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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 sau 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,
Preşedinte CENTRAS

Forumul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din România –
ediţia a X-a – “Autonomia sectorului neguvernamental”
Finaţator: Ambasada Republicii Franceze în România
Perioadă: 23-25 iunie 2005
„Forumul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale” este cel mai prestigios eveniment anual al
sectorului non-profit din România. A zecea ediţie a Forumului a fost organizată în 2005 de Centrul de
Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS, în parteneriat cu Ambasada Republicii
Franceze la Bucureşti.
Participantii la Forum si-au exprimat îngrijorarea cu privire la elaborarea unor politici publice fara
consultarea organizatiilor neguvernamentale si si-au manifestat intentia de a fi mai activ implicati în
definitivarea Planului National de Dezvoltare si a strategiei privind fondurile structurale. Interventiile au
subliniat urgenta unor activitati de informare, mobilizare si coalizare pentru a permite accesul asociatiilor si
fundatiilor la liniile de finantare din fondurile structurale ce se vor deschide dupa aderarea României la
Uniunea Europeana.
Ideea centrala a acestui Forum desprinsa atât din discutiile între participanti cât si din interventiile
oficialilor este aceea ca organizatiile neguvernamentale reprezinta un partener viabil pentru completarea si
îmbunatatirea politicilor si serviciilor în sprijinul comunitatii.
Tema principala a Forumului Organizatiilor Neguvernamentale din acest an - cea mai importanta
manifestare a sectorului asociativ - a fost “Integrarea ne furnica” si a reprezentat o abordare deschisa si
neconventionala a viitorului sectorului asociativ în perspectiva integrarii în Uniunea Europeana.
La lucrari au participat peste 150 de persoane reprezentând aproape 100 de asociatii si fundatii din toata
tara, dar si din tarile vecine, ministri, reprezentanti ai guvernului si autoritatilor locale, ambasadori si
reprezentanti ai ambasadelor, membri ai Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti.
Evenimentul a fost organizat de Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale – CENTRAS,
în parteneriat cu Institutul Francez din Bucuresti, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si cu
sprijinul Ambasadei Republicii Franceze la Bucuresti.
Prezent la lucrarile Forumului, domnul Calin Popescu Tariceanu, primul ministru al României a
afirmat: “Dorim ca relatia dintre guvern si sectorul non-profit sa se bazeze pe încredere reciproca si
aprecierea diferentei de roluri, responsabilitati si resurse. Vreau sa va asigur ca aveti în autoritati
adevarati parteneri si ca veti gasi întotdeauna sprijin pentru activitatile si proiectele dumneavoastra. În
sedinta de guvern de ieri (n.n. 23 iunie 2005), am aprobat o hotarâre prin care am înfiintat un organism de
colaborare între guvern si mediul asociativ, în speta Colegiul pentru Consultarea Societatii Civile.“

Cafe ONG
Proiect de sustinere a comunicarii si colaborarii dintre organizatiile neguvernamentale
Finaţator: Ambasada Republicii Franceze în România
Perioadă: 23-25 iunie 2005
Acest proiect a demarat în aprilie 2005, constând în reuniuni săptămânale, pe diferite teme, ale ONG-urilor
interesate să dezbată probleme comune sau particulare ale sectorului neguvernamental.
În peste 30 de reuniuni organizate în 2005 au participat aproape 300 de reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale din România, dar şi invitaţi din mediul politic, mediul de afaceri, media ori organizaţii
neguvernamenatle străine.
Mai jos sun cîteva dintre temele abordate la Cafe ONG:

























Parteneriatul organizaţii neguvernamentale-administraţie – lansarea unui ghid
Forumul Naţional ONG 2005 – idei, mize, obiective
1% - mod de întrebuinţare
Participarea TINerilor la Administrarea Locala
Finantarile pentru ONGuri dupa anul 2006
Implicarea mediului de afaceri in sistemul neguvernamental
Oportunitati de voluntariat in Bucuresti
Filosofia si ONGurile: perspective asociative
Organizatiile studentesti – o lume aparte?
Asociativism, solidaritate, laicitate
Politica publică faţă de ONG-uri în România. Propunere
Decizia de Politică Publică - Suntem acolo?
Utilitatea publică – Recunoaştere publică şi sprijin direct
Statul - finanţator, ONG-ul - furnizor de servicii
Şcoala si ONG-urile
Reducerea pericolelor dezastrelor – rolul ONG-urilor
Natiunile Unite si drepturile omului
Condiţiile de posibilitate ale democraţiei participative
ONG-urile si toleranta
Politica publică faţă de ONG-uri în România 2
ONG-urile si Mass media: dragoste cu nabadai?
Gasirea unui loc de munca - Ce pot face ONG-urile?
A fost ziua voluntariatului
16 ani de redesteptare a societatii civile

„Să învăţăm parteneriatul!”

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 fost urmărită mărirea contribuţiei ONG-urilor la procesul reformei şi încurajarea
dialogului dintree ONG-uri şi admistraţia publică locală (APL) dintr-o perspectivă orientată pe
rezolvarea problemelor comunităţii.
Organizaţiile beneficiare ale proiectului au beneficiat de vizita uneia din persoanele resursă care au
format echipa de experţi a proiectului. Un instrument de auto-evaluare a capacităţii de parteneriat a
fost elaborat cu această ocazie. Asistenţa oferită la nivel local a fost dublată de asistenţa
electronică
furnizată
prin
intermediul
grupului
electronic
de
discuţii
learningpartnership@yahoogroups.com . Acest grup va fi în viitor dedicat temei parteneriatului APL
– ONG.
Un element inovator a fost au adus de echipa de coordonare prin cercetarea întreprinsă la nivelul
administraţiei locale – îndeosebi a responsabililor de relaţia cu ONG-urile, pe tema „Imaginea
ONG-urilor în administraţia publică locală”. Rezultatele sunt incluse în prezentul document.
Planul activităţilor din proiect a mai inclus o serie de dezbateri pe tema parteneriatului APL-ONG,
derulate în ianuarie 2005. Cele cinci întâlniri au fost găzuite de municipiile Baia Mare, Bucureşti,
Craiova, Iaşi şi Orăştie, şi au reunit peste 180 de reprezentanţi ai sectoarelor guvernamental şi
neguvernamental, alături de experţi în domeniu. Ca sinteză a concluziilor lor, un mesaj adresat
administraţiei centrale a fost realizat pentru a promova atât un model standard de fişă de post
pentru responsabilul de relaţia cu ONG-urile, cât şi un set de standarde pentr procesul de
consultare cu structurile asociative.
Proiectul s-a încheiat cu editarea ghidului „Managementul parteneriatului public-privat”. Ghidul a
fost editat în 500 de exemplare.
Buget : 25 000 USD

Practica pateneriatului – “Working partnership”
„Practica parteneriatului” („Working partnership”) este un proiect prin care CENTRAS îşi
propune să privească parteneriatul din perspectiva funcţionarilor publici ce trebuie să relaţioneze
cu organizaţiile neguvernamentale. Acest proiect este finanţat de Balkan Trust for Democracy.
“Practica parteneriatului” este continuarea proiectului „Să învăţăm parteneriatul!”, implementat
de CENTRAS în perioada iulie 2004 – februarie 2005 şi 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 din ţară. „Să învăţăm parteneriatul!” a urmărit

creşterea contribuţiei ONG-urilor la procesul reformei şi încurajarea dialogului dintre ONG-uri şi
administraţia publică locală dintr-o perspectivă orientată pe rezolvarea problemelor comunităţii.
Proiectul „Practica parteneriatului” urmăreşte construirea şi facilitarea unei comunicări eficiente
între funcţionarii publici responsabili de relaţia cu ONG-urile şi organizaţiile neguvernamentale.
Cele cinci întâlniri regionale organizate de CENTRAS în 2005 în cadrul proiectului “Să învăţăm
parteneriatul!” au reunit peste 180 de reprezentanţi ai sectoarelor guvernamental şi
neguvernamental. Şi de-o parte şi de alta s-au constatat, în cadrul discuţiilor, probleme de
comunicare ce împiedică de multe ori construirea unui bun parteneriat. Piedicile identificate de
reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale ţin de lipsa de disponibilitate din partea
administraţiei în a cofinanţa proiecte importante pentru comunitate, de deficienţele de transparenţă
în activiatea administraţiei şi chiar lipsa unei deschideri către parteneriat. În acelaşi timp,
reprezentanţii instituţiilor administraţiei locale şi centrale prezenţi la cele cinci dezbateri au sesizat
faptul că de foarte multe ori, organizaţiile neguvernamentale cu care lucrează nu se ridică la
nivelul aşteptărilor lor şi că se plâng de lipsa de transparenţă a administraţiei însă nu fac apel decât
foarte rar la prevederile legii 544/2001 cu privire la accesul la informaţii de ordin public.
Obiectivele principale ale actualului proiect, ţin atât de informarea funcţionarilor publici din
prefecturi şi consilii judeţene cu privire la activităţile organizaţiilor neguvernamentale şi la
modalităţile de colaborare, cât şi de crearea unor punţi de comunicare eficiente între reprezentanţii
APL responsabili de relaţia cu ONG-urile din toată ţara. Această comunicare va permite un schimb
de experienţă foarte util şi de asemenea o modalitate de face cunoscute exemlele de succes în
relaţia de parteneriat. Este cunoscut faptul că există diferenţe foarte mari între nivelul de dezvoltare
al acestui parteneriat de la un judeţ la altul. Prin proiectul “Practica parteneriatului” se incearca
reducerea acestor decalaje.
In cadrul proiectului se va realiza o baza de date cu toti responsabilii de relatia cu ONGurile din
prefecturile si consiliile judetene din tara, aceasta fiind facuta disponibila pe site-ul
www.centras.ro.
De asemenea, printre activitati se numara si organizarea a doua seminarii ce au ca scop schimbul
de experienta.
Obiectivele principale ale seminarului sunt:





prezentarea şi discutarea mijloacelor de comunicare prin care funcţionarii publici pot crea
sau dezvolta un parteneriat eficient cu ONGurile
schimbul de informaţii şi experienţă între funcţionarii publici ce au în fişa postului
prevederi legate de relaţia cu ONGurile
prezentarea şi discutarea poziţiei oficiale a Guvernului cu privire la ONGuri
explorarea posibilitatilor de creare de reţele la nivel local pentru funcţionarii publici care au
în fişele de post prevederi legate de relaţionarea cu ONGurile

Buget: 40 920 USD

Donaţii Online pentru Organizaţii Neguvernamentale
Nume proiect :
Contact:

Donaţii Online

www.donatiionline.ro,
www.romaniannonprofits.org

www.onlinedonations.ro,

Descriere:

Serviciul de donaţii online permite oricărei persoane fizice sau juridice să transfere electronic,
de pe propriul card, suma dorită către organizaţiile sau proiectele pe care le preferă.
Donatorii pot fi susţinători români sau din străinătate, mecanismul fiind la fel de uşor
accesibil din ţară şi din afara ţării.

Miza proiectului:

“Donaţii Online este singurul canal colector instituţional, garantat pentru donatori, prin care
sectorul neguvernamental românesc poate atrage sprijin intern şi internaţional. Singurul cost
pentru organizaţii este transparenţa (un exerciţiu de bună practică prin ea însăşi). Portalul
formează un club deschis al organizaţiilor dispuse să comunice cu lumea pentru a putea
atrage resursele necesare rezolvării problemelor pe care le consideră importante. Reprezintă
o premieră în folosirea tehnologiilor novatoare şi punerii lor în slujba interesului public.“
Viorel Micescu – director executiv CENTRAS

Parteneri şi
responsabilităţi:

GECAD ePayment International asigură soluţia de plăţi online şi securitatea comenzilor
ordonate de donatori cu cardul bancar.

Proiectul se află sub patronajul Ministerului Culturii şi Cultelor din România.

CENTRAS – Centrul de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale gestionează
informaţiilor prezentate pe site, procesul de selecţie a organizaţiilor şi asigură administrarea
generală a site-ului.
Webdev găzduieşte site-ul şi îl înscrie în motoarele de căutare.

De ce ne-am
implicat?

CENTRAS are ca misiune dezvoltarea democraţiei prin întărirea sectorului neguvernamental.
Proiectul contribuie la îndeplinirea misiunii sale. În plus, reprezintă o investiţie în relaţia
organizaţi neguvernamentale – comunitate prin transparenţa asigurată de organizaţie şi prin
suportul financiar oferit de cetăţean.

Ce am cîştigat?

În primul rînd beneficiarii noştri au avut de câştigat. Avem rolul să sprijinim organizaţiile
neguvernamentale şi acest proiet le oferă o sursă alternativă de finanţare şi un instrument de
transparenţă. Dar şi CENTRAS-ul ca organizaţie a câştigat – un partener din domeniul
corporatist, o deschidere către mediul de afaceri şi prestigiu pentru un proiect inovator.

Rezultate şi
premii:

Statistici:



Premiul „Contribuţii şi sponsorizări ale firmelor mici şi mijlocii” primit în cadrul Galei
Oameni pentru Oameni de firmele partenere în proiect



O campanie de strângere de fonduri pentru persoanele afectate de inundaţii, iniţiată la
două zile de la inundaţii în parteneriat cu Caritas Iaşi şi dezvoltată după două luni într-un
parteneriat cu Caritas Iaşi, HVB Bank România (care a contribuit cu 300 000 RON) şi
EuropaFM



Un loc constant 30 in Trafic.ro la secţiunea ONG (din primele 2 luni de funcţionare) si o
medie de 1300 de vizitatori / lună, în condiţiile unui buget de promovare zero



O comisie de evaluare formată din figuri marcante ale sectorului ONG, care lucrează
benevol pentru selectarea organizaţiilor



O echipă de voluntari care a lucrat la crearea portalului şi la promovare sa.



78 de organizaţii prezente pe site



12.000 RON au fost donaţi prin intermediul site-ului



30.000 de vizitatori unici

Comment: Aceasta parte probabil nu
va mai intra.

Programul de voluntariat

Raport sintetic
Date statistice despre voluntarii CENTRAS:
Număr de voluntari care au lucrat alături de CENTRAS în 2005: 44
Număr de voluntari disponibili la sfârşitul lui 2005: 19, plus 4 plecaţi cu burse de studiu în Franţa
şi Statele Unite.
Realizări ale voluntarilor
Realizări în domeniul activităţii CENTRAS
 „Atitudini” :
 68 de articole timp de 10 numere (februarie – decembrie 2005)
 elaborarea unui plan de marketing
 promovare către emisiuni radio


Donaţii Online
 realizarea portalului Donaţii Online (construire structură, editare şi traducere texte,
introducere date organizaţii, verificare conţinut) – iunie
 organizare eveniment de lansare a portalului Donaţii Online (identificare invitaţi,
elaborare/transmitere invitaţii, organizare eveniment) – iunie
 promovare portal Donaţii Online prin campanie de emailing către diasporă şi
oameni de afaceri români – noiembrie/ decembrie. Rezultate: schimb de bannere cu
www.finantare.ro,
www.wall-street.ro,
www.invierea-domnului.org,
www.aradomain.com şi www.capela-sf-siluan.de



Forumul Naţional ONG 2005, ediţia a X-a – iunie
 participare la organizarea forumului (pregătire dosare, primire participanţi, asistenţă
moderatori) şi la asigurarea PR-ului
 activitate de cercetare (vezi mai jos)



Baze de date:
 Participanţii la Forumul Naţional (concepţie, încărcare date)
 Administraţie publică: concepţie bază de date, introducere date, actualizare
informaţie
 Presă: în curs de finalizare



Cafeneaua ONG
 Asistenţă în organizarea a 15 Cafenele ONG (documentare şi identificare
participanţi)
 Coordonarea directă a 6 Cafenele ONG

La Cafenelele ONG au participat în anul 2005 circa 300 de persoane în cele 36 de
ediţii organizate în parteneriat cu Institutul Francez.


Cercetare
 elaborare materiale documentare destinate participanţilor la Forumul Naţional ONG
2005
 documentare în domeniile parteneriatului administraţie publică – ONG şi
managementului proiectelor axate pe rezultate



Organizare şi susţinere stand CENTRAS la Student Action Week – noiembrie



Activităţi suplimentare: traduceri, sinteze, corecturi de broşuri, articole pentru Vocea
Primăriei, documentare pentru proiectele PHARE depuse în noiembrie, ajutor la mutarea
sediului şi la instalarea bibliotecii.

Realizări în domeniul organizării activităţii voluntarilor:
 Realizare bază de date cu voluntarii CENTRAS
 Realizare listă cu voluntarii CENTRAS (nume, date de contact, fotografie)
 Organizare Colţul Voluntracului în sediul CENTRAS
Planuri de viitor:
•

Îmbunătăţirea instrumentelor de lucru cu voluntarii (mai bună formulare a fişelor de post, a
regulamentului de funcţionare etc.)

•

Introducerea unui sistem de înregistrare a contribuţiei voluntarilor (fişe de pontaj etc.)

•

Crearea unui sistem de orientare şi formare pentru voluntarii Centras

•
Îmbunătăţirea sistemului de motivare şi recompensare a voluntarilor
Constituirea unui grup de cercetare asupra sectorului ONG în baza experienţei pozitive a
contribuţiei voluntarilor la elaborarea documentelor Forumului Naţional ONG 2005.

„Credite pentru ONG-uri”

Finanţator: PHARE prin programul Dezvoltarea Sectorului ONG 2003
Buget: 29 457 Euro
Proiectul îşi propune să îmbunătăţească cadrul legal şi de reglementare pentru relaţia organizaţiilor
neguvernamentale din România cu instituţiile de credit prezente pe piaţa noastră. Grupul ţintă va fi
format din Bancile Comerciale şi instituţiile de credit care activează în România, de Fondul Român
de Garantare a Creditelor pentru IMM - FRGCIMM, Asociaţia Română a Băncilor precum şi de un
numar de minim 40 de ONG-uri care susţină demersurile noastre. Principalele activităţi: elaborarea
unui proiect de act normativ de includere a ONG-urilor printre beneficiarii Fondului Român de
Garantare a Creditelor pentru IMM, elaborarea un manual cu norme şi proceduri de creditare a
unui ONG, elaborarea unui studiu de piaţă asupra nevoilor de creditare şi a bonităţii ONG-urilor,
întâlniri separate cu cel puţin 12 instituţii de credit pentru a le înmâna manualul şi rezultatele
studiului, o campanie de Advocacy asupra Agenţiei Naţionale pentru IMM-uri şi Cooperaţie şi
Departamentului de Analiză Instituţionlă şi Socială - DAIS al Guvernului României pentru
includerea ONG-urilor printre beneficiarii FRGCIMM.
Obiectiv general
Proiectul îşi propune să îmbunătăţească cadrul legal şi de reglementare pentru relaţia organizaţiilor
neguvernamentale din România cu instituţiile de credit prezente pe piaţa noastră.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Să elaboreze un manual de norme şi proceduri de creditare pentru organizaţii neguvernamentale
pentru instituţii de creditare din România, după primele 7 luni ale acestui proiect.
Să elaboreze un studiu care va conţine analiza nevoilor de creditare şi a bonităţii organizaţiilor
neguvernamentale din România, pentru 12 instituţii de creditare din România, după primele 7 luni
ale acestui proiect.
Până la sfârşitul acestui proiect, cel puţin 12 instituţii de credit din România vor primi şi analiza
norme şi proceduri de creditare precum şi studiul asupra nevoilor de creditare şi a bonităţii
organizaţiilor neguvernamentale din România, date care să susţină hotărârea unei bănci de a crea
un produs de creditare adresat ONG-urilor.
După primele 8 luni ale acestui proiect, va fi elaborat un proiect de act normativ de includere
printre beneficiarii Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri şi a organizaţiilor
neguvernamentale.
Cel puţin 40 ONG-uri vor fi implicate în activităţi de advocacy, pe durata a 3 luni, pentru
includerea organizaţiilor neguvernamentale printre beneficiarii unui fond de garantare a
împrumuturilor.
Până la sfârşitul celor 12 luni ale acestui proiect, cel puţin 1 instituţie de credit din România cu cel
puţin 10 filiale şi agenţii va accepta să acorde, credite pentru ONG-uri.
Programul „Credite pentru ONG-uri” are ca principal rol acela de a îmbunătăţi capacitatea ONGurilor de a derula proiecte şi de a se dezvolta pe termen mediu şi lung. În acest moment

organizaţiile neguvernamentale din România nu au acces la nici-o formă de creditare în cazul în
care doresc să iniţieze activităţi aducătoare de venituri sau chiar să-şi susţină activităţile unui
proiect finanţat în intervalul de timp dintre tranşele de finanţare. Dezvoltarea lor este mereu pusă
în pericol de instabilitatea mediului financiar în care operează. Practic capacitatea lor de a-şi duce
la îndeplinire obiectivele este încetinită de lipsa fondurilor la momentul oportun.
Un împrumut bancar poate:
 impulsiona activitatea printr-o infuzie de fonduri atunci când acestea lipsesc pe termen
scurt, asemeni momentelor dintre tranşele de finanţare;
 ajuta la dezvoltarea organizaţiei pe termen lung prin achiziţionarea echipamentelor
necesare pentru desfăşurarea activităţilor;
 ajuta la dezvoltarea unor activităţi aducătoare de venituri care să susţină scopul, obiectivele
şi activităţile organizaţiilor nonprofit;

ACTOR Public – ACces Transparent al ONG-urilor la Resursele Publice
Finanţator: PHARE prin programul Dezvoltarea Sectorului ONG 2003
Buget: 18 184 EUR

Descriere:
Proiectul urmează să creeze un model replicabil de colaborare între administraţia locală şi
organizaţiile neguvernamentale, care să vizeze accesarea de fonduri de către ONG-uri de la
bugetul local. Grupurile ţintă direct vizate de proiect sunt ONG-urile şi administraţia locală din
Bucureşti Sector 1. Principalele activităţi ale proiectului sunt:
1. realizarea unei cercetări pe această temă asupra localităţilor unde deja există o metodologie
de alocare a fondurilor de la bugetul local către ONG-uri;
2. organizarea unui proces de consultare a ONG-urilor (format electronic şi întâlniri directe în
cadrul unei mese rotunde), prin care se va elabora metodologia de finanţare a ONG-urilor
de la bugetul local;
3. organizarea unui seminar de formare pentru angajaţii administraţiei locale pe tema
managementului proiectelor în parteneriat;
4. elaborarea unui Catalog al ONG-urilor Active în Sectorul 1
5. elaborarea unui ghid practic pe tema finanţării ONG-urilor de la bugetul local, care să
sintetizeze experienţa acumulată şi să o disemineze către alte administraţii locale şi ONGuri.
Calendarul activităţilor – orientativ:
•

Cercetare şi documentare pentru identificarea percedentelor experienţe pe tema finanţării
ONG-urilor de la bugetele locale.
În urma analizării datelor, trei localităţi vor fi selecţionate pentru a deveni studii de caz.

•

Seminar de formare pe tema funcţionării ONG-urilor şi managementului proiectelor în
parteneriat pentru funcţionarii publici din Primăria Sectorului 1.

•

Elaborarea unei propuneri de metodologie de alocare de fonduri publice din bugetul local
pentru organizaţii neguvernamentale.
CENTRAS va elabora o propunere de metodologie de acordare de fonduri din bugetul local
ONG-urilor active în Sectorul 1. Vor fi colectate observaţii din partea reprezentanţilor
administraţiei publice şi din partea ONG-urilor. În acest scop, va fi creat un grup electronic de
discuţii.

•

Organizarea unei mese rotunde cu ONG-urile din Sectorul 1, organizată în parteneriat
CENTRAS – Primăria Sectorului 1, pe tema metodologiei şi criteriilor de alocare a
fondurilor publice din bugetul local al Sectorului 1 Bucureşti.
Printre participanţi se vor afla şi reprezentanţi din partea administraţiei şi din partea ONGurilor din localităţi unde o astfel de metodologie există deja.

•

Realizarea şi prezentarea unui material informativ pentru consilierii locali pe tema finanţării
ONG-urilor de la bugetul local, cu propunerea de adoptare a metodologie elaborate în urma
procesului de consultare.

•

Elaborarea unui Catalog al ONG-urilor Active în Sectorul 1.

•

Organizarea unei conferinţe de presă de prezentare a modelului elaborat pentru Sectorul 1.

•

Realizarea unui ghid practic dedicat administraţiei locale şi ONG-urilor, în vederea replicării
modelului şi mediatizării experienţelor similare.

Cartea de identitate - un nou pachet de servicii pentru creşterea
vizibilităţii şi impactului organizaţiilor neguvernamentale în comunitate
Finanţator: PHARE prin programul Dezvoltarea Sectorului ONG 2003
Suma finanţată: 29.500 EURO

Proiectul „Cartea de Identitate” îşi propune creeze un tip nou de servicii – creare/consolidare de
identitate, echivalent cu ceea ce in publicitate se numeşte branding/rebranding, având ca scop să
crească vizibilitatea organizaţiilor neguvernamentale. Proiectul se adresează organizaţiilor mici,
nou înfiinţate sau provenind din mediu rural şi din zone unde sectorul asociativ este slab dezvoltat,
din sudul si sud-estul ţării.
Prin vizite de asistenţă tip acompaniere, instruire şi asistenţă on-line se vor defini şi dezvolta
identitatea organizaţională, comunicarea virtuală şi capacitatea de organizare a evenimentelor de
promovare pentru 10 ONG din grupul ţintă. De asemenea, prin intermediul unui ghid de profil şi

prin publicaţiile sectorului asociativ, se vor oferi informaţii specifice pentru definirea identităţii
organizaţionale şi îmbunătăţirea imaginii publice pentru 500 de ONG din România.
Obiectiv general este să crească vizibilitatea organizaţiilor neguvernamentale în comunitatea din
care fac parte, în zone unde sectorul asociativ este slab dezvoltat.
Obiective specifice ale proiectului sunt:
 Să definească şi să dezvolte identitatea organizaţională a 10 organizaţii neguvernamentale
organizaţiilor mici, nou înfiinţate, din sudul si sud-estul ţării.
 Să îmbunătăţească capacitatea de dialog cu comunităţile din care fac parte, pentru 10
organizaţii neguvernamentale mici sau nou înfiinţate, din sudul şi sud-estul României.
 Să dezvolte comunicarea virtuală (electronică) pentru 10 organizaţii neguvernamentale mici
sau nou înfiinţate, din sudul şi sud-estul României.
 Să ofere informaţii specifice pentru definirea identităţii organizaţionale şi îmbunătăţirea
imaginii publice pentru 500 de organizaţii neguvernamentale din România.

Centrul de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi fizice
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE realizat de Asociaţia „Viaţa
Independentă” în parteneriat cu CENTRAS şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 1, Municipiul Bucureşti
Bugetul total al proiectului: 56933,5 EUR. Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă: 50090,5
EUR
În cadrul Centrului Comunitar „Daniel Vasilescu”, Asociaţia Viaţa Independentă (AVI), în
parteneriat cu CENTRAS şi DGASPC sector 1 a demarat la sfârşitul anului 2005 proiectul
”Centrul de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi fizice”. Cele trei instituţii şi-au propus
prin acest proiect să crească şansele de participare deplină in societate a acestora şi, în acest fel, să
aducă o diferenţă în calitatea vieţii adulţilor cu dizabilităţi fizice din Bucureşti.
Scopul proiectului este dezvoltarea unor servicii sociale specializate care să răspundă nevoilor
adulţilor cu dizabilităţi fizice din Bucureşti, în vederea creştererii capacităţii acestora de a se
integra şi participa activ în societate. O echipă de specialişti, nou formată, va furniza un pachet de
servicii sociale care să sprijine creşterea şanselor de participare deplină a grupului ţintă în
societate. Serviciile oferite beneficiarilor în Centru vor: informare şi consiliere, formare şi
integrare profesională, sprijinirea iniţiativelor de participare socială activă a persoanelor cu
dizabilităţi fizice.
Rolul CENTRAS în acest proiect este că instruiască tânăra echipă a centrului. O serie cursuri de
comunicare, urmată de asistenţă pe temele de instruire pe toată durata proiectului, va ajuta echipa
de proiect să înceapă cu dreptul acest demers de creare a unui model de egalizare a şanselor pentru
participare deplină în societate a adulţilor cu dizabilităţi fizice.

Un pas uriaş pentru durabilitatea CENTRAS

Centrul Comunitar “Daniel Vasilescu”
În 2005 CENTRAS a făcut un pas extrem de important pentru dezvoltarea sa pe termen lung:
obţinerea unui sediu propriu. Realizarea este cu atât mai mare cu cât demersurile au fost duse la
bun sfârşit în paralel cu alte patru proiecte derulate la standarde profesionale de excepţie.
Proiectul sediului propriu a început acum aproape 5 ani, o dată cu identificarea unei oportunităţi de
finanţare de la Cooperative Netherlands Foundations. Atunci am iniţiat parteneriatul cu
Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România – ONPHR şi am pus bazelele
primului Centru Comunitar pentru cetăţeni şi societatea civilă din Bucureşti. Ulterior ni s-au
alăturat alte două organizaţii neguvernamentale, Asociaţia ProDemocraţia şi Asociaţia Viaţa
Independentă (fosta Societate Naţională a Handicapaţilor Fizic din România – SNHFR).
Centrul Comunitar a atras atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Sectorului 1 şi
Primăriei Sectorului 1 al Capitalei care au identificat un spaţiu potrivit acestui tip de instituţie. În
martie 2005, printr-o hotărâre a Consiliului Local, Primăria a decis să transmită în folosinţă
gratuită pentru 10 ani un spaţiu de 870 m² şi să suporte cheltuielile administrative aferente. În luna
aprilie, cele patru organizaţii au demarat lucrările de amenajare a sediului.
CENTRAS deţine un sediu de 200m², complet reamenajat. Fondurile provin din finanţarea oferită
de Cooperative Netherlands Foundations precum şi din activităţile de autofinanţare susţinute de
echipa noastră (cursuri, organizare de evenimente, consultanţă).
Centrul Comunitar “Daniel Vasilescu” este un spaţiu în care cetăţenii şi organizaţiile
neguvernamentale au acces la informaţii necesare activităţii lor, iar administraţia locală poate intra
în contact direct cu cetăţenii şi organizaţiile acestora. Centrul va fi accesibil persoanelor cu toate
tipurile de deficienţă conform standardelor Uniunii Europene.
Central furnizează feed-back şi instrumente de lucru pentru cetăţeni, organizaţii ale cetănilor şi
funcţionari publici şi faciliteazpă comunicarea între cetăţeni/organizaţii şi administraţie (organizare
de întâlniri, mese rotunde etc).
Centrul oferă organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor asistate cel putin următoarele
servicii:
 Programe de instruire, consultanţă şi asistenţă tehnică pentru dezvoltare instituţională,
management organizaţional, promovare şi strângere de fonduri
 Logistică pentru conferinţe, spaţii pentru birouri pe termen limitat
 Bibliotecă, baze de date si acces internet – pe bază de programări în limita spaţiului
disponibil.

Informatii FINANCIARE

INTRARI
1 Finantari
2 Abonamente + taxe participare
3 Training
4 Sponsorizari
5 Rambursari taxe
6 Dobanzi + publicitate

113232.95 EURO
5500 EURO
9292.57 EURO
5775.71 EURO
196.29 EURO
217.29 EURO

84.37 %
4.1 %
6.92 %
4.3 %
0.15 %
0.16 %

134214.81 EURO

100

Cursuri folosite
1 Eur = 1.2 USD
1 Eur = 3.5 RON

Row 2
Row 3
Row 4
Row 5
Row 6
Row 7

CHELTUIELI
1 Costuri salariale
2 Servicii consultanta
3 Per Diem
4 Organizare evenimente
5 Prestari servicii
6 Tiparituri
7 Echipamente
8 Transport
9 Cheltuieli cu amen. Sediu
10 Altele
Total

30797.00 Euro
2087.11 Euro
3971.75 Euro
33778.63 Euro
22615.60 Euro
10747.08 Euro
8223.85 Euro
9033.78 Euro
34500.00 Euro
5139.91 Euro
155754.81 Euro

19.77 %
1.34 %
2.55 %
21.69 %
14.52 %
6.90 %
5.28 %
5.80 %
22.15 %
3.30 %
100 %

