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Despre FDSC Încotro ne îndreptăm 

eforturile? Ce facem?
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Educaţie 

Legislaţie

Fonduri structurale

Cooperare pentru dezvoltare

Incluziune socială

Economie socială
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De aceea, misiunea noastră este să dezvoltăm capacitatea 

organizaţiilor societăţii civile de a acţiona eficient în interesul 
comunităţilor. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor acestora, 
furnizăm servicii de asistenţă tehnică, consultanţă şi instruire, 
advocacy, informare şi cercetare. Calitatea e importantă 
pentru noi şi ne impunem standarde ridicate, adaptate 
permanent nevoilor organizaţiilor societăţii civile, pentru a 
creşte impactul activităţilor pe care le desfăşoară.

Suntem o  organizaţ ie  neguvernamentală ,  

independentă, înfiinţată în anul 1994, la iniţiativa Comisiei 
Europene. Sprijinim societatea civilă pentru a deveni puternică 
şi influentă, cu cetăţeni responsabili, implicaţi, care îşi 
promovează interesele şi valorile. Credem cu tărie că 
dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezintă cel mai 
bun indicator pentru starea societăţii. 

rrr
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Ne-am propus să creştem gradul de conștientizare a importanței 
învăţării continue, motivarea participării și elaborarea de soluții 
pentru învățarea pe tot parcursul vieţii. Portalul oferă acces la peste 
1.440 de cursuri de calificare şi recalificare. Până în prezent, au fost 
înregistraţi 349.000 de vizitatori unici şi peste 2.560.000 afişări.

Pe portal  se găsesc atât resurse pentru angajaţi şi angajatori, cât şi o 
bază de date a centrelor de evaluare şi certificare din România. De 
asemenea, pe portal  au fost postate peste 1.000 de ştiri despre 
formarea continuă şi au fost promovate peste 500 de evenimente

A fost înfiinţat Institutul de Economie 
Socială, în cadrul căreia s-a organizat 
Conferinţa  Naţională a Economiei Sociale, 
care a deschis ONGFest – Târgul Economiei 
Sociale. În cadrul a 3 programe adaptate de 
training derulate de unul dintre cele mai 
importante Institute de Cercetare din 
domeniu, Institutul European de Cercetare 
pentru Cooperative şi Întreprinderi Sociale 
(EURICSE) au fost formaţi 44 de specialiști și 
traineri în domeniul economiei sociale.

Tot în anul 2011 a fost realizat şi 
Atlasul Economiei Sociale 
România 2011, primul produs de 
cercetare al Institutului de Economie 
Socială şi, totodată, singurul raport 
care grupează pentru prima dată, în 
cadrul unui singur document, 
p r i n c i p a l e l e  d a t e  d e  n a t u ră  
economică  a le  organizaţ i i lor  
economiei sociale din România.

Proiectul PREZENT!, demarat în 2009, a dezvoltat prima 

platformă interactivă din România, dedicată dezvoltării profesionale – 
www.invatapentrutine.ro.

rrr

Proiectul “PROMETEUS – Promovarea economiei 

sociale în România prin cercetare, educaţie și formare 
profesională la standarde europene” a avut în anul 2011 rezultate 
importante, care contribuie la dezvoltarea, consolidarea şi susţinerea 
sectorului economiei sociale în România. 
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Proiectul ACCOR - Stimularea ocupării active, a 

dezvoltării antreprenoriale şi a economiei nonagricole durabile 
p r i n  f o r m a r e a  ş i  
implicarea resurselor 
umane neocupate din 
zonele rurale. Urmărim 
urmăreşte dezvoltarea 
resurselor umane din 
zonele rurale prin acţiuni de 
formare şi de consiliere care 
să asiste forţa de muncă 
neocupată în crearea de noi întreprinderi şi sprijinirea procesului de 
restructurare prin reducerea agriculturii de subzistenţă. 

rrr Proiectul AFFMR - Combaterea discriminării şi creşterea 

potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural. Proiectul îşi 
propune să contribuie la îmbunătăţirea egalităţii de şanse şi a nivelului 
de incluziune socială a femeilor din mediul rural, prin acţiuni care să 
conducă la creşterea accesului pe piaţa muncii, cât şi la reducerea 
gradului de dependenţă economică a acestora.
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Pro Bono Legal Services - este  un serviciu nou, gratuit şi 

permanent adresat organizaţiilor neguvernamentale care au nevoie de 
asistenţă juridică. Cunoaştem 
s p e c i f i c i t a t e a  s e c t o r u l u i  
neguvernamental şi sprijinim 
f i r m e l e  d e  a v o c a t u r ă  î n  
direcţionarea resurselor pe care 
doresc să le aloce activităţilor 

pro bono. Ne asumăm astfel rolul de clearinghouse - facilitator pentru 
organizaţiile neguvernamentale în accesarea serviciilor juridice oferite 
de către practicieni în drept, care au disponibilitatea de a le oferi.

rrr

 voce mai puternică pentru sectorul asociativ din 

România este un proiect derulat în perioadă mai 2010 – decembrie 
2011, care a avut ca scop consolidarea sectorului român non-profit, în 
contextul  crizei financiare. Ne-am propus crearea unui mediu mai 
prietenos din punct de vedere juridic, prin dezvoltarea capacităţii de 
organizare a ONG-urilor, prin sprijinirea iniţiativelor de advocacy şi 
îmbunătăţirea imaginii sectorului public. 
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Educaţie globală – educaţie pentru dezvoltare este 

proiectul care a concentrat eforturile şi evenimentele derulate în 
domeniul educaţiei globale – educaţiei pentru dezvoltare de-a lungul 
anului 2011. Am ajuns  la un număr de 150 de cadre didactice prin 
seminarii de educaţie globală - educatie pentru dezvoltare organizate 
la Bucureşti (martie), Buzău (mai),  Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova 

(septembrie-octombrie) si  prin 
instruirea a 15 alte cadre didactice 
şi reprezentanţi ai organizaţiilor 
n e g uve r n a m e n t a l e  î n  C e h i a  
(martie) şi Bulgaria (octombrie).
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Ca parte a programului, participanţii au avut posibilitatea să 
aprofundeze modul de funcţionare şi diferitele soluţii pe care 
organizaţiile româneşti din domeniile lor specifice de interes le 
folosesc.

Am fost co-organizatori ai celei de-a patra ediţii a 

Forumului ONG-urilor din regiunea Mării Negre, “Construirea 
unei viziuni comune”. Forumul a fost organizat prin cooperarea dintre 
Ministerul  Afaceri lor  Externe,  Federaţ ia  Organizaţ i i lor  
Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România, Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România şi Black Sea Trust for Regional 
Cooperation. Evenimentul a avut loc la Bucuresti, în perioada 6-8 
octombrie şi au participat peste 150 de reprezentanţi ai organizaţiilor 
nonguvernamentale din regiune şi din România şi reprezentanţi ai 
mediului diplomatic, cu discuţii pe marginea situaţiei actuale din 
regiunea Mării Negre, nivelului cooperării regionale, evoluţiilor legate 
de Politica Europeană de Vecinătate (PEV), perspectivelor dezvoltării 
societăţii civile şi rolului acesteia la dezvoltarea societăţilor în care 
activează. 

O sesiune specială în cadrul evenimentului, a fost dedicată 
iniţiativelor şi proiectelor regionale şi implicaţiilor adoptării, de către 
Parlamentul European, a rezoluţiei privind Strategia europeană pentru 
Marea Neagră, la care au participat şi reprezentanţi ai mediului 
diplomatic şi ai instituţiilor europene.
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Am organizat cea de-a doua etapa a programului Black Sea 

NGO Fellowship, cu susţinerea financiară a Black Sea Trust for 
Regional Cooperation. Patru lideri din organizaţii guvernamentale din 
Armenia, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina au participat, în luna 
mai 2011, la un schimb de experienţă în România. 

Pe parcursul celor 2 săptămâni petrecute la Bucureşti (2-13 
mai), aceştia au participat la întâlniri cu reprezentanţi ai principalelor 
instituţii naţionale (Preşedinţia României, Parlament, Ministerul 
Afacerilor Externe), au vizitat ţ

ţă î ş ş ăţ
ş

organiza ii non-guvernamentale cu 
experien  n policy i advocacy i au aflat mai multe despre realit ile 
politice, economice i sociale din ţară şi despre cum funcţionează 
instituţiile, din perspectiva integrării europene. 
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Pentru a susţine activităţile zilnice pe care aceştia le desfăşoară, 
am dezvoltat un modul de fişe de activităţi de educaţie globală, parte a 
unui toolkit internaţional,  am fost activi în Grupul de lucru „Educaţie 
pentru Dezvoltare” al FOND, în DARE Forum al CONCORD 
( D e v e l o p m e n t ,  
Awareness Raising and 
Education Forum), şi 
am participat, la Şcoala 
de Vară de Educaţie 
pentru Dezvoltare cu  
tema „Calitate şi impact 
în Educaţia pentru 
Dezvoltare”, organizată 
de Kehys, în numele 
D E E E P  ş i  a l  P l a n  
Finland.
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În 2011 am continuat iniţiativele vizând construirea de 

parteneriate şi cooperare între organizaţiile neguvernamentale din 
România şi cele din regiunea extinsă a Mării Negre.
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Suntem  singura organizaţie neguvernamentală selectată 
pentru a reprezenta România între cei 300 de participanţi la cea de-a 
treia întâlnire anuală a Forumului Societăţii Civile din cadrul 
Parteneriatului Estic, care a avut loc la Poznan, în Polonia, în perioada 
28-30 noiembrie. Forumul este parte integrantă a iniţiativei Comisiei 
Europene privind Parteneriatul Estic, principalul instrument politic 
european de relaţionare cu cele 6 state din vecinătatea estică: Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina

Suntem mândri pentru că ONGFest – Târgul Economiei 

Sociale a devenit caravană.
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