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DEZVOLTARE STRATEGICĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR COPILULUI 
- Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România -  

  
 
 

 AGENDA ORIENTATIVA 
atelier de lucru  

„Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ONG-urilor active în domeniul protecţiei copilului 
- premisa dezvoltării serviciilor sociale”, 

Hotel Rina, Sinaia  29 IULIE 2014 
 
 
 

Marţi 29 iulie 2014 
 

09.00 – 11.00 

Atelier de lucru: Colaborarea FONPC cu alte organizaţii neguvernamentale 
şi reţele active în domeniul promovării, monitorizării şi protecţiei 
drepturilor copilului în România. 
 Rolul FONPC la nivel naţional şi local în promovarea, monitorizarea şi protecţia 

drepturilor copilului din perspectiva partenerilor societăţii civile.  
 Coalizarea ONG-urilor şi parteneriatul între membrii societăţii civile pentru 

îmbunătăţirea politicilor publice din domeniul drepturilor copilului (definirea 
problemelor, priorităţi de acţiune, identificarea resurselor şi a stakeholderilor etc).  

 Sustenabilitatea şi diversificarea serviciilor furnizate de ONG-uri prin accesarea 
unor mecanisme de finanţare coerente şi eficiente.  

 Transferul experienţei din proiectul curent de dezvoltare organizaţională 
implementat de FONPC către alte organizaţii neguvernamentale / reţele. 

 
Invitaţi: organizaţii neguvernamentale, parteneri ai FONPC : HHC, Fundaţia 
Alpha Transilvană, DIZABNET, ADV, FOND, Federaţia Volum, Federaţia 
Filantropia Ortodoxă, UNCJR, AMR, Asociaţia Comunelor, ESTUAR, 
CENTRAS, Centrul Român pentru Jurnalism Independent şi membri FONPC.  

11.00 – 11.30                Pauză de cafea 

11,30 – 13,00    

Atelier de lucru: Proiecte care pot contribui la creşterea capacităţii 
organizaţionale a membrilor FONPC 

 Proiecte existente în cadrul Federaţiei de care membrii FONPC pot beneficia 
 Proiecte viitoare ce pot fi dezvoltate şi direcţii comune de colaborare cu membrii 

FONPC 
 
Intervenţii: ONG-uri partenere ale FONPC : Invitaţi: organizaţii 
neguvernamentale, parteneri ai FONPC : HHC, Fundaţia Alpha Transilvană, 
DIZABNET, ADV, FOND, Federaţia Volum, Federaţia Filantropia Ortodoxă, 
UNCJR, AMR, Asociaţia Comunelor, ESTUAR, CENTRAS, Centrul Român 
pentru Jurnalism Independent şi membri FONPC.  
 
Invitaţi: Membrii FONPC 

13.00 – 14.00 Pauză de prânz 

14.00 -16.00 
Planificare strategică – redefinirea Planului strategic al FONPC     
Sesiune facilitată :  
- Stadiul de implementare a planului strategic al FONPC pentru perioada 2011-2015 
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- Analiza SWOT a FONPC 
16.00 – 16.30 Pauză de cafea 

16.30 – 17.30 

Planificare strategică – redefinirea Planului strategic al FONPC    
Sesiune facilitată   

- Perspectiva organizaţiilor membre asupra rolului lor în dezvoltarea şi 
sustenabilitatea FONPC. 

- Perspectiva organizaţiilor membre asupra nevoilor pe care acestea le au în 
cadrul FONPC.  

- Definirea rolului şi poziţiei Federaţiei în vederea monitorizării, protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului în România. 

 
 


