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Mai mult de 18.000 de persoane din grupurile
vulnerabile implicate în procesul de luare a

deciziilor și în viața comunității.

Peste 28.000 de cetățeni au
fost implicați în activități

practice de protecția
mediului.

Peste 42 000 de
profesori și elevi au

fost educați în spiritul
stilului de viață

responsabil faţă de
mediu.

Anul 2017 a reprezentat finalul perioadei de implementare a programului de
finanţare Fondul ONG în România, program administrat de FDSC împreună cu
partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și  Centrul de Resurse pentru
Comunitățile de Romi.
 
Valoarea totală a Programului a fost de 36,330,000 Euro şi a permis finanţarea 
390 de proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale în vederea consolidării
dezvoltării societăţii civile şi creşterii contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi
dezvoltare durabilă contribuind astfel la atingerea obiectivelor generale ale
Mecanismului Financiar al SEE de a reduce disparitățile economice și sociale în
Spațiul Economic European și de a întări relațiile bilaterale între România și statele
donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Primele 4 luni ale lui 2017 au
reprezentat un moment de bilanţ şi de derulare de activităţi de suport pentru ONG-
uri, întrucât implementarea tuturor proiectelor finanţate s-a încheiat în 2016. 
 
Conferința de final a programului a scos în evidență câteva dintre cifrele relevante
despre acesta: 
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Fondul ONG

Peste 3 milioane de
cetățeni au fost

implicați în activitățile
desfășurate în cadrul
proiectelor finanțate.

Peste 23.000 de
persoane implicate în

procesul de luare a
deciziilor.

Peste
24.500 persoane

implicate în activități
de voluntariat în

toată țara.

Peste 100 de grupuri
civice au fost susținute /

constituite în cadrul
proiectelor finanţate și au
răspuns la preocupările

locale.

130 de proiecte au inclus
activități de combatere a
rasismului, xenofobiei și

discriminări.

163 de ONG-uri au
dezvoltat acţiuni privind

combaterea hărțuirii
sexuale, violenței împotriva

femeilor și a traficului de
ființe umane.

Peste 28.000 de
cetățeni au fost

implicați în activități
practice de protecția

mediului.

28.000 de persoane
au beneficiat de
servicii sociale,

de educație, sănătate,
ocupare a forței de

muncă, activităţi
culturale şi de

recreere



De asemenea, 28.000 de persoane au beneficiat de servicii sociale, de educație,
sănătate, ocupare a forței de muncă, activităţi culturale şi de recreere, 55 de coaliții
și rețele tematice de ONGuri (din care 29 nou înfiinţate) au devenit mai vizibile
pentru publicul larg, s-au consolidat şi şi-au crescut capacitatea de a atrage şi de a
lucra cu membri şi voluntar și au fost implementate acţiuni în comunităţi din toate
cele 41 de judeţe şi în Bucureşti. 30 de proiecte au dezvoltat acţiuni la nivel
judeţean, 104 proiecte au avut impact la nivel naţional, iar 256 de proiecte au
intervenit în 105 orașe şi 425 de localități rurale.
 
27 de premii oferite unor proiecte și 27 de premii oferite unor proiecte și activități
finanțate prin Fondul ONG în cadrul diferitelor gale și evenimente speciale precum
Gala Națională a Voluntariatului, Gala Societății Civile, Gala Premiilor Participării
Publice, Gala Tinerimea Română, Gala Premiilor pentru un Mediu Curat, European
Excellence Awards in PR sau alte evenimente de premiere în comunicare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În 2017 au avut loc o serie de activităţi menite a contribui la consolidarea relaţiilor
bilaterale cu statele donatoare. Au fost organizate 4 traininguri în Norvegia şi
Islanda pe tema serviciilor comunitare şi a lucrului cu persoane dezavantajate, pe
tema advocacy şi influenţarea politicilor publice, pe tema drepturilor omului.
 
Activităţi complementare – menite să sprijine cooperarea dintre organizaţiile
neguvernamentale din cele 16 state care au beneficiat de EEA Grants precum şi să
faciliteze schimbul de experienţă dintre acestea (inclusiv cu instituţii implicate în
programele pentru societatea civilă din aceste ţări). 
 
În 2017 a fost lansat studiul despre sectorul ONG, cu reliefarea principalelor
caracteristici şi tendinţe. 
 
În martie 2017 a avut loc o sesiune de lucru/informare cu jurnaliştii despre discursul
instigator la ură, parte a campaniei NO HATE derulate pe tot parcursul programului
ca urmare a colaborării cu Consiliul Europei (iniţiatorul acestei campanii).
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Fondul ONG



Programul de Cooperare Elvețiano-Român face parte din ajutorul nerambursabil
oferit de Consiliul Federal Elvețian către 13 state membre ale UE care au aderat în
perioada 2004 – 2013. Sprijinul Elveției este expresia solidarității cu noile state
membre UE și pune bazele unei stabile cooperări economice și politice între aceste
state.
 
Programul de Cooperare Elveţiano-Român îşi propune să contribuie la reducerea
disparităţilor economice şi sociale dintre România şi alte ţări mai avansate din
Uniunea Europeană extinsă şi contribuie, în interiorul României, la reducerea
disparităţilor economice şi sociale dintre centrele urbane dinamice şi regiunile
periferice structural mai slabe.
 
Administrarea programului se face de Organismul Intermediar Elvetian, un
consorțiu format din KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Fundatia pentru
Dezvoltarea Societatii Civile (www.fdsc.ro) si Fundatia pentru Parteneriat
(www.repf.ro).
 
În 2017, pe cele două fonduri tematice, 45 de proiecte administrate de FDSC se
aflau în implementare. 
 
Susținerea FDSC acordată   agențiilor executive   a constat în consultanța
permanentă, atât pe aspecte tehnice ale implimentării, cât și financiare. De
asemenea, pe parcursul anului, s-au realizat 47 de vizite de monitorizare  care au
avut rolul   de a sprijini  agențiile executive să-și atingă obiectivele prevăzute în
proiecte și să obțină rezultate sustenabile.
 
• În acest an, a fost a fost celebrat Programul de Cooperare Elveţiano-Român şi
rezultatele sale în România printr-o amplă campanie de comunicare.  
• Toate aceste rezultate au fost incluse în albumul bilingv - 10 poveşti româneşti
spuse cu precizie elveţiană, acestea fiind proiectele reprezentative selectate şi
promovate în cadrul ONGFest, cel mai mare eveniment anual al societăţii civile din
România. 
 
De asemenea, în cadrul campaniei s-au realizat două materiale video care
promovează unele din proiectele finanțate. Acestea pot fi vizionate aici:
https://www.youtube.com/watch?v=V79Wqxexths
https://www.youtube.com/watch?v=BuRv4GEshCM
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Programul de Cooperare
Elvețiano-Român



Fondul pentru Inovare Civică (CIF)  este un program de finanţare adresat
organizaţiilor neguvernamentale, dezvoltat de FDSC în 2011, ca răspuns la
situaţia şi nevoile societăţii civile din România.
 
CIF doreşte să fie un catalizator al potenţialului cetăţenilor de a-şi transforma şi
dezvolta comunităţile.
 
Obiectivul programului este să sprijine initiaţive şi acţiuni civice inovatoare ale
organizaţiilor neguvernamentale din România, responsabilizarea şi creşterea
participării active a cetăţenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunităţii.   
 
Începând cu 2015, programul se derulează în parteneriat cu Romanian-American
Foundation, care se alătura  FDSC  într-un efort de a încuraja comunitătile să îşi
contureze propriile modele de dezvoltare şi implicare civică. Programul se va
adresa în anii următori cu precădere organizaţiilor mici, care lucrează la firul ierbii
şi al căror buget nu depăşeşte 60.000 $/an.
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Fondul pentru Inovare
Civică

311
scrisori de

intenție
primite

48 full
proposals

45+
participanți

training

21
proiecte
finanțate

(15 civic și
6 energie)

Parteneri: 
RAF, Enel România,
Raiffeisen Bank și

Ursus

1.000.000+ RON
acordați sub formă

de finanțare



Scopul acestor inițiative a fost unul, pe cât de diferit, pe atât de inovator:
implicarea și responsabilizarea copiilor, a cetățenilor și autorităților publice,
implicarea civică în comunitate a elevilor din ciclul primar și gimnazial din zone
vulnerabile, dezvoltarea unui model de intervenție pentru copii și tineri, în
rezolvarea problemelor din propria comunitate prin derularea unei campanii de
informare și prevenție a fenomenului de bullying, de a face ca personalul din
sistemul sanitar și pacienții să fie mai informați referitor la finanțarea sistemului,
pentru a spori în consecință, utilizarea fondurilor alocate pentru sănătatea
românilor, propunerea unui set de măsuri pentru respectarea drepturilor
persoanelor transgender și intersex ca drepturi ale omului, schimbarea legislației
astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere sau complet nevăzătoare să
beneficieze de decontări ale echipamentelor care le-ar ușura viața, dar și multe
altele.

Șase inițiative pentru îmbunătățirea accesului la energie sunt
finanțate cu peste 345.000 de lei prin componenta CIF - Mobilizare
civică în vederea accesului îmbunătățit la energie,  realizată în
parteneriat cu Enel România. 42 de idei au fost  înscrise în
competiție în urma apelului de proiecte lansat în 2017, de la
proiecte educaționale și campanii ce îndeamnă la consum
responsabil, la proiecte vizând identificarea de surse alternative de
energie.

2În cadrul componentei Inovare Civică, apelul 2017,   au fost
propuse spre finanțare 13 inițiative. 
 
Referitor la această componentă, acțiunea a avut loc la nivel
național, dar și în mai mult de 27 localități : București, Brașov,
Județul Suceava ( Suceava, Siret, Câmpulung Moldovenesc, Gura
Humorului), Județul Botoșani (Dorohoi, Darabani, Botoșani),
Județul Iași (Iași, Pașcani, Târgu Neamț, Piatra Neamț), Timișoara,
Cluj-Napoca, Arad, Comuna Corbașca(Județul Bacău),Sinpaul,
Camarașu (Județul Cluj), Cristoltel, Surduc, Galgau, Almasului,
Jibou ( Județul Sălaj), Târgoviște.

Fondul pentru Inovare
Civică
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1 Componenta Mobilizare civică în vederea accesului
îmbunătățit la energie

Componenta Inovare civică



DEZVOLTARE
ORGANIZAȚIONALĂ



În aprilie 2017, am lasat studiul ”România 2017. Sectorul neguvernamental – profil,
tendințe, provocări”, o încercare de a observa și a defini dimensiunea și dinamica
sectorului neguvernamental din România în perioada 2010 – 2016. 
 
Studiul reprezintă o aducere la zi a ediției anterioare publicate în anul 2010 și,
împreună cu aceasta, oferă tuturor celor interesați o mai bună cunoaștere (și
recunoaștere) a rolului și importanței sectorului neguvernamental în societatea
românească.
 
Studiul colectează și analizează date privind relevanța economică a sectorului 
neguvernamental și încearcă în același timp să surprindă evoluții și transformări
care au avut loc în cadrul. Sunt incluse informații și analize privind cadrul legal de
funcționare a organizațiilor neguvernamentale, implicare civică și voluntariat,
finanțarea activităților asociațiilor și fundațiilor, elemente ce țin de guvernanța
internă și de organizare, relația cu statul și alte entități din sfera publică. De
asemenea, această ediție cuprinde și secțiuni dedicate pentru trei domenii de
activitate importante pentru organizațiile neguvernamentale: social, civic și tineret. 
Studiul a fost realizat prin intermediul Granturilor SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România.
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Raport România 2017

În a doua jumătate a anului 2017, FDSC a încheiat implementarea proiectului "New
Crops", finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul programului Erasmus +.
Proiectul "New Crops" și-a propus să contribuie la dezvoltarea economiei sociale în
zonele rurale prin îndeplinirea celor trei obiective specifice:
 
1) Proiectarea și dezvoltarea de materiale de formare inovative dedicate pentru
faza de start-up și managementul întreprinderilor sociale sau al cooperativelor din
zonele rurale, materiale adecvate grupurilor marginalizate economic, inclusiv
femierilor de subzistență sau semisubzistență.
 
2) Dezvoltarea capacității organizațiilor de formare implicate în educația adulților și
a angajaților acestora, prin oferirea de instrumente adecvate de suport al calității
pentru aceia care își doresc să înființeze cooperative și întreprinderi sociale sau să
îmbunătățească managementul acestora.
 
3) Dezvoltarea de abordări alternative ale învățării care să faciliteze includerea
cetățenilor marginalizați în activități de formare antreprenorială, inclusiv prin
utilizarea de noi tehnologii care să permită un acces cât mai sporit al adulților la
programele de formare. 

New Crops - Antreprenoriat social pentru crearea de noi
oportunități pentru persoanele excluse social din zonele rurale 
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Identificarea, dezvoltarea și promovarea a 40 de bune practici ale
întreprinderilor sociale și ale cooperativelor din cele 4 țări partenere

Documentarea a 16 dintre cele mai bune practici în studii de caz utilizate în
scopuri de formare

·Dezvoltarea și publicarea a 4 rapoarte de politici publice specifice fiecărei țări

·Dezvoltarea și promovarea pe scară largă a 4 materiale noi de instruire -
materiale de curs generale privind înființarea și gestionarea întreprinderilor
sociale și a cooperativelor, un modul privind cooperativele agricole, unul pentru
întreprinderile de inserției și cooperativele sociale, unul pentru alte întreprinderi
sociale rurale și micro-întreprinderi (micro-credit, utilități și întreprinderi sociale
pentru consumatori), una privind întreprinderile sociale verzi și o parte
introductivă comună pentru toate cele 4 seturi

Dezvoltarea și promovarea extensivă a 2 ghiduri de start-up de cooperative și
întreprinderi sociale - unul pentru cooperative agricole și unul pentru alte tipuri
de întreprinderi sociale sau cooperative ·        

Publicarea unui film inovativ de informare și învățare cu 9 episoade - "Povestea
unei noi recolte"

Dezvoltarea și promovarea pe scară largă a Kit de instrumente europene pentru
formatori, consilieri și facilitatori care lucrează în inițierea și dezvoltarea de
cooperative și întreprinderi sociale în zonele rurale, care integrează întregul efort
de cercetare și documentare al consorțiului într-o colecție unică de instrumente
de instruire și învățare adecvate pentru a fi utilizate pe scară largă la nivel
european

Principalele rezultate ale proiectului sunt:
 

 

 

 

 

 

 

 
Toate aceste materiale au fost promovate în cadrul a două ateliere tematice (unul
axat pe finanțarea întreprinderilor sociale rurale și cooperative, celălalt axat pe
întreprinderile sociale verzi din zonele rurale) și o conferință finală privind economia
socială, toate organizate în august 2017. 
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În timpul implementării proiectului, peste 500 de formatori, facilitatori și consultanți
pentru întreprinderi sociale și cooperative, factorii de decizie și lideri ai
cooperativelor și întreprinderilor sociale din țările participante au obținut acces
nelimitat la materialele noi produse și au fost informați despre disponibilitatea
acestor materiale prin e-mailurile directe și peste 2000 de practicieni au primit
buletinele de știri periodice ale Institutului de Economie Socială și au reușit să
utilizeze instrumentele din publicațiile proiectului. Toate rezultatele proiectului și
mai multe informații sunt disponibile la http://www.ies.org.ro/erasmus. 
Beneficiar: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România), Parteneri:
Federazione Trentina Della Cooperazione (Italia), Universidad De Almeria (Spania),
Asociación de Organizaciones de Productores De Frutas Y Hortalizas Dealmeria -
Coexphal (Spania) și Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg (Suedia). 

Proiectul “Organisational Development of Youth Organsiations”, pe scurt ODYO,
este o inițiativă care dorește să contribuie la consolidarea capacității operaționale
a organizațiilor de/ pentru tineret din Europa. Pe baza unui raport la nivel european
privind practicile și calitatea muncii în organizațiile de tineret, echipa FDSC
împreună cu partenerii săi din Slovenia (CNVOS) și Belgia (ENNA) au elaborat un
set de instrumente care să vină în sprijinul dezvoltării organizaționale a ONG-urilor
de/ pentru tineret. Setul de instrumente include o matrice de autoevaluare pe care
organizațiile o pot utiliza în a conștientiza starea curentă a dezvoltării acestora și o
curriculă prin care organizațiile pot încorpora procese și proceduri de îmbunătățire
a managementului organizației, în funcție de nevoile acesteia și rezultatele matricei
de autoevaluare. În 2017 am început pilotarea acestor instrumente în cadrul a mai
multe evenimente la nivel local în România și Slovenia. Toate instrumentele sunt
disponibile într-un format interactiv în engleză, slovenă și română pe platforma
proiectului www.odyotoolkit.eu.

Dezvoltare organizațională pentru organizații de tineret
(ODYO)

Cu sprijinul financiar al Romanian American Foundation și parte a unui proces
participativ cu implicarea echipei extinse a FDSC și a susținătorilor și beneficiarilor
noștri, am reușit în 2017 să evaluăm activitatea noastră din ultimii ani și să ne
definim noile direcții strategice de acțiune pentru 2018-2022. Opiniile exprimate în
peste 30 de interviuri structurate și 2 focus grupuri (cu beneficiari, donatori,
parteneri naționali și internaționali, sponsori, etc.), respectiv 115 chestionare online
completate de organizații neguvernamentale cu care am colaborat pe parcursul
anilor ne-au ghidat în alegerea priorităților noastre pe dimensiunile de: advocacy și
influențare a politicilor publice  ce influențează functionarea sectorului asociativ, 
comunicare și colaborare în interiorul sectorului ONG și în exterior cu alți actori
relevanți, dezvoltare de capacitate organizațională și respectiv finanțare a
sectorului asociativ.

Planificare strategică FDSC
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Realizarea unui spatiu de cultură și educație non-formală în satul Poiana
Seciuri, localitatea Bustuchin, „Agora BustuTin”, sub forma unui mini-
amfiteatru 
59 copii din Schela au beneficiat de un program suport de pregatire pentru
participarea la evaluarile naționale/absolvire gimnaziu
44 copii din 3 școli din Măneşti au beneficiat de suport suplimentar (pregătire
pentru evaluările naționale la matematică și română) prin sesiuni de lucru
săptămânale și consiliere ü  15 persoane calificate în meseria de Ospătar
cursuri de apicultură (30 persoane), olărit (20 persoane) și țesătorie/artizanat
(40 persoane) organizate prin implicarea și a unor meșteri locali în Suplacu de
Barcău
Club de Vară organizat pentru 40 de copii din Schela, incluzând 17 activități de
socializare și recreere: vizionare de film, teatru, lectură, vizite la mici
întreprinzători locali etc.
30 tineri din Bustuchin implicaţi în tabăra de vară ”Cetățenia activă și
voluntariat”
6 profesori/cadre didactice   voluntari implicaţi în susţinerea programului
“Școală după școală” pentru 20 elevi din Telega, incluzând: 32 ateliere
educaţionale, 32 activităţi extraşcolare pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă,
hrană servită pentru cei 20 copii incluşi în program
15 elevi implicaţi în Tabăra de olărit organizată pe parcursul a 3 zile în Suplacu
de Barcău 
Cel puţin 110 elevi au beneficiat de pachete cu rechizite în cadrul diverselor
activităţi derulate de CERC-uri
Fiecare CERC a avut cel puţin o acţiune de promovare în comunitate a iniţiativei
finanţate

În cadrul Fondului de Inovare Civică, cu sprijinul financiar al OMV PETROM, am
continuat și în 2017 susținerea celor 11 organizaţii neguvernamentale incluse în
reţeaua centrelor de resurse ale comunităţii prin implementarea unor proiecte de
dezvoltare a comunităţilor locale în care activează CERC-urile, facilitarea
comunicării şi schimbului de experienţe în reţea. 6 proiecte au fost selectate (cu
finanțare de până la 24300 RON/proiect) și implementate în Schela (jud Galați),
Suplacu de Barcău (jud. Bihor), Măneşti (jud. Dâmbovița), Moineşti (jud. Bacău),
Bustuchin (jud. Gorj), Telega (jud. Prahova). Lucrul împreună și schimbul de
experiențe privind posibilitățile de valorificare și mobilizare a resurselor
comunitare au fost facilitate și prin cele 2 sesiuni de lucru organizate în cadrul
programului (prima centrată pe identificarea și clarificarea ideilor de proiect, cea
de a doua pe dimensiune de învățare din experiențele directe). 
 
Sinteza rezultatelor înregistrate de proiectele finanţate include:
 

Fondul pentru Inovare Civică - Consolidarea rețelei Centrelor
de Resurse ale Comunității
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În Boldești Scăeni, tot cu sprijinul financiar al OMV Petrom, am susținut
dezvoltarea capacității de management a Centrului de Resurse ale Comunității
(CERC) Boldești Scăeni pentru implementarea unui proiect educațional derulat în
cadrul centrului.   60 de elevi au fost beneficiari ai programului “Şcoală după
școală”, au fost implicați în activități de educație interculturală și activități
recreative. Elevii elevii și-au îmbunătățit performanțele școlare (cu 10%), au
înregistrat frecvență mai bună la școală (cu 20%), și-au îmbunătățit abilitățile de
comunicare. Absenteismul și tendințele de abandon școlar s-au diminuat cu 15%
în rândul elevilor implicați.

Fondul pentru Inovare Civică - susținere CERC Boldești Scăeni

În seria de evenimente incluse în Programul Regional 2016/2017 al ERSTE
Foundation NGO Academy, FDSC a organizat un atelier de 2 zile “Dezvoltarea
resurselor umane - necesitate sau obligație?” cu 15 participanți din 11 organizații
neguvernamentale din România. Principalul scop al atelierului a fost de a-i motiva
în planificarea și implementarea unor linii directoare privind strategia de resurse
umane din interiorul propriilor organizații. Programul atelierului a inclus exerciții
practice de audit/ analiză asupra practicilor curente de dezvoltare a resurselor
umane, stabilirea unui obiectiv/ unor obiective de dezvoltare pentru resursele
umane din organizație și operaționalizarea acestora cât și elemente legate de
lidership, team building și team development și managementul voluntarilor.

NGO Academy 2016/2017- atelier dezvoltare resurse umane

În cadrul programului suport (Capacity Building Programme) al European Patients
Forum, am implementat în 2017 o serie de acțiuni menite a contribui la
dezvoltarea organizațională a 19 organizații de pacienți din România. Două din
atelierele organizate au vizat dimensiunea de planificare strategică, 11 organizații
fiind implicate și susținute direct pentru revizuirea propriilor planuri strategice.
După realizarea unei evaluări organizaționale pe dimensiunea de comunicare, pe
parcursul a 3 zile am adresat aspecte ce țin de comunicarea strategică. Ulterior,
organizatiile au fost sprijinite în dezvoltarea propriilor planuri de comunicare sau
implementarea unor acțiuni cheie și relevante pentru fiecare pe partea de
comunicare, advocacy și, într-o mai mică măsură, pe partea de fundraising.

Program de dezvoltare a capacității organizaționale pentru
organizații de pacienți 



DEZVOLTARE
& ADVOCACY



Olimpiada Solidarității este un concurs adresat claselor I-IV de pe întreg teritoriul
țării, prin care profesorii din învățământul primar derulează activități de educație
globală la clasă, iar produsele rezultate sunt înscrise în concurs. Tema concursului
este legată de solidaritatea internațională: Cine sunt ceilalți oameni care trăiesc
pe glob?; Ce fac ei? Cum este viață lor de zi cu zi?; Suntem curioși să aflăm mai
multe despre ei? De ce?. Motto: Viață nu e un joc. Empatia se învață.
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Olimpiada Solidarității

Peste 6700 de elevi
din 305 clase aflate
în peste 170 de
localități de pe tot
teritoriul țării s-au
înscris în concurs.

Patru clase
câștigătoare.

Peste 120 de
produse inscrise in
concurs si intrate in
jurizare.



Prima ediție a concursului a avut loc în martie 2017 și a întâmpinat un interes
extraordinar din partea claselor din învățământul primar, care s-au înscris în număr
foarte mare. Elevii au realizat sub îndrumarea cadrelor didactice poezii, scrisori,
filmulețe, cântecele, desene, picturi, fotografii sau colaje prin care exprimau
solidaritatea internațională.
 

Concursul a fost apreciat de cadrele didactice pentru că le-a oferit ocazia de a
discuta cu copiii despre subiecte pe care nu le abordează în mod obișnuit la clasa.
Cele patru clase câștigătoare au beneficiat de o ședința foto profesionistă – o
echipa de fotografi s-a deplasat la școală lor și le-a făcut tuturor fotografii, totul
desfășurându-se într-o atmosfera de joacă și voie bună.
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Olimpiada Solidarității

Câștigători:
1. Clasa I C de la Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" - Alba Iulia, Județul Alba
2. Clasa a II-a B de la Școala Gimnazială Bărăganul - Comună Bărăganul, Județul
Brăila
3. Clasa a III-a de la Şcoala Gimnazială   "Emil Gârleanu" - Comuna Bărăganu,
Județul Constanța
4. Clasa a IV-a D de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Râmnicu Sărat, Județul Buzău 

„Produsul final a fost rezultatul muncii obișnuite de la
clasa, unde își exprimă creativitatea cu mare plăcere și
opiniile cu entuziasm și respect pentru celălalt. Au
răspuns cu sufletul.Și așa cred că au făcut și ceilalți
solidari.” – Martin Nicoleta, profesor la una dintre
clasele câștigătoare



Peste 200 de organizații neguvernamentale din România, Elveția și Republica
Moldova au participat în perioada iunie – iulie la cel mai mare eveniment în aer liber
al societății civile din România, ONGFest Civic Break. Caravana ONG-urilor a ajuns în
lunile iunie și iulie în București, Cluj-Napoca și Iași, unde peste 30 000 de români au
avut ocazia să întâlnească reprezentanți ai sectorului neguvernamental în cadrul a
peste 250 de dezbateri, activități, momente artistice sau întâlniri informale.
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ONGFest, ediția a 8-a

Aflat la cea de-a 8-a ediție, ONGFest – Festivalul Național al Organizațiilor
Neguvernamentale din România și-a propus să aducă cauzele societății civile mai
aproape de public.
 
Civic Break-ul acestui an a fost conceput ca o întâlnire într-o atmosferă relaxată,
de vacanță, în care publicul larg de toate vârstele să cunoască și să înțeleagă mai
bine importanța implicării în cauzele societății civile din România. Am invitat
cetățenii în civic break într-un efort comun de a aduce în prim-plan activitățile
sectorului neguvernamental din România. Ca într-un city break, vizitatorii au ieşit
din rutina zilnică şi au avut ocazia să descopere cum au construit ONG-urile o
Românie mai bună pentru fiecare. Au interacționat direct cu organizaţiile
participante, au descoperit ce lucruri noi se întâmplă în țară şi cum se pot implica.
Această excursie printre inițiativele responsabile, printre cauzele susținute de
ONG-uri vine ca răspuns la procesul de conștientizare a importanței implicării
civice prin care trece societatea românească, devenind astfel tot mai activă.



De asemenea, festivalul a pus în evidență rolul esențial al Programului de Cooperare
Elvețiano-Român, prin care 64 de proiecte în domeniul social, 35 de proiecte în
domeniul protecției mediului și 42 de proiecte de parteneriat au fost finanțate în
ultimii ani. 15 dintre aceste Povești românești spuse cu precizie elvețiană s-au aflat
la ONGFest, puse în valoare printr-un proiect multimedia.
 
Evenimentul a fost organizat alături de partenerii locali Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (Iași) și Fundația Civitas pentru
Societatea Civilă (Cluj) și a fost finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-
Român. Sponsorul principal al evenimentului a fost Kaufland România.

17

ONGFest, ediția a 8-a



Cea de-a III-a ediție a Galei Solidarității Internaționale s-a intitulat GLOBUE și a
avut loc în data de 11 decembrie. Lansat în 2015, evenimentul aduce în lumina
reflectoarelor felul în care românii și România sprijină comunități sau persoane din
lumea întreagă. Cei mai importanți susținători și promotori ai solidarității
internaționale din societatea civilă, presă, mediul academic, mediul de afaceri și
sectorul public din România sunt premiați simbolic și împărtășesc participanților
motivția, experiența și lecțiile învățate. Peste 130 de participanți.
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Gala Solidarității
Internaționale, ediția a III-a



Categoria INSTITUȚII PUBLICE care au implementat proiecte de dezvoltare în
țări defavorizate: Autoritatea Electorală Permanentă

Categoria ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE care au implementat proiecte
de dezvoltare în țări defavorizate: ADRA România – Agenția Adventistă pentru
Dezvoltare, Refacere și Ajutor

Categoria ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE care au implementat proiecte
de comunicare și creștere a conștientizării publice în domeniul dezvoltării
internaționale sau proiecte de educație pentru dezvoltare, în România: Asociația
Mai Bine

Categoria INSTITUȚII ȘI CENTRE ACADEMICE care au implementat proiecte de
dezvoltare în țări defavorizate, sau proiecte de comunicare și educație pentru
dezvoltare în România: Departamentul de Științe Politice din cadrul Universității
Babeș-Bolyai

Categoria ACTIVIȘTI ȘI VOLUNTARI care au implementat activități sau proiecte
pentru sprijinirea comunităților sau persoanelor din țări în curs de dezvoltare:
Daniela Kaufusi

Categoria JURNALIȘTI care au contribuit la creșterea gradului de informare în
România privind ceea ce se întâmplă în țările în curs de dezvoltare și la
promovarea solidarității cu persoanele din aceste țări: Mădălin Necșuțu

GLOBUE 2017 s-a bucurat de prezența a peste 130 de participanți și a fost
prezentată de Dana Gonț. Au fost îmânate 7 premii, ce s-au îndreptat către
organizații neguvernamentale, instituții publice, mediul academic, voluntari,
activiști, jurnaliști și profesori din România care au ajutat prin diferite proiecte sau
activități la îmbunătățirea vieții persoanelor din țări în curs de dezvoltare sau la
promovarea solidarității internaționale în România. 
 
Premiile simbolice au fost oferite pentru voluntariat, mobilizarea oamenilor din
comunități, inițiative la nivel național sau reportaje ce aduc într-o lumină nouă
încercările prin care trec oameni din diferite colțuri ale lumii pentru a-și asigura
lucruri pe care mulți dintre noi le considerăm de la sine înțelese.
 
Câștigătorii:
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Gala Solidarității
Internaționale, ediția a III-a



Gala a fost deschisă de Excelența Sa, Dl. Urs Herren, Ambasadorul Elveției în
România. Pe lângă marii câștigători ai serii, invitații speciali au împărtășit cu
publicul prezent la eveniment experiențe proprii de implicare în solidaritatea
internațională. Printre aceștia s-au numărat Alex Găvan, alpinist de altitudine
extremă, câștigătorul categoriei Activiști din cadrul primei ediții, Laura Ştefănuţ,
jurnalist de investigații și Alessio Menegazzo, director pentru Sustenabilitate și
Afaceri Instituționale Enel România. De asemenea, atmosfera a fost întreținută de
trupa Ikhaya Band și Tohani România, care a oferit publicului o degustare de vinuri.
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Gala Solidarității
Internaționale, ediția a III-a



În urmă unei licitații organizate de Agenția  Elvețiană  pentru  Dezvoltare  și
Cooperare, FDSC a început un contract de asistență pentru 3 consorții de
organizații neguvernamentale ale căror proiecte finanțate din Fondul de reforma
pentru incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile din cadrul Programului de
Cooperare Elevețiano-Român s-au concretizat prin dezvoltarea de servicii de
suport în zona de educație, sănătate, asistență socială, locuire și organizare
comunitară pentru mai bine de 138 de comunități rurale din 12 județe din România.
 
Rezultatele obținute de cele 3 consorții de ONG-uri, coordonate de HEKS Elveția,
Terre des hommes Elveţia, respectiv Caritas Elveția merită cunoscute, multiplicate
și preluate și de autoritățile publice competențe românești, iar FDSC a început
acest contract cu scopul de a ajută în această direcție.
 
În acest sens, în anul 2017, sprijinul FDSC s-a concretizat în colectarea elementelor
de bună practică observate deja la nivelul comunităților, identificarea unor tipare
de intervenție de succes în comunitățile deservite și facilitarea cooperării și
tansferului de cunoștințe între cele 3 consorții.
 
Intenția este că, în final, cele 3 consorții să poată demara, în mod structurat,
activități de influențare a deciziei autorităților publice centrale și locale de a
formulă acele politici publice necesare continuării și dezvoltării de servicii
comunitare pentru grupuri vulnerabile în comunitățile rurale din România. Asistență
tehnică va continuă și în 2018.
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Întărirea capacității de
advocacy pentru grupuri
vulnerabile



Indicele sustenabilității organizațiilor societății civile (CSOSI) a fost utilizat din 1997
pentru a evalua sustenabilitatea sectorului OSC. Indicele s-a extins considerabil de
la înființare - a trecut de la acoperirea a 18 țări din Europa și Regiunea Eurasia, la
peste 60 de țări din diferite regiuni ale lumii. Utilizând indicatori standard și
colectând date în fiecare an, CSOSI permite utilizatorilor să urmărească evoluțiile și
să identifice tendințele din sectorul OSC în timp, permițând în același timp
compararea dintre țări și regiuni.
 
FDSC a continuat tradiția elaborării indicelui anual de durabilitate pentru sectorul
societății civile din România, în cadrul Indexului de sustenabilitate OSC USAID. 
 
Astfel, în septembrie 2017 am lansat cea de-a 20-a ediție a indexului, în prezența
Ambasadei SUA la București, Civicus, reprezentanții români ai organizațiilor
neguvernamentale și mass-media.
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Indexul USAID al
organizațiilor societății
civile, România, ediția XXI



Participare la Consultarea publică Parteneriatul Estic (februarie, Bruxelles)
Participare la Consultarea publică Energie (martie, Bruxelles)
Președinția Română a Consiliului UE a fost una dintre temele abordate în cadrul
Eurosfat 2017, organizat de Europuls (aprilie, București) 
Workshop pe tema Președinției Române a Consiliului UE în cadrul ONGFest, cu
sprijinul Europuls (iunie, Cluj-Napoca) 
Participare la Consultarea publică “Civic innovation and democracy: a strong
alliance in the digital age?” (iunie, Bruxelles)
Solicitare aderare la Forumul de consultare publică, comunicare și dezbateri în
vederea pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, organizat de către Ministerul Afacerilor Externe (octombrie)
Desemnarea unui reprezentant al platformei pentru jurizarea logo-ului
României pentru Președinție și participarea la jurizare (octombrie – noiembrie)
Lansarea Ghidului Președinției Române a Consiliului UE din 2019, realizat de
Europuls, în prezența Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor
Negrescu (noiembrie, București)
Lansarea versiunii în engleză a Ghidului Președinției Române a Consiliului UE
din 2019, în prezența Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor
Negrescu (noiembrie, Bruxelles)
Întâlniri cu reprezentanții grupurilor de lucru din cadrul platformei: social –
sănătate, dezvoltare internațională, economie socială - antreprenoriat
(noiembrie, București

Platforma RO2019 este o inițiativă neguvernamentală a Europuls – Centrul de
Expertiză Europeană și a FDSC, lansată în 2016 pentru a sprijini pregătirile pentru
Președinția Română a Consiliului UE din prima jumătate a lui 2019. Proiect neutru
din punct de vedere politic, RO2019 își propune să coaguleze eforturile societății
civile românești din țară și din străinătate pentru a asigura trecerea cu succes a
celui mai important test de maturitate al României de la aderarea la Uniunea
Europeană în 2007. 
 
În 2017 am continuat activitățile și inițiativele pe care le-am început în 2016,
consolidând capacitatea organizațiilor membre și a grupurilor de lucru ale
platformei, precum și comunicând și reprezentând interesele platformei și ale
sectorului ONG. Am participat la mai multe evenimente organizate de Guvernul
României sau Reprezentanța CE în România pe teme legate de Președinția
Română a Consiliului UE și ne-am coordonat munca și inițiativele cu omologii noștri
din țările care dețineau Președinția Consiliului UE în 2017 – Malta și Estonia, sau
care vor urma imediat după România – Finlanda și Croația. Iată mai jos câteva
dintre activitățile întreprinse sau evenimentele la care am participat:
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Platforma RO2019



Știri.ong este un portal de știri despre sectorul ONG, inițiative civice, ONG-uri,
campanii de CSR, finanțări și multe altele. Rolul platformei este de a informa și
facilita dezvoltarea de parteneriate între societatea civilă, mediul de afaceri,
instituțiile publice mass media și cetățeni, oferind informații concludente despre
activitățile din aceste arii de interes. Publicăm săptămânal peste 50 de știri și avem
o rețea de peste 500 de ONG-uri care ne transmit comunicate de presă și alte
informații sau materiale. Publicul este format din aproximativ 16 000 de vizitatori
săptămânal, în timp ce pagina Facebook asociată are un reach săptămânal de
peste 20 000 de persoane (https://www.facebook.com/stiri.ong/ și
https://www.stiri.ong/).
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În mai 2017, Ionuț Sibian și-a finalizat cei doi ani și jumatete de
mandat  de  Președinte al Comitetului Consultativ Uniunea Europeană –
Serbia  (JCC  EU – Serbia),  o platformă a societății civile instituită între CESE și
societatea civilă sârbă. Acesta contribuie cu un punct de vedere al societății civile
cadrul instituțional al UE legat de Acordul de stabilizare și asociere dintre UE și
Serbia. Această  structura comună permite organizațiilor societății civile din ambele
părți să monitorizeze negocierile de aderare a țării. De asemenea, este o platformă
pentru a discuta problemele de interes comun și pentru a informa publicul larg cu
privire la provocările care urmează în perioada de aderare.
 
În 2017, Ionuț Sibian a fost nominalizat ca  raportor  pentru  propunerea  Comisiei
Europene pentru Un nou Consens european privind dezvoltarea –  Lumea noastră,
demnitatea noastră, viitorul nostru  [COM(2016) 740 final]. A fost citat de Euractive
Europe pentru concluziile raportului raportului său.
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Activitatea reprezentantului
FDSC în Comitetul Economic
și Social European (CESE)



Ionuț a avut o contribuție importantă, că membru al grupului de lucru, la redactarea
opiniei CESE cu privire la Finanțarea organizațiilor societății civile de către UE (SOC /
503). 
Prin această opinie CESE solicită Comisiei să propună crearea unui fond european
pentru democrație, valori și drepturile omului la nivelul UE, dotat cu un pachet
financiar ambițios, disponibil direct pentru organizațiile societății civile din Europa și
gestionat în mod independent.  În acest aviz din proprie inițiativă, CESE invită
instituțiile europene să promoveze o imagine pozitivă a OSC, să își păstreze
independența și să își consolideze capacitatea de acțiune. 
Pe lângă un diagnostic detaliat al situației și rolului organizațiilor societății civile,
CESE prezintă 26 de recomandări pentru un dialog civil mai bun și acces la resurse,
inclusiv idei pentru cadrul financiar multianual post-2020.  CESE consideră că
finanțarea OSC este esențială pentru democrația participativă și că articolul 11   din
TUE privind dialogul structurat cu societatea civilă trebuie să fie pus în aplicare în
mod corespunzător.
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Activitatea reprezentantului
FDSC în Comitetul Economic
și Social European (CESE)

A contribuit, de asemenea, în calitate
de  membru în grupuri de lucru,  la   de
redactarea următoarele opinii/avize
ale CESE:  Evaluarea intermediară a
programului HORIZON 2020 (INT/792)
 
Dimensiunea externă a economiei
sociale  (REX472),  Protecția datelor
personale (TEN/631).



FINANCIAR



Financiar
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www.fdsc.ro


