conferinţă au participat: 

- echipa de implementare a proiectului; 

- reprezentanţii organizatiilor membre ale FONPC; 

- reprezentaţi ai autorităţilor publice in domeniul protectiei drepturilor copilului de la nivel 

central si local (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ) 

- reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care nu sunt membre ale FONPC; 

 

 

Agenda conferinţei a cuprins următoarele: 

 
9.30 – 10.00    Primirea invitaţilor 
 
10.00 – 10. 45  Deschiderea evenimentului  

Dl. Ionut Jugureanu- Preşedinte Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil - 
FONPC 

Dna Secretar de Stat  Gabriela Coman, Preşedinte Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA 
Dna Sandie Blanchet, Reprezentant UNICEF pentru România, Bulgaria şi Republica 
Moldova 

 

http://www.eeagrants.org/
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10.45 – 11.15  Prezentarea rezultatelor  proiectului „Dezvoltare Strategică pentru Apărarea 
Drepturilor Copilului” – Dna Adina Ovedenie, coordonator de proiect – FONPC 

 
11.15 – 11.30  Prezentarea  proiectului „O Federaţie mai Puternică pentru Promovarea Drepturilor  
 Copilului” – Calin Pop - Coordonator de proiect – FONPC 
 
11.30 –11.45  Pauză de cafea 
   
11.45 – 12.30  Identificare priorităţi comune de acţiune în 2015  
                       Calin Pop - Coordonator de proiect – FONPC 
 
12.30  – 13.00  Dezbatere – Rolul FONPC şi al organizaţiilor sale membre în monitorizarea respectării  
                       drepturilor copilului în România 
 
13.00 – 13.30  Discuţii. Intrebări. Concluzii 
 
13.30 –14.00   Pranz 

 

 

 

Principalul aspect abordat în partea introductivă, prin luările de cuvânt ale participantilor, a fost 

importanţa parteneriatului strategic pe care FONPC a reuşit să îl construiască, pe parcursul 

ultimilor ani, atât cu autorităţile guvernamentale cu atribuţii in domeniul promovării şi protecţiei 

drepturilor copilului, cat si cu alte organizatii ale societatii civile. 

 

Prezenta la deschiderea evenimentului, dna. Gabriela Coman, preşedintele Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) a declarat: „Tot ceea ce  ANPDCA a 
realizat în primul an după ce a fost reinfiintata, se datorează în mare măsura FONPC şi membrilor 
săi. Subliniez în mod special contribuţia dumneavoastră la finalizarea Strategiei Naţionale privind 
Drepturile copilului  pentru perioada 2014-2020.  FONPC a contribuit atât la conţinut cât şi la 
modalitatea de redactare, nu numai la identificarea celor mai potrivite obiective ale Strategiei ci in 
mod special la elaborarea Planului de implementare a Strategiei, plan ce conţine actiuni si masuri 
concrete, surse de finanţare şi actori ce urmeaza să le pună în practică. FONPC este membru in 
Consiliul Naţional de coordonare al Autorităţii, urmand să participe în perioada imediat următoare 
la identificarea indicatorilor de măsurare a implementării strategiei, pe toate cele cinci mari 
domenii ale acesteia – educatie, sănătate, prevenirea violenţei, abuzului , neglijării copilului, 
justiţie şi opinia copilului. Trebuie sa precizez că orice document a elaborat Autoritatea de cand s-
a reinfiinţat, a fost lucrat împreună cu reprezentanţii societăţii civile şi contăm în continuare pe 
aceeasi bună colaborare. In perioada urmatoare vom lucra impreună,  pentru ca Autoritatea a 
transmis deja spre finanţare din POCU 2014-2020 doua proiecte sistemice mari care privesc 

dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii, odată aprobate aceste proiecte vor fi dezvoltate”. 
 

Reprezentantul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, dna Stefania Andersen a subliniat 

rolul de partener strategic al FONPC în eforturile FDSC de îmbunătăţi cadrul legislativ aplicabil 

organizatiilor neguvernamentale şi serviciilor. 

 

De asemenea, HHC Romania, partener strategic al Federatiei a ţinut să sublinieze, prin 

reprezentantul sau dl. Otto Sestac, prezent la întâlnire, demersurile comune pe care HHC 

Romania şi FONPC, alături de alte organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei 

http://www.eeagrants.org/
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drepturilor copilului, le-au făcut pentru monitorizarea respectării drepturilor copilului în România şi 

pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi procedural pentru serviciile sociale care îi privesc pe 

copii. Dl. Sestac a precizat ca HHC Romania va continua parteneriatul cu Federaţia şi cu 

autorităţile guvernamentale pentru îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi pentru închiderea instituţiilor, 

militând împreună cu FONPC pentru închiderea tuturor instituţiilor de îngrijire de tip vechi şi pentru 

bunăstarea copiilor. 

 

Ulterior momentului de deschidere, au fost prezentate rezultatele proiectului “Dezvoltare 

strategică pentru apărarea drepturilor copilului”  implementat de FONPC în parteneriat cu 

Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014- programul 

Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro ), în perioada 15 martie 2014 -15 iulie  2015. Au 

fost potenţate principalele puncte slabe identificate în cadrul procesului de diagnoză 

organizationala a federaţiei realizat în perioada iunie-iulie 2014 şi a măsurilor ce urmează a fi 

adresate în cadrul prezentului proiect, realizându-se astfel o sinergie între cele două proiecte. 

 

A fost introdusă astfel, prezentarea proiectului „O Federaţie mai Puternică pentru Promovarea 
Drepturilor Copilului”. 
 

Prin obiectivul său general, proiectul îşi propune consolidarea dezvoltării rețelei ONG-urilor din 
domeniul protecţiei copilului în vederea creşterii contribuţiei acestuia la furnizarea de servicii 
sociale de calitate pentru copiii din categoria grupurilor vulnerabile, precum şi la o mai bună 
promovare, protecţie şi monitorizare a Drepturilor Copilului în România. 

 
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
 
a) Creşterea capacităţii ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului, din România de a construi 
împreună instrumente/strategii şi planuri de acţiune care să le faciliteze o mai bună cunoaştere, 
vizibilitate, interacţiune şi cooperare. Prin activităţile planificate, proiectul va contribui la 
îmbunătăţirea comunicării interne şi la crearea unui sistem de suport şi cooperare între membrii 
FONPC activi in acelaşi domeniu. Crearea unor grupuri de lucru care sa reuneasca sectorial 
organizaţiile membre, dialogul constant şi continuu atat între ele cât şi cu executivul şi structurile 
de conducere ale FONPC vor determina o mai bună coordonare a iniţiativelor de advocacy ale 
FONPC şi creşterea implicării sale în ameliorarea politicilor care îi privesc pe copii.  
 
b) Dezvoltarea capacităţii de comunicare, PR şi atragere de fonduri, a ONG-urilor membre ale 
Federatiei, active în domeniul protecţiei copilului. Serviciile flexibile si adaptate contextelor locale, 
inovaţia şi răspunsul prompt la nevoile copiilor pe care ONG-urile le ofera vor fi mai bine 

promovate şi comunicate publicului larg iar problemele urgente ale copiilor vor fi mai rapid 
adresate. 

c) Consolidarea capacității de cooperare intre membrii Federatiei şi între FONPC şi alte retele de 
ONG-uri din România. Prin acţiuni comune cu alte coaliţii şi reţele - mese rotunde, dezbateri, 
schimburi de experienţă - vor constitui prilej pentru schimb de informaţii, idei şi transferarea de 
bune practici între ONG-uri. Astfel, initiaţive cu impact demonstrat vor putea fi cunoscute şi, 

ulterior, preluate la nivelul altor comunităţi/grupuri, economisind resurse şi maximizând investiţii 
deja efectuate în programe de sprijin pentru grupuri vulnerabile de copii. 
 

http://www.eeagrants.org/
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Principalele activităţi care vor contribui la atingerea obiectivelor: 
 

1. Creşterea şi punerea în funcţiune a patru grupuri tematice în cadrul FONPC; crearea 
instrumentelor electronice de stocare a informaţiilor referitoare la membri (serviciile pe 
care le oferă, rezultate şi nevoi de sprijin organizaţional); organizare de dezbateri care să 
aducă în atenţia publicului şi a autorităţilor teme esenţiale în ceea ce priveşte drepturile 
copilului; elaborarea unui raport privind situaţia copilului în România care să devină 
instrumentul permanent de colectare a informaţiilor despre realizările şi minusurile 
sistemului public şi privat de protecţie a copilului. 

 
2. Organizarea, în colaborare cu experţi în comunicare de workshop-uri menite să ajute la 

îmbunătăţirea comunicării şi a imaginii ONG-urilor; organizare de workshop-uri de 
comunicare pentru membri ai Consiliilor Directoare ale ONG-urilor pentru îmbunătăţirea 
activităţilor de advocacy; organizarea de mese rotunde cu reprezentanţi ai mass-mediei şi 
ai mediului de afaceri pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de membri, dar şi pentru 
creşterea abilităţilor de fundraising; crearea unui portofoliu de imagine pentru FONPC. 

 
3. Organizarea de întâlniri regionale care vor facilita schimbul de informaţii şi idei, cât şi de 

bune practici, între ONG-uri; organizarea unor întâlniri de lucru lunare la sediul FONPC 
între membri şi consiliul director sau doar între membri pentru identificarea de proiecte 
comune şi crearea strategiilor de advocacy; organizarea unui eveniment pentru 
promovarea modelelor de bună practică adresat sectorului neguvernamental; participarea 
la evenimente sau dezbateri de iniţiate de alte federaţii şi pregătirea unor documente de 
poziţie în sprijinul iniţiativelor propuse de acestea, dar şi planificarea riguroasă a cooperării 
cu alte federaţii şi organizaţii. 

 

Aceste activităţi vor contribui atât pentru FONPC cât şi pentru membrii săi la: 
 

 îmbunătătirea sistemelor de lucru/cooperare în interiorul federaţiei;  
 îmbunătăţirea comunicării interne; 

 standardizarea proceselor de colectare, transmitere, organizare, prelucrare şi 

comunicare a informaţiilor obţinute în teren de organizaţiile membre ale federaţiei 

şi intensificarea cooperarii cu alte retele şi coaliţii active in România; 

 crearea unui sistem coerent de suport si cooperare între membrii FONPC activi în 

acelaşi domeniu; 

 vizibilitatea eforturilor organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul protecţiei 

copilului în definirea şi calibrarea politicilor publice adresate copiilor si în sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la nevoile copiilor şi serviciile adresate acestora. 

Pornind de la obiectivele si activitatile proiectului, au fost discutate  priorităţile comune de acţiune 
în 2015 ale Federatiei. De asemenea, printr-un demers de consultare participativa a organziatiilor 
prezente, a fost discutate aspecte legate de  rolul FONPC şi al organizaţiilor sale membre în 
monitorizarea respectării drepturilor copilului în România. 
 

Participanţilor li s-au distribuit mape care conţineau: 

- agenda conferinţei; 

- pliantul proiectului 

http://www.eeagrants.org/
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- pix promoţional; 

- rezumatul proiectului; 

-  prezentări proiect si chesionare de evaluare. 

 

 

Ioana Barbu, 
Coordonator comunicare şi  promovare,  
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