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CENTRAS - Oameni pentru Democratie. Democratie pentru Oameni

Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS a fost
înfiinţat in 1995 ca o continuare a proiectului “Vocea Civica” desfăşurat in România
de International Foundation For Election Systems – IFES (Fundaţia Internaţionala
pentru Sisteme Electorale).
Misiunea CENTRAS este de a contribui la dezvoltarea democraţiei in România prin
întărirea sectorului neguvernamental.
Obiectivele strategice sunt: să contribuie la creşterea capacitaţii instituţionale a
ONG-urilor din România; să contribuie la o mai strânsă cooperare în cadrul
sectorului neguvernamental şi în egală măsura cu administraţia publică, media,
cetăţenii şi sectorul profit; să dezvolte modele de succes replicabile în vederea
imbunătăţirii activităţilor ONG-urilor.
În cei 8 ani de activitate, CENTRAS s-a menţinut printre cele mai active organizaţii
neguvernamentale din România. Rezultatele activităţilor sale influenţează evoluţia
sectorului asociativ romanesc, atât la nivel local cat si naţional. Centrul de Asistenta
pentru Organizaţii Neguvernamentale acordă o atenţie deosebită cooperării
internaţionale şi parteneriatelor cu caracter regional, urmărind creşterea prezenţei
romaneşti pe scena internaţională. CENTRAS face parte din doua reţele
internaţionale: reţeaua Orpheus a European Foundation Centre, CEAVA - Centrul de
Sprijin al Vieţii Asociative şi este membru fondator al Citizen’s Pact for CEE.

În anul 2004, CENTRAS a acordat asistenţă de specialitate (în domeniile dezvoltarii
organizaţionale) unui număr de peste 60 de ONG-uri din întreaga ţară,
totalizând astfel mai bine de 70.000 km de deplasări
dedicate consolidării societăţii civile româneşti.
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Un deceniu greu de uitat
CENTRAS a apărut în 1995, după primii cinci ani ai “democraţiei originale” şi cu un an
înaintea ajungerii la palatele Cotroceni şi Victoria a democraţiei ce avea să se recunoască, după
numai patru ani de eforturi, “învinsă de structuri”. A supravieţuit celui de al doilea val – ce zic eu,
val, celui de al doilea tsunami – al democraţiei din cale afară de originală şi sărbătoreşte azi 10
ani de existenţă la numai câteva luni de când o mână de foşti colegi de societate civilă s-au
înhămat la jugul greu al anticorupţiei mutându-se cu arme şi bagaje în chiar epicentrul de unde
România este zgâlţîită de cutremure morale permanente.
Îţi trebuie ceva tenacitate spre a nu-ţi regăsi numele printre muşuroaiele de oenge-uri
construite şi administrate, potrivit celebrelor stenograme, de social democraţia hrebenciuciană. Îţi
trebuie şi mult umor pentru a aştepta fără succes, pe treptele Palatului Parlamentului, ca primul
produs prezidenţial al societăţii civile să se ţină de cuvânt – să vină şi să se adreseze Forumului
Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale. Şi ai nevoie de o bună doză de optimism ca după
atâţia ani de fente ale politicienilor de toate culorile să speri că parteneriatul social este încă
posibil.
Să gândeşti proiecte de legi în locul legiuitorului care nu are vreme pentru sectorul
neguvernamental căci e prea ocupat să-şi şteargă urmele ce-l leagă de multiple societăţi de
autobinefacere, să încerci crearea de sisteme de informare coerentă când piaţa este inundată de
megamanelişti ai dezinformării selective, să-ţi propui dezvoltarea de reţele a unor centre de
resurse regionale când obsesia Puterii rămâne centralizarea, să rămâi parte a efortului înfiripării
unei conştiinţe de sine a sectorului când foarte mulţi lideri ai lui migrează spre conforturi de toate
felurile rămâne, îndrăznesc să spun, o chestiune de destin.
Au trecut, şi încă foarte repede, anii în care entuziasmul şi devotamentul faţă de un crez
s-au dovedit oarecum de ajuns pentru ca misiunea unei organizaţii neguvernamentale să fie
onorată. Profesionalizarea a devenit şi în acest sector o condiţie sine qua non pentru a rămâne
credibil şi competitiv. Asemeni celorlalte sectoare, şi arena neguvernamentalilor e măcinată de
adversităţi, excese şi înguste înţelegeri ale însuşi conceptului de parteneriat.
După un deceniu şi jumătate de sprijin extern, fluxul proiectelor dedicate încurajării
sectorului neguvernamental îşi schimbă direcţia spre alte părţi ale lumii. Chiar şi perioada
consolidării acestui sector e considerată de mulţi finanţatori externi drept încheiată. Vor rămâne
în competiţie doar acele organizaţii ce au învăţat să se gospodărească ele însele în timp ce
dădeau sfaturi preţioase altora, doar cei care au câştigat bruma de încredere de care e vitală
nevoie pentru a stârni încrederea şi interesul mecenatului intern, numai cei pentru care
parteneriatul intrasectorial nu este doar vorbă presărată prin rapoarte anuale şi cereri de
finanţare.
Ca preşedinte al Consiliului de Administraţie, mulţumesc în acest moment tuturor
colegilor mei care au acceptat să crediteze cu numele lor activitatea CENTRAS-ului. Celor ce au
dus pe umerii lor activitatea zilnică a organizaţiei le sunt profund îndatorat că au păstrat în viaţă
principiile şi valorile programului IFES în România, proiect dedicat consolidării Societăţii Civile,
finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Căci de acolo a
început aventura CENTRAS.
În sfârşit, mulţumesc celor ce au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru ca organizaţii de
felul CENTRAS-ului să dispară. Unul din adevărurile de care nu mă îndoiesc este acela că tot ce
nu te ucide te face mai puternic. Şi la o clipă festivă se cuvine să fii recunoscător tuturor celor ce
te-au făcut să devii mai robust.
Dorin Tudoran
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Asistenţă tehnică, training şi monitorizare pentru
organizaţiile beneficiare ale finanţării World Learning
prin programnul ChildNet
Finanţator: USAID - World Learning, prin programul ChildNet
Perioada de implementare : 1 octombrie 2003 – 31 octombrie 2004
Parteneri: Federaţia NaţionalăAsistenţilor Sociali Profesionişti Centrul de
Resurse şi Instruire pentru Profesiuni Sociale„CRIPS”
Proiectul a constat în asigurarea de instruire şi asistenţă tehnică şi monitorizare
pentru 20 de organizaţii mici care oferă servicii directe copiilor cu dizabilităţi din
comunităţile lor. Toate aceste 20 de organizaţii au derulat proiecte finanţate de
USAID - World Learning prin programul ChildNet .
Eforturile Centras şi ale partenerilor săi s-au îndreaptat spre optimizarea
serviciilor oferite şi sustenabilitatea celor 20 de ONG-uri, astfel încât la sfârşitul
proiectului (care a durat un an) acestea :
·
şi-au îmbunătăţit managementul organizaţional şi financiar (inclusiv privind
modalităţile de raportare şi bugetare)
·
li-au dezvoltat abilităţile şi cunoştinţele în domeniul strângerii de fonduri şi
al sustenabilităţii
·
au expertiză în oferirea de servicii de calitate în domeniul protecţiei copiilor
cu dizabilităţi
Pentru aceasta, Centras şi partenerii au derulat sesiuni de instruire şi asistenţă
tehnică în domeniile: management de proiect, management organizaţional,
strângere de fonduri, raportare, evaluare şi monitorizare de proiect şi relaţii
publice dar şi instruire de specialitate în domeniul asistenţei sociale, astfel încât,
după încetarea finanţării oferite de World Learning toate aceste 20 de organizaţii
să fie capabile să se dezvolte singure.
În 2003 au avut loc activităţi premergătoare desfăşurării efective a proiectului:
•
întâlniri ale echipei de proiect, planificare, contactarea beneficiarilor
•
evaluarea nevoilor de asistenţă şi a proiectelor prin analiza proiectelor, vizite
pe teren şi evaluarea acestora
•
elaborarea sintezei privind analiza de nevoi
În 2004 activităţile s-au diversificat şi au vizat acordarea de asistenţă în
concordanţa cu rezultatele evaluării nevoilor celor 20 de organizaţii:
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•
•
•
•

Patru seminarii ce au adunat câte doi reprezentanţi ai organizaţiilor
beneficiare, traineri şi finanţatori şi care s-au desfăşurat la Sinaia, Bucureşti,
Dunavăţ şi Predeal
Vizite de asistenţă financiară şi dezvoltare organizaţională la toate cele 20 de
organizaţii
Derularea de seminarii intermediare regionale
Realizarea unui grup de discuţii. Grupul de discuţii este funcţional şi eficient
pentru comunicarea între participanţii la proiect. Site-ul
www.centras.ro/childnet este folosit pentru stocarea şi accesul rapid şi uşor
la informaţie

Cele 20 de organizaţii care au primit asistenţă în cadrul acestui proiect
sunt:
• Fundaţia Creştină RCE Speranţa Copiilor Arad
• Fundaţia „Totul pentru Copii” Bucureşti
• Asociaţia Langdon Down Oltenia
• Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie Baia Mare
• Fundaţia „Mara” Deva
• Fundaţia „Trebuie” filiala Brăila
• Fundaţia „Conexiuni” Deva
• Holt România filiala Constanţa
• Asociaţia Culturală „Matei Basarab” Slobozia
• Fundaţia Romanian Childrens Appeal Bucureşti
• Fundaţia „Alături de Voi” Iaşi
• Fundaţia „Casa Luminii” Slatina
• Asociaţia „Sprijiniţi copiii” Alba Iulia
• Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic filiala Olt
• Asociaţia Românp Anti SIDA Piatra Neamţ
• Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti Rm. Vâlcea
• Fundaţia „Un copil, o speranţă” Bucureşti
• Asociaţia pentru copii şi adulţi cu handicap psihic „Speranţa” Brăila
• Asociaţia „Esperando” Baia Mare
• Organizaţia „Uşile Deschise” Bucureşti
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Cetăţean 100%
Finanţator: Proiect finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti în
cadrul programului Matra-KAP
Perioada de implementare: februarie 2004 – ianuarie 2005

Proiectul Cetăţean 100% şi-a propus să crească participarea ONG-urilor la
procesul de luare a deciziilor şi să promoveze cele mai bune practici în
participarea publică. El a constat în nouă întâlniri lunare cu discuţii pe subiecte
legate de Societatea Civilă, consultarea ei în procesul de luare a deciziilor şi
buna guvernare. La aceste întâlniri, programate în perioada pre-electorală, au
fost invitaţi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, jurnalişti şi experţi
din partidele politice.
Rezultate:
După fiecare întâlnire a fost editat şi distribuit un buletin - 100% Cetăţean despre subiectul în discuţie. Buletinul a fost trimis gratuit către numeroşi
beneficiari dintre care: 900 ONG-uri, 100 reprezentanţi ai administraţiei locale şi
centrale, 75 instituţii media, 50 studenţi, cetăţeni şi paticipanţi la dezbateri. Toate
cele nouă numere ale buletinului “Cetăţean 100%” pot fi găsite şi pe internet în
format pdf la adresa www.centras.ro.
Subiectele celor 9 întâlniri au fost:
1. Ce este buna guvernare. Faza de implementare – provocări şi soluţii
Valorile bunei guvernări
2. Deschidere
3. Participare
4. Responsabilitate
5. Investiţii în buna guvernare – Forumurile candidaţilor
6. Eficienţă şi coerenţă
Participarea cetăţenilor la:
7. Elaborarea politicilor publice
8. Implementarea politicilor publice
9. Monitorizarea (evaluarea) politicilor publice
Pentru fiecare întâlnire, CENTRAS a invitat persoane cheie pentru subiectele
discutate, având în vedere atât domeniul lor de activitate cât şi deschiderea spre
discuţii. Printre aceştia s-au numărat:
• Napoleon Pop - Deputat PNL de Bucureşti, economist, doctor în relaţii
internaţionale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dumitru Chiriţă – Deputat PSD de Argeş, Secretarul Comisiei pentru
Integrare Europeană, licenţiat în drept
Octavian Opriş – Senator, membru în comisia juridică a Senatului, licenţiat în
drept şi filosofie
Adrian Paul Iliescu – Prof. Univ. Dr. Facultatea de Filosofie, Universitatea
Bucureşti
Cristian ghinea – Redactor şi comentator politic la revista Dilema veche
Melania vergu – Şef departament tineret/învăţământ la ziarul Adevărul
Alexandru Ciochia - Asociaţia Junior
Ciprian Ciucu – Centrul Educaţia 2000+
Alain Canonne – Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii
Franceze, responsabil de relaţia cu ONG-urile
Cristina Bucată – Dir. Execurtiv Uniunea Naţională a Organizaţiilor
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA
Diana Călinescu – Asociaţia pentru Protecţia şi Apăarea Drepturilor Omului
din România – Comitetul Helsinki
Dolores Neagoe – Task Manager, Delegaţia Comisiei Europene în România
Carmen Epure – Dir. Executiv FDSC
Cristian Pârvulescu – Preşedinte Asociaţia Pro Democratia
Stelian Tănase – Analist politic, realizator tv – Realitatea TV
Victor Roncea – Şef departament externe la cotidianul ZIUA
Radu F. Alexandru – senator PNL
Aurel Pană – senator PD
Cristian Boureanu – Membru în consiliul director al PNL
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„CIVIS Media”
tineri jurnalişti stagiari în organizaţiile civice
Finanţator: UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul Phare Societate Civilă,
componenta Educaţie Civică. Mass-media Independentă.
Perioada de implementare: 30 noiembrie 2003 – 30 iunie 2004
Parteneri: Fundaţia START MEDIA, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării (FJSC)
Proiectul “CIVIS Media - Tineri jurnalişti stagiari în organizaţii civice” a fost
finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul Phare Societate Civilă,
componenta Educaţie Civică. Mass-media Independentă şi a fost derulat de
CENTRAS – Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale în
parteneriat cu Fundaţia StartMedia şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării din Universitatea Bucureşti. Proiectul s-a adresat studenţilor în
jurnalism în cadrul facultăţilor de profil din ţară, viitori jurnalişti profesionişti.
Principalele activităţi au fost:
- organizarea a două seminarii despre rolul şi locul educaţiei civice în
societatea românească şi despre posibilităţi de promovare a practicilor
civice în şi prin presă,
- organizarea unei sesiuni de practică în ONG-uri pentru 25 de studenţi în
jurnalism,
- elaborarea şi promovarea a 25 de materiale de presă despre ONG-urile
gazdă, promovate în presă şi facultăţile de profil prin internet, promovare,
direct şi prin 200 de CD-uri multimedia conţinând produsele realizate de
studenţi precum şi o secţiune teoretică despre principiile şi valorile civice.
Relaţia ONG - mass-media a fost mereu atât în atenţia sectorului asociativ cât şi
în atenţia finanţatorilor, până acum accentul punându-se pe creşterea
capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale de a crea, menţine şi îmbunătăţi
relaţia cu jurnaliştii.
Eforturile organizaţiilor neguvernamentale de a-şi promova rezultatele, principiile
şi valorile după care acţionează s-au lovit însă de multe ori de scutul
dezinteresului presei faţă de subiectele ONG, dezinteres cauzat de mai mulţi
factori:
• necunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a unei organizaţii
civice
• lipsa unor experienţe personale pozitive în domeniul acţiunilor asociative;
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•
•

amplificarea funcţiei de divertisment a presei, în detrimentul funcţiei de
informare;
efectul campaniilor de presă legate de scutirile de taxe vamale, pedofilie,
adopţii ilegale etc.

Proiectul “CIVIS MEDIA” a reprezentat o acţiune complementară practicii în
presă, activităţile din cadrul proiectul (stagiu, producţie media, concurs cu premii
la nivel naţional) speculând dorinţa de experienţă de lucru, de informaţii noi, de
cunoştinţe probate practic şi nu în ultimul rând de competiţie ale studenţilor în
general şi ale studenţilor în jurnalism în special. Proiectul de stagiu a fost o
activitate pilot şi va putea fi reluat şi de alte facultăţi de jurnalism precum şi de
instituţii media de orice fel.
Obiectivele proiectului:
1. Implicarea a 25 de studenţi în jurnalism în promovarea proiectelor civice
derulate de organizaţii neguvernamentale.
2. Asigurarea accesului la informaţii despre educaţia civică şi despre rolul
organizaţiilor din domeniul educaţiei civice pentru 200 de studenţi în
jurnalism.
3. Promovarea în mass-media a 25 de organizaţii civice active sau care
derulează proiecte de succes care promovează valori sau practici civice.
În cadrul proiectului au fost realizate:
- o pagină web situată la adresa www.centras.ro/civismedia
- CD-ul multimedia « CIVIS MEDIA » (400 buc)
- 2 numere speciale ale revistei « Atitudini » dedicate proiectului (1 x 20 pagini, 1
x 48 pagini. 2 x 1000buc) (vezi dosar promovare)
Rezultatele obţinute
1. 25 de studenţi în jurnalism au căpătat experienţă în lucrul direct cu ONGuri, 24 dintre aceştia optând pentru promovarea proiectelor civice derulate
de organizaţii neguvernamentale şi pentru continuarea, ca voluntari sau
ca promotori, a relaţiei cu organazatiile gazde. 1 singur student nu a
finalizat proiectul, din motive de sănătate.
2. 25 de organizaţii civice sau cu proiecte care promovează valori şi practici
civice au fost promovate în mass-media prin materiale de presă realizate
de tineri jurnalişti.
3. 200 de tineri studenţi din 16 facultări de jurnalism au acces la informaţii
despre rolul mass-media în promovarea civismului şi a valorilor şi
practicilor civice şi despre rolul şi activitatea organizaţiilor din domeniul
educaţiei civice, prin intermediul paginii de web si a materialelor
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multimedia produse in cadrului proiectului si existente în bibliotecile
facultăţilor de profil.
4. 50 de jurnalişti din mass media locală si centrala au acces la informatii
despre ong-uri care promovează valori si practici civice prin intermediul
materialelor produse in cadrul proiectului.
5. 850 de organizatii neguvernamentale au acces la articolele produse de
studenţii stagiari în cadrul proiectului, prin intermediul numerelor speciale
ale revistei „Atitudini”.
Impactul proiectului
Proiectul « CIVIS MEDIA » a produs primii 24 de viitori jurnalişti profesionişti cu
experienţă practică, nemijlocită în organizatii neguvernamentale care
promovează valori şi acţiuni civice.
Iată câteva dintre declaraţiile studenţilor care au participat la proiect :
 „Prin cuvinte, am putut convinge lumea că ONG-urile nu sunt o groapa în
care se scurg fondurile europene ci o mână de ajutor pentru om, pentru
comunitate, pentru întreaga societate democratică.” - Cristina Cucu,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, Premiul I


Acest proiect mi-a dat ocazia să-mi conştientizez un alt domeniu în care
pot activa cu plăcere, un domeniu la fel de nobil ca jurnalismul. Am
pătruns dincolo de clişeele despre organizaţiile neguvernametale şi, o
spun cu toată sinceritatea, am prins gustul. - Daniel Iftene, Univesitatea
„BABEŞ -BOLYAI” din Cluj Napoca



Participând la acest proiect, am reuşit să aflu mult mai multe lucruri
despre ce înseamnă o organizaţie neguvernamentală şi societatea civilă.
Sper că participarea la mea la acest proiect, prin articolul pe care l-am
redactat, să îi ajute şi pe alţii să înţeleagă şi să conştientizeze cât de
importantă este o societate civilă activă. - Ionuţ Măiţă, Universitatea
Bucureşti.



Am învaţă ce e un ONG, ce e muncă în echipă şi am întâlnit nişte oameni
foarte interesanţi şi deştepţi. M-am distrat, a fost super ok şi chiar am
învăţat ceva. Sper că şi ceilalţi s-au simţi la fel de bine că şi mine şi ne
vedem la mare! - Roxana Şmil Bobouţanu, Universitatea Bucureşti



Contactul cu lumea celor care acţionează non-profit m-a învăţat ce
înseamnă altruismul, interesul faţă de semeni, dar şi lucrul în echipă şi
deschiderea spre comunicare. Cred cu tărie ca programul CIVIS MEDIA
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trebuie reluat. Ar fi o mare pierdere pentru ceilalţi studenţi la jurnalism.
Experienţa este unică.- Delia Ţundrea, Universitatea Bucureşti


Am conştientizat importanţa „spiritului civic” în comunitatea în care trăieşti
şi cât de mult contează pasiunea şi entuziasmul în tot ceea ce faci; dar şi
indiferenţa oamenilor, nepăsarea şi am realizat că nu putem să ne
plângem de neimplicarea lor în viaţa cetăţenească, dacă nu îi învăţăm ce
înseamnă. - Cristina Vasilescu, Universitatea din Piteşti

12

CENTRAS

Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale
Bd.Nicolae Balcescu nr.25, ap.14, et. 7, Sector 1, Bucureşti, România
Tel: (021) 2230010, 2230011, Fax: (021) 2230012, E-mail: office@centras.ro

Forumul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale
din România – ediţia a IX-a
Autonomia sectorului neguvernamental
Finaţator: Ambasada Republicii Franceze în România
Sponsor: Oriflame
Perioadă: 22 – 25 aprilie 2004
Parteneri: Institutul Francez, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile,
Centrul pentru Jurnalism Independent, Agenţia de Monitorizare a Presei
„Academia Caţavencu”, Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea
Organizaţiilor Neguvernamentale Timiş
„Forumul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale” este cel mai
prestigios eveniment anual al sectorului non-profit din România.
A noua ediţie a Forumului a fost organizată în 2004 de Centrul de Asistenţă
pentru Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS, în parteneriat cu Ambasada
Republicii Franceze la Bucureşti şi în cooperare cu Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile, Centrul pentru Jurnalism Independent, Agenţia de Monitorizare
a Presei “Academia Caţavencu” şi reţeaua centrelor regionale de resurse pentru
ONG-uri.
Evenimentul a avut loc în perioada de 22-25 aprilie a.c. la Bucureşti şi a fost
găzduit de Institutul Francez. Au fost prezenţi 230 de participanţi din partea a
ONG-urilor din România (peste 180), din Franţa şi Statele Unite ale Americii,
autorităţilor publice, Ambasadelor statelor membre ale Uniunii Europene şi a
unor instituţii internaţionale în România.
Ca fiecare Forum ONG şi cel din 2004 a avut o temă privilegiată: autonomia
sectorului neguvernamental. De ce? Pentru că modificările legislative din 2003 –
schimbarea regimului juridic al asociaţiilor şi fundaţiilor şi transformarea ONGurilor în potenţial finanţator al partidelor politice - au fost percepute ca ameninţări
serioase la această autonomie, iar un număr de alte iniţiative ale administraţiei
ne-au determinat să propunem acest subiect spre discuţie în cadrul Forumului.
Unul dintre rezultatele pe care ni le-am dorit a fost să oferim clasei politice
posibilitatea de a-şi defini, într-un an electoral deosebit de important prin
miza integrării europene, o poziţie netă în raport cu societatea civilă din
România, poziţie care să fie congruentă cu valorile bunei guvernări, aşa
cum au fost ele definite în Carta guvernării europene.
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Am beneficiat şi de experienţa acelor ţări ale Uniunii Europene care au construit
modele viabile de parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale. Ambasadori ai
acestor state şi reprezentanţi ai unor instituţii internaţionale în România au
acceptat să ne onoreze cu participarea la lucrările Forumului.
Ne dorim ca Forumul să reprezinte atât un moment de reflecţie cât şi
oportunitatea iniţierii unor proiecte de acţiune menite să dezvolte autonomia şi
solidaritatea organizaţiilor societăţii civile. Trei teme majore au fost abordate în
plen şi în ateliere:
• Autonomia sectorului neguvernamental în raport cu societatea politică şi cu
administraţia
• Resursele pentru comunitatea nonprofit: o condiţie pentru independenţă şi
sustenabilitate
• Responsabilitatea socială a firmelor
Excelenţa Sa, Dl Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în
România, prezent la Forum, a declarat: „Avem convingerea că veţi găsi resurse
şi soluţii pentru a vă dezvolta autonomia şi pentru a vă asigura că principiile
independenţei şi neutralităţii vor continua să vă guverneze activitatea. Viitorul
sectorului ONG este în primul rând în mâinile ONG-urilor”.

14

CENTRAS

Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale
Bd.Nicolae Balcescu nr.25, ap.14, et. 7, Sector 1, Bucureşti, România
Tel: (021) 2230010, 2230011, Fax: (021) 2230012, E-mail: office@centras.ro

Centrul de Resurse pentru organizatiile
neguvernamentale din domeniul protectiei copilului
Solicitant: Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
Parteneri: Direcţia de Asistenţă Socială pentru Copil şi Familie; Centrul de
Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – Centras Bucureşti
Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul PHARE-Societate Civilă RO
0104.03
Scopul proiectului este de a dezvolta un centru de resurse care să sprijine
dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale şi non-profit care activează în
domeniul protecţiei copilului în judeţul Iaşi.
Grupurile ţintă cărora li se adresează proiectul sunt: organizaţiile
neguvernamentale din judeţul Iaşi, voluntarii care prin implicarea lor contribuie la
dezvoltarea sectorului ONG, beneficiarii de servicii sociale din cadrul sistemului
de protecţie a copilului şi comunitatea locală.
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: realizarea bazei de
date cu organizaţiile active în protecţia copilului, identificarea necesităţilor de
instruire pentru organizaţiile din grupul ţintă, furnizarea de servicii de informare şi
asistenţă, dezvoltarea de programe de instruire, desfăşurarea de campanii de
promovare a organizaţiilor neguvernamentale. Comunitatea este implicată în
dezvoltarea sectorului prin intermediul voluntarilor instruiţi să ofere servicii atât
organizaţiilor cât şi beneficiarilor acestora.
Obiectivele proiectului au fost:
1. Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a informatiilor referitoare la ONG-urile
active în domeniul protecţiei copilului.
Proiectul şi-a propus să realizeze o bază de date cu organizaţiile
neguvernamentale din domeniul propus şi un ghid ONG care să cuprindă
informaţiile înregistrate în baza de date.
2. Furnizarea de servicii de informare şi consultanţă în 5 domenii de interes.
Proiectul îşi propune să furnizeze servicii de informare şi consultanţă în
domeniul asistenţei sociale specifice protecţiei copilului, al managementului
organizaţional, al managementului sistemului informaţional, al identificării de
resurse de finanţare şi în cel al înfiinţării de noi organizaţii neguvernamentale.
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3. Dezvoltarea unui program comprehensiv de instruire structurat în 4 module
de training.
Proiectul va dezvolta un modul de training în domeniul asistenţei sociale
specifice protecţiei copilului, un modul de training în management şi
marketing organizaţional, un modul de training în managementul sistemului
informaţional si un modul de training pentru managementul voluntarilor.
4. Promovarea ONG-urilor active în sistemul de protecţie a copilului la nivelul
judeţului Iaşi
Proiectul îşi propune să iniţieze şi să dezvolte o campanie de conştientizare
a autorităţilor publice, a mediului de afaceri şi a comunităţii pe ansamblu
asupra importanţei dezvoltării societăţii civile.
5. Promovarea conceptului de voluntariat la nivelul comunităţii judeţului Iaşi
Proiectul îşi propune să promoveze implicarea resurselor umane voluntare
în activităţile curente ale ONG-urilor în vederea sprijinirii sustenabilităţii lor
pe termen lung.
Întrucât unul dintre obiectivele proiectului a fost oferira de consultanţă şi informare în
5 domenii de interes în cadrul Centrului de Resurse, Fundaţia Bethany a cooptat
pentru asistenţă de specialtate CENTRAS şi Direcţia de Asistenţă Socială pentru
Copii şi Familiei.
Astfel, CENTRAS a acordat consultanţă de specialitate şi a susţinut mai multe
sesiuni de instruire pe următoarele teme: atragere de fonduri, managementul
resurselor umane, managementul proiectelor li management financiar, management
de voluntari şi relaţii publice.
CENTRAS a identificat nevoile de training ale organizatiilor inregistrate in baza
de date a Centrului de Resurse, pentru fiecare domeniu de instruire pe care
centrul de resurse il acopera: asistenta sociala, management si marketing
organizational, managementul sistemului informational, managementul
voluntarilor. Identificarea nevoilor s-a realizat prin intermediul chestionarelor
trimise prin email si posta la 87 ONGuri din totalul de 94 existente in baza de
date CR.
CENTRAS Bucureşti a decis, în baza opţiunilor de training menţionate de
ONGuri în chestionare, curricula pe fiecare modul de curs a câte 2 zile fiecare:
- Strângere de fonduri şi scrierea propunerilor de finanţare
- Lucrul în echipă şi introducere în managementul resurselor umane
- Marketing şi relaţii publice
- Management de proiect şi management financiar
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-

Managementul voluntarilor
Evaluarea proiectelor de intervenţie socială şi managementul sistemului
informaţional
Asistenţă socială – problematica copiiilor cu nevoi speciale şi dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii din centrele de plasament

Rezultate:
- au fost instruitre 47 de organizaţii active în domeniul protecţiei copilului, care
au beneficiat de informaţii consiliere şi instruire gratuite
- 32 de ONG-uri reprezentative au beneficiat de sesiuni de instruire având ca
tematică managementul
- au fost recrutaţi şi instruiţi 100 de voluntari pentru lucrului cu ONG-urile
- Au avut loc 8 cursuri organizate de Centrul de Resurse în parteneriat cu
Centras Bucuresti şi Direcţia de Asistenţă Socială pentru Copil şi Familie Iaşi:
• Scrierea propunerilor de finantare si strangere de fonduri;
• Lucrul in echipa si introducere in managementul resurselor umane.
• Managementul de proiect si managementul financiar
• Managementul voluntarilor
• Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta la adolescenti si tineri
• Relatii publice si marketing pentru ONG-uri
• Evaluarea proiectelor de interventie sociala si managementul informatiei
• Reabilitarea copiilor cu dizabilitati
• s-au realizat materiale de curs pentru fiecare sesiune de instruire.
Au fost reprezentate 35 ONGuri, pe parcursul a 28 ore de pregatire li au fost
instruite 111 persoane
Evaluarea cursurilor a fost realizata de catre organizatori pe baza chestionarelor
completate de catre participanti.
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Să învăţăm parteneriatul!
Finanţator: Balkan Trust for Democracy
Perioada de derulare: iulie 2004 - februarie 2005
Proiectul
Proiectul „Să învăţăm parteneriatul” („Learning Partnership”) s-a desfăşurat în
perioada iulie 2004 - februarie 2005 şi a fost finanţat de Balkan Trust for
Democracy. Obiectivul său principal a fost creşterea capacităţii instituţionale şi
umane de relaţionare cu administraţia a 48 de organizaţii neguvernamentale
(ONG) din ţară – câte şase din fiecare regiune de dezvoltare. A urmărit creşterea
contribuţiei ONG-urilor la procesul reformei şi încurajarea dialogului dintre ONGuri şi admistraţia publică locală (APL) dintr-o perspectivă orientată pe rezolvarea
problemelor comunităţii.
Organizaţiile beneficiare au primit vizita uneia din persoanele resursă care au
format echipa de experţi a proiectului. Cu această ocazie a fost elaborat
instrumentul de auto-evaluare a capacităţii de parteneriat a organizaţiei.
Asistenţa oferită la nivel local a fost dublată de asistenţă electronică furnizată
prin intermediul grupului de discuţii learningpartnership@yahoogroups.com.
Acest grup rămâne şi în viitor dedicat temei parteneriatului APL – ONG.
Un element inovator a fost cercetarea întreprinsă la nivelul administraţiei locale –
îndeosebi a responsabililor de relaţia cu ONG-urile, pe tema „Imaginea ONGurilor în administraţia publică locală”. Studiul a fost finalizat în februarie 2005.
Cercetarea
Ideea studiului „Imaginea organizaţiilor neguvernamentale în administraţia
publică locală” a pornit de la solicitările organizaţiilor beneficiare ale
programului „Să învăţăm parteneriatul!” care au dorit sa afle răspunsul la
întrebări referitoare la cum percepe administraţia ONG-urile, întrebări pe care leam putea sintetiza sub formula „Ce crede administraţia locală despre ONG-uri?”.
Studiul si-a propus să fie un punct de plecare pentru un dialog care ţinteşte spre
depăşirea problemelor de comunicare şi percepţie identificate în relaţia
administraţie publică locală (APL) – ONG-uri. Chestionarul adresat funcţionarilor
publici s-a concentrat îndeosebi pe aspecte legate de opinie şi viziune, nu pe
diagnoza stării actuale a parteneriatului APL- ONG. Ipotezele formulate au ţinut
mai mult de o anumită atitudine a funcţionarilor şi de un anumit mod de selecţie
sau evaluare a ONG-urilor.
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Metodologia
140 chestionare trimise. Metoda de transmitere: pe e-mail, în atenţia
responsabilului de relaţia cu ONG-urile. În unele cazuri, prin fax. Rată de
răspuns: 41,42% . Perioada de aplicare a chestionarului: în două serii, între 12
noiembrie şi 7 decembrie 2004.
Participanţii la întâlniri au considerat că principalele elemente privind relaţionarea
ONG-APL sunt următoarele:
o Parteneriatul nu este înţeles nici conceptual nici metodologic la fel de cele
două părţi. Definiţiile cu care administraţia şi ONG-urile lucrează sunt
diferite. ONG-urile pun accent într-un parteneriat pe ideea ca fondurile să
fie aduse de ambele părţi, în timp ce administraţia consideră că este
suficient ca părţile să se întâlnească o dată pentru a planifica activităţile şi,
în rest, doar să mai participe la evenimente.
o Personalizarea parteneriatelor. Participanţii au arătat că, în general, nu
există parteneriat instituţionalizat. Acolo unde există parteneriate, ele se
bazează pe relaţii personale. Când persoana dispare, şi relaţia piere –
fapt valabil pentru ambele părţi.
o Acolo unde există, parteneriatele sunt în majoritatea cazurilor iniţiate de
ONG-uri. Administraţia are încă puţine de spus în dezvoltarea colaborării
dintre sectorul guvernamental şi cel neguvernamental, cu o atitudine mai
degrabă reactivă decât proactivă.
o Nu există proceduri comune de lucru în relaţia ONG – APL, ceea ce duce
de multe ori la probleme de comunicare şi la întârzieri datorate
formalităţilor specifice.
O concluzie a participanţilor a fost că, de multe ori, nici administraţia nici ONGurile nu sunt pregătite pentru parteneriat. De pildă, administraţiei îi lipsesc de
multe ori voinţa politică, o persoană de contact pentru ONG-uri sau
disponibilitatea de a investi resurse – alocarea de spaţii, de fonduri etc. În acelaşi
timp, ONG-urile ar avea mare nevoie de o planificare strategică pe unu-doi ani,
care să reprezinte un punct de pornire pentru colaborarea cu autorităţile locale.
Ar mai fi utilă elaborarea unei oferte clare de parteneriat, în care organizaţia să
arate ce are mai bun şi ce contribuiţie poate aduce în cadrul unor proiecte
comune (resurse umane, expertiză, echipe de voluntari, modele de servicii, baze
de date etc.)
Rezultate:
Vor putea fi consultate după închiderea proiectului pe site-ul CENTRAS,
www.centras.ro. Tot atunci va fi scoasă de sub tipar şi distribuită broşura „Ghid
pentru parteneriatul public-priva”
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“Atitudini”
Revista organizaţiilor neguvernamentale din România
Finantator: Autofinaţare, abonamente
Perioada: ianuarie – decembrie 2004
Atitudini este o alternativă la presa de senzaţie, abordând domenii
“marginalizate” în general de publicaţiile comerciale: drepturile omului, mediul,
proiectele pentru tineret sau cultură, voluntariatul, dar şi informaţii şi proiecte din
zona socială (asistenţă socială, protecţia copilului etc).
În paginile ei sunt prezentate strategiile organizaţiilor finanţatoare, oferte de
finanţare, posibilităţi de parteneriat, modele de succes, bune practici, precum şi
informatii din domeniul financiar ş al legislaţiei pentru ONG-uri.
Pentru cei ce se consideră parte a societăţii civile, “Atitudini” are triplul rol de
resursă informaţională, de instrument de lucru şi de “portal” al organizaţiilor
neguvernamentale româneşti, revista fiind permanent deschisă sugestiilor şi
comentariilor cititorilor săi.
În 2004, “Atitudini” a continuat rubricile sale consacrate: social, finanţărifinanţatori, parteneriat, mediu, tineret, cultură, voluntariat, financiar, legislaţie etc.
Rezultate:
Ca noutate, în cadrul rubricii “Imagine” au fost realizate interviuri cu numeroase
personalităţi din alte sectoare decât cel non-profit: Leonard Miron, Robert
Turcescu, Cristian Ţopescu, Victor Roncea, arh.Arpad Zachi, Dan C. Mihăilescu.
Au fost realizate 12 portrete ale unor personalităţi din sectorul neguvernamental.
Totodată, “Atitudini” a găzduit în paginile sale evenimente importante ale
sectorului cum ar fi Forumurile Judeţene sau Gala Societăţii Civile şi a abordat
subiecte acum extrem de actuale cum ar fi refacerea centrului istoric al
Bucureştiului (articol apărut sub semnătura arh. Corvin Cristian)
Revista s-a distribuit în acest an atât către abonaţii săi cât şi către biblioteci,
instituţii de presă sau organizaţii neguvernamentale aflate într-o situaţie
financiară dificilă, acoperind (din punct de vedere geographic) toate zonele ţării.
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Numărul persoanelor din colectivul de redacţie (1 angajat cu normă întreagă şi 2
angajaţi cu jumătate de normă) este mai mic decât numărul unei echipe
profesioniste de la o revistă lunară (chiar a scăzut în comparaţie cu anii anteriori).
Pe parcursul anului, echipa de bază a mai fost completată de voluntari de la
Facultatea de Jurnalism şi Comunicare Socială din cadrul Universităţii Bucureşti.
Una dintre preocupările noastre principale în anul 2004 a fost continuarea
eforturilor pentru autosusţinerea revistei. Totuşi, din cauza lipsei de fonduri în
sector, banii obţinuţi din abonamente nu au acoperit decât 20% din costurile de
producţie.
Revista are 32 de pagini, apare lunar în 1500 de exemplare şi se distribuie
prin poştă sau direct la sediul CENTRAS.
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