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

  
 
 
 

INVITAŢIE 
 

19 mai 2014 
 
 
 
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Fundaţia Parteneri 
pentru Dezvoltare Locală (FPDL) vă invită la dezbaterea „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ONG-
urilor pentru a furniza servicii sociale şi a ameliora politicile publice”,  ce va avea loc în data de 22 
mai 2014, între orele 10.00 - 13.00 la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice (str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 Bucureşti) sala 205 conform agendei ataşate. 
 
Evenimentul este prilejuit de lansarea proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor 
copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, pe care 
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) îl va derula în următoarele 15 luni în 
parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL). Proiectul vizează consolidarea 
capacităţii organizaţionale a FONPC şi a membrilor săi, de a oferi copiilor servicii sociale de calitate şi 
performante, de a răspunde profesionist şi cu promptitudine nevoilor comunităţii şi de a monitoriza şi 
evalua în timp real politicile publice.  
 
Pe piaţa de servicii sociale din România, organizaţiile neguvernamentale sunt, în acest moment, cel mai 
important actor privat (49% din furnizorii acreditaţi de servicii sociale şi 49,46% din serviciile acreditate din 
România) atât prin numarul acestora cât şi prin diversitatea serviciilor sociale oferite, deşi încă nu există 
un mecanism de finanţare din fonduri publice a furnizorilor privaţi.  
 
Conform experienţelor din alte ţări UE unde instituţiile publice nu furnizează servicii sociale sau le 
furnizează numai pe acelea unde prestatorii privaţi nu au capacitatea să le ofere, şi România are nevoie 
să se concentreze pe descentralizarea şi diversificarea mai accentuată a ofertei de servicii, liberalizarea 
pieţei de servicii. Astfel rolul autorităţilor publice locale ar putea fi în viitor cel de stabilire a nevoilor, 
contractare, monitorizare, evaluare a calităţii serviciilor şi colaborare cu ONG-urile pentru ameliorarea 
politicilor publice. 
 
Demersul nostru pleacă de la nevoia de a avea, pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii 
organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi 
viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului celor 75 de ONG membre de a 
furniza servicii de calitate şi de a participa la monitorizarea şi ameliorarea politicilor publice care privesc 
copiii.  
 
Sperăm că veţi putea participa alături de noi la eveniment şi aşteptăm confirmarea dumneavoastră, pe 
adresa de email adina.ovedenie@fonpc.ro sau la telefon/fax  021 314 66 11, telefon mobil: 0744 81 96 97, 
persoană de contact: Adina Ovedenie, Manager Proiect. 
 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 
Daniela Gheorghe, Director Executiv FONPC 


