Societatea civilă dezvoltă politici
publice
Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente,
Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în
concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 202.

Beneficiar - Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, implementează începând cu data
de 13.06.2018 proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice”.
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OBIECTIVE

:

Creşterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și
promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
Dezvolatarea rețelei de colaborare, formată din organizații non-guvernamentale;
Strategie elaborată a rețelei;
Promovarea activităţilor inovative la nivelul reţelei privind politicile publice.

Misiunea, obiectivele, membrilor
Rețelei ONG SIPOCA 202
România s-a angajat în cadru internațional și european să implementeze la nivel național o
serie de măsuri importante în domeniul politicilor publice.

își propune ca misiune să fie un interlocutor competent și un partener

vizibil și activ pe scena politico-administrativă, capabil să aducă un aport substanțial politicii
guvernamentale în domeniul politicilor publice din domeniul social la nivel național .
România are nevoie de o politică publică ambițioasă din domeniul social, asumată de societatea civilă,
pentru dezvoltarea modurilor de gândire, competențelor, valorilor și atitudinilor care permit românilor să
facă față cu succes provocărilor inedite și complexe ale societății de astăzi în plină schimbare. În același
timp, o politică din domeniul social eficace, ar permite României să își respecte angajamentele luate în
cadrul internațional și european.

are ca obiectiv specific redactarea participativă și promovarea are
ca obiectiv specific redactarea participativă și promovarea unei propuneri de politică publică în
domeniul social, pe parcursul 2018 – 2019.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social
European

De ce

?

Credem în formarea și dezvoltarea REȚELEI de colaborare a ONG-urilor în care să fiți implicați
activ, ce va avea ca scop implicarea în procesul elaborarii, adoptarii si monitorizarii politicilor publice. Prin
intermediul rețelei, vom dezvolta mai multe posibilitați de advocacy si de influențare a politicilor publice,
printr-o colaborare strânsă, un scop unitar și un plan comun de dezvoltare pe termen mediu și lung.
Vom planifica activitațile rețelei, inclusiv modalitați de dezvoltare ulterioară, după finalizarea
proiectului. Se vor identifica resursele necesare sustenabilitații, se vor lua decizii prin colaborare, se vor
planifica măsuri de advocacy, se vor identifica canalele de comunicare și instrumentele disponibile.
Se vor semna acorduri de parteneriat cu instituții si autoritați publice relevante în domeniul abordat, vor
avea loc întâlniri, diseminare a informațiilor și rezultatelor. Vom elabora o strategie de dezvoltare a rețelei,
cu planificarea activitaților și măsurilor de dezvoltare.

Motive serioase pentru care trebuie să faci parte din:

Instruirea angajaților/voluntarilor organizațiilor non-guvernamentale în dezvoltarea și
monitorizarea politicilor publice, lobby si advocacy;
Participarea la vizită de studiu organizată, într-o țară membră UE, în vederea
identificării și asimilării de bune practici;
Apartenența la o rețea de colaborare a ONG-urilor dezvoltată şi participarea la
elaborarea strategiei de dezvoltare a rețelei;
Participarea la seminarii regionale organizate ce au ca scop prezentarea mecanismelor
de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
Participarea la ateliere de lucru organizate, care au ca scop elaborarea de propuneri la
politicile publice din domeniul social;
Participarea la elaborarea de propuneri legislative în domeniul politicilor sociale
elaborate;
Planificarea campaniei de advocacy planificată și realizată în scopul promovării
politicilor publice propuse;
Participarea la elaborarea unui „Ghid de bune practici” și a unei strategii de dezvoltare
a organizației, pentru perioada 2018-2023;
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Realizarea bazei de date cu legislație relevantă în domeniul social, ce va fi disponibilă
atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg;
Participarea la conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile
non-guvernamentale şi autoritățile publice;
Elaborarea unei propuneri alternative la politicile publice din domeniul social,
acceptată;
Îți vei dezvolta cunoștințe, abilităţi și aptitudini necesare pentru dezvoltarea ta
personală şi profesională.
În perspectiva realizării obiectivului menționat,
diverse

va îndeplini

Roluri:
instrument de capacitare a ONG-urilor membre pentru a contribui consistent și

sistematic la elaborarea politiciilor publice în domeniul social;
context de analiză și monitorizare pentru conectarea la inițiativele internaționale și
europene din acest domeniu;
cadru de dezbatere între ONG-uri și stakeholderi din mediul social, instituții publice,
mediul privat, comunități, pentru elaborarea și implementarea politicilor sociale;
platformă de dialog, lobby și advocacy în vederea aplicării propunerii alternative de
politici publice în domeniul social în cadrul rețelei.
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