Fondul ONG - Componenta SERVICII SOCIALE ȘI DE BAZĂ
Obiectivele
Componentei

aprilie 2013

Obiectivul general al Componentei SERVICII SOCIALE ȘI DE BAZĂ este de a
crește accesul și furnizarea de servicii sociale și de bază pentru grupuri
vulnerabile (copii și tineri în situații de risc, copii cu dizabilități și/sau
probleme de sănătate mintală și familiile lor, victime ale traficului de
persoane și ale violenței domestice sau violenței motivate de gen, persoane
vârstnice, populația din mediul rural, minorități etnice, migranți, persoane
fără adăpost, persoane dependente de substanțe, persoane care se confruntă
cu dificultăți care pot conduce la excluziune socială - precum un nivel scăzut
de educație, lipsa unui loc de muncă, șomaj pe termen lung, neînregistrarea
ca șomeri, persoane care suferă de boli cronice, etc.).
Obiectivele specifice sunt:
- consolidarea rolului ONG-urilor ca furnizori de servicii în toate etapele evaluarea nevoilor, planificare, implementare, monitorizare și evaluare
- promovarea co-deciziei, co-finanțării și co-furnizării serviciilor sociale între
ONG-uri și autorități publice la toate nivelurile
- dezvoltarea de parteneriate intersectoriale care urmăresc o abordare din
perspective multiple a grupurilor vulnerabile/beneficiarilor, managementul
de caz al acestora și adresarea într-o manieră sustenabilă a tuturor celor în
nevoie. Astfel de parteneriate pot implica entități sociale, medicale și
educaționale, agenții de ocupare a forței de muncă, autorități locale,
autorități cu atribuții în domeniul justiției, poliția, alți furnizori de servicii, etc.

Contribuţia la
rezultatele
aşteptate ale
Programului

Proiectele finanţate în cadrul Componentei SERVICII SOCIALE ȘI DE BAZĂ
trebuie să contribuie la unul sau mai multe dintre următoarele rezultate
așteptate ale Programului:







Promovarea cetăţeniei active
Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţi
publice la nivel local, regional şi/sau naţional
Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului
Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil
pentru sectorul nonguvernamental
Creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale și de bază către
grupurile ţintă menţionate
Creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile

Teme orizontale

Propunerile de proiecte sunt încurajate să abordeze următoarele teme
orizontale ale Programului: discursul instigator la ură, extremismul și
infracțiunile motivate de ură, rasismul și xenofobia, homofobia,
antisemitismul, toleranța și înțelegerea multiculturală, populația de etnie
romă, hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane.

Activități eligibile

Această Componentă va sprijini proiecte care se vor axa pe următoarele tipuri
de activități (lista nu este exhaustivă):
-

evaluarea nevoilor și a accesibilității la servicii – evaluare de nevoi,
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evaluarea situației actuale a accesului la servicii, a lipsei accesului și a
dificultăților întâlnite la accesarea serviciilor existente
identificarea de nevoi specifice privind serviciile, sau a unor categorii de
persoane vulnerabile/potențiali beneficiari, prin metode participative și
implicarea beneficiarilor, a lucrătorilor din domenii relevante, a
comunității și a voluntarilor
dezvoltarea de servicii de suport (de exemplu consiliere, terapie,
recuperare etc.) pentru persoanele care lucrează în domeniul îngrijirilor
paleative, al asistenței persoanelor cu dizabilități grave, în intervenții de
urgență sau alte domenii care pot avea un impact psihic și emoțional
puternic asupra angajaților
sprijin pentru persoanele/familiile care întâmpină dificultăți în procesele
de tranziție întâlnite de-a lungul vieții, cum ar fi: tineri care părăsesc
instituțiile de îngrijire, schimbarea statutului de la angajat la pensionar,
tranziția de la o instituție de învățământ la integrarea în câmpul muncii,
persoane care
se confruntă
cu șomajul, perioade
de
probațiune/reinserție după detenție, etc.
intervenții specifice folosind mijloace adecvate de comunicare care
tratează teme specifice adolescenței cum ar fi violența în rândul
adolescenților, tulburări de alimentație, probleme de sănătate mintală,
sarcina la adolescente, abuzul de substanțe, intimidarea în mediul școlar
(bullying), harțuirea pe internet, etc.
dezvoltarea de servicii specifice destinate minorităților (cum ar fi
populația de etnie romă, refugiați, solicitanți de azil, victime ale violenței
domestice, etc.) și asigurarea respectării drepturilor acestora
identificarea de soluții pentru creșterea accesului grupurilor vulnerabile
la servicii adecvate – creșterea capacității, coordonarea cu alți furnizori
de servicii, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea strategică a
resurselor, optimizarea managementului de caz, adăpost temporar etc.
dezvoltarea de servicii complementare pentru a răspunde mai bine
nevoilor grupurilor țintă/beneficiarilor și îmbunătățirea accesului
beneficiarilor la informație
dezvoltarea capacității de intervenție în situații de criză
dezvoltarea și testarea de abordări inovative privind serviciile și
furnizarea de servicii – promovarea co-deciziei și co-furnizării bazate pe
studii și cercetări specifice
promovarea de abordări inovative ale serviciilor furnizate de ONG-uri,
care asigură sustenabilitatea și dezvoltarea în continuare a acestora
promovarea diversificării strategice a susţinătorilor și a clienților pentru a
asigura resursele și sustenabilitatea și a crește responsabilitatea
susținerea serviciilor de incluziune activă care urmăresc prevenirea
excluziunii sociale, cum ar fi inițiative educaționale și de conștientizare,
pe lângă serviciile de asistență
îmbunătățirea nivelului profesional, de etică a muncii si de implicare a
personalului și a voluntarilor care lucrează în domeniul serviciilor sociale
și de bază
dezvoltarea de parteneriate și consorții ale furnizorilor de servicii pentru
a se adresa unui număr mai mare de beneficiari (conform nevoilor
identificate) la nivel regional
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Alocare financiară

Suma totală alocată pentru această Componentă în cadrul primei runde de
Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 4.800.000 Euro.
Vă rugăm să aveţi în vedere că, în funcţie de rezultatele procesului de
evaluare, vor fi posibile realocări financiare între sumele menţionate pentru
acordarea diferitelor tipuri de granturi.

Tipuri de granturi
(suma/durata
proiectelor)

Cofinanțare

Vor fi alocate trei tipuri de granturi:
Granturi mici

Granturi medii

Granturi mari

Sumă

de la 5.000 la
35.000 Euro

de la 35.001 Euro
la 75.000 Euro

de la 75.001 Euro
la 250.000 Euro

Durată

între 6 și 18 luni

între 6 și 28 luni

între 12 și 28 luni

Alocare

960.000 Euro

1.440.000 Euro

2.400.000 Euro

Suma maximă ce poate fi acordată drept grant pentru un proiect este de 90%
din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
Cofinanțarea va fi sub formă de numerar (plăți în numerar, inclusiv
transferuri electronice) sau de contribuție în natură. Contribuția în natură
poate fi doar sub formă de muncă voluntară şi poate reprezenta maxim 50%
din cofinanțarea cerută pentru proiect în cadrul Componentei.

Sprijin pentru
dezvoltare
organizațională

Există posibilitatea de a aloca până la 20% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului pentru activități care să contribuie la dezvoltarea organizațională
a Solicitantului și/sau a partenerilor ONG din România.
Mai multe detalii despre costurile pentru dezvoltare organizațională sunt
disponibile în Ghidul solicitanţilor.

Lansare și termen
limită pentru
depunerea
proiectelor

Primul Apel pentru Cereri de finanţare în cadrul Componentei SERVICII
SOCIALE ȘI DE BAZĂ va fi lansat pe 29 aprilie 2013 (dată estimativă).

Număr de Cereri
de finanțare per
organizație

O organizație poate depune, în calitate de Solicitant, un număr maxim de 2
Cereri de finanțare în cadrul Componentei SERVICII SOCIALE ȘI DE BAZĂ
pentru acest Apel pentru cereri de finanțare, din care numai 1 propunere
pentru Granturi mari.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse timp de cel puțin două luni de la
data lansării (termenul limită pentru depunerea proiectelor va fi specificat în
Ghidul Solicitanților).

Vă rugăm sa aveți în vedere faptul că tuturor Solicitanţilor care nu respectă
regula specificată mai sus li se vor respinge toate Cererile de finanțare depuse
în cadrul Componentei.

Procedură de
aplicare

Dosarul Cererii de finanţare va fi transmis în 3 exemplare tipărite (1 original şi
2 copii), în limba română, împreună cu o copie electronică (de exemplu CD)
care să cuprindă toate documentele dosarului cererii de finanţare.
Dosarul cererii de finanţare va fi transmis în plic sigilat, prin poşta
recomandată, curier sau depunere personală la adresa:
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Strada Nerva Traian nr. 21, București, sector 3, cod 031044, România.
O etapă suplimentară care trebuie îndeplinită de către toți Solicitanţii este
aceea de a completa un formular online conținând date generale de
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identificare referitoare la Cererea de finanţare, folosind link-ul următor:
http://fondong.fdsc.ro/formular.php.
Vă rugăm să reţineţi că informaţii specifice şi mai multe detalii despre
procedura de transmitere a Cererilor de finanţare şi termene limită sunt
disponibile în Ghidul Solicitanţilor corespunzător acestei Componente.
Ghidul Solicitanţilor cuprinde de asemenea informaţii cu privire la procesul de
evaluare, criteriile de selecţie, grila de evaluare, monitorizarea proiectelor,
raportare si plăţi.

Informații
suplimentare

Ghidul Solicitanților și anexele specifice (Formularul Cererii de finanțare,
Bugetul proiectului, Declarația de eligibilitate, etc.) pentru prezentul Apel
pentru Cereri de finanțare vor fi disponibile online pe pagina de internet a
Programului http://fondong.fdsc.ro.
Toți potențialii Solicitanți trebuie să verifice periodic pagina de internet a
Programului pentru a avea informații actualizate privind acest Apel pentru
Cereri de finanţare sau privind Programul de finanțare.
De asemenea, vor fi organizate Sesiuni de informare, iar datele şi locaţiile
acestora vor fi anunţate pe pagina de internet menţionată mai sus.
Potențialii Solicitanți pot adresa întrebări referitoare la acest Apel pentru
Cereri de finanțare prin e-mail, telefon sau fax până cu nu mai târziu de 5 zile
lucrătoare înaintea termenului limită pentru transmiterea Cererilor de
finanţare în atenţia:
Oana Țigănescu – Senior Grants Officer
E-mail: welfare@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.
Răspunsurile vor fi transmise până cu cel târziu 3 zile lucrătoare înaintea
termenului limită.
Întrebările care prezintă interes şi pentru alţi Solicitanți, împreună cu
răspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.
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