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INTRODUCERE
„Un scop fără un plan precis este doar o dorință” - Antoine de Saint-Exupery
(scriitor francez, 1900 - 1944)
Cea mai evidentă modalitate de a descrie importanța planificării, este practic, viața
de zi cu zi. Oamenii de succes își planifică acțiunile și lucrează organizat

respectând

planificarea pe care o realizează, fie pe termen lung, fie pe termen scurt, în funcție de
obiectivele propuse; Pe de altă parte, oamenii care nu au succes, planifică foarte mult și nu
implementează niciodată planul. Cheia succesului nu este doar de a avea un plan, ci de a
atinge obiectivele stabilite.
Majoritatea organizațiilor sunt de acord că, planificarea este un proces esențial pentru
buna guvernare și gestionare a activității și a resurselor, fie că este un ONG, o organizație
guvernamentală sau o casă corporativă privată. Majoritatea organizațiilor își elaborează
propriul plan strategic, un document care are la bază scopurile și obiectivele organizației și
cuprinde pașii care vor fi parcurși și acțiunile esențiale care vor fi întreprinse.
Planificarea strategică este importantă pentru noi, dar în același timp poate fi o
problemă complexă. ONG-urile care intenționează să facă acest lucru într-un mod foarte
complex, elaborează planificări strategice fie prea lungi, fie prea complicate pentru a fi
implementate și, prin urmare, nu sunt puse în funcțiune. Ne propunem un plan strategic clar,
concis, coerent care să poată fi implementat fără probleme.
Planul strategic în realitate este un document viu care reglementează funcționarea
generală a oricărei organizații. La fel ca pentru orice altă organizație, planificarea strategică
este la fel de importantă pentru organizațiile neguvernamentale (ONG-uri). Un plan strategic
nu este important doar pentru promovare, ci este util și pentru dezvoltarea organizațională a
ASISED.
Planificarea strategică are ca rezultat creșterea energiei și pentru noi este
importantă, din mai multe motive. Vom elabora un plan strategic eficient care va contribui la
construirea principalei inițiative a ASISED. Misiunea și viziunea organizației vor fi în mod clar
prezentate iar acestea vor da o direcție generală drumului nostru spre viitor. Prin urmare, un
plan complet va acționa ca un ghid util pe parcursul călătoriei. Vom contura activitățile, le
vom organiza și planifica eficient, vom gestiona timpul, banii, resursele umane, investițiile.
Vom acorda o atenție deosebită managementului organizațional și managementului resurselor
umane printr-o cât mai bună utilizare.
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Planificarea strategică pe care și-o propune ASISED, vizează abordarea schimbărilor din
mediul înconjurător și își dorește să devină o parte a culturii organizaționale, astfel, oamenii
devin mai disciplinați, lucrurile se desfășoară fără probleme, iar noi vom asista la o
performanță mai bună. Prin urmare, vom reuși să dezvoltăm o imagine și o reputație bună și
vom câștiga recunoașterea celorlalte ONG-uri. În plus, avem propria identitate și vom păstra
amprenta pe care imprimat-o în lumea ONG-urilor prin canalizarea eforturilor în vederea
obținerii de performanțe și perspective, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
În perioada 2018 – 2019, ASISED a înregistrat o dezvoltare impresinantă, prin prisma
derulării a 2 proiecte cu finanţare prin POCA, interes din partea publicului, participarea a
numeroşi voluntari la activităţile organizaţiei, devoltarea unei imagini pozitive a organizaţiei.

Despre planificarea strategică....
Planificarea strategică este un instrument de bază pentru definirea și atingerea
obiectivelor și respectarea misiunii organizaționale, motiv de existență a ONG-urilor.
Legitimitatea

și

încrederea

acordată

ONG-urilor

necesită

gestionarea

acestora

cu

instrumentele potrivite de păstrare și creștere.
Inovarea socială oferă organizațiilor un instrument de îndrumare pentru îndeplinirea
misiunii sale, printr-o metodologie proprie într-o misiune participativă și cuprinzătoare, care
încorporează dimensiuni de conformitate, în concordanță cu valorile, eficiența operațională,
calitatea managementului, responsabilitatea socială, sustenabilitatea financiară, relația cu
părțile interesate etc.
Stakeholderii sunt părți importante ale societății cu care organizația stabilește relații
de colaborare sub diferite aspecte având în vedere interesele și preocupările acestora,
disponibilitatea lor de a răspunde nevoilor organizației: clienți, consumatori, furnizorii, forme
structurale ale guvernului, misiunile sindicale, competitorii, comunitățile locale, în general
elemente publice.
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1. PREZENTAREA CADRULUI GENERAL DE DEZVOLTARE
DIRECȚII STRATEGICE

1.1 PREZENTAREA ASISED
Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED) este o organizație nonguvernamentală, înființată în 2016, al cărui scop îl reprezintă promovarea şi susţinerea
activităţilor de implicare socială, culturale, educative, de dezvoltare personală şi
profesională a tuturor categoriilor sociale.
Obiectivele prin care se realizează scopul Asociaţiei sunt:
a.

realizarea de evenimente şi activităţi cu scop informativ, cultural, educativ şi de
formare profesională pentru toate categoriile sociale, inclusiv persoane cu
dizabilităţi sau alte categorii de persoane defavorizate;

b.

conceperea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi ce urmăresc pregătirea şi
formarea profesională a tinerilor şi adulţilor, precum şi iniţierea şi dezvoltarea
unor acţiuni şi programe în vederea susţinerii acestora pentru a dobândi
pregătirea necesară unei bune realizări personale şi profesionale în viaţă;

c.

conceperea, realizarea şi editarea de materiale informaţionale şi educaţionale în
diverse domenii de formare, perfecţionare şi informare, sub formă tipărită şi în
format electronic, concretizate în cărţi, cursuri, publicaţii periodice, pliante,
afişe, broşuri, programe informatice, filme, programe video şi audio pe suport
tipărit, CD/DVD şi alte suporturi clasice sau electronice;

d.

oferirea de programe de certificare/recertificare în domeniul consilierii şcolare şi
vocaţionale, în regim propriu sau prin parteneriate cu instituţii de profil;

e.

oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională, dar şi de mediere şi
plasare pe piaţa muncii a tuturor categoriilor sociale;

f.

facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;

g.

facilitarea accesului adulţilor la programe de reconversie profesională cât şi
oferirea directă de informaţii şi pregătirea acestora;

h.

conceperea,

realizarea,

promovarea

şi

desfăşurarea

de

proiecte

pentru

dezvoltarea abilităţilor tinerilor şi adulţilor în diferite domenii;
i.

încurajarea acţiunilor de cooperare culturală şi implicarea tinerilor şi adulţilor în
activităţi civice de interes comunitar;
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j.

desfăşurarea de activităţi ecologice şi dezvoltare durabilă, de promovare a
turismului ecologic şi de educare în privinţa protejării mediului natural;

k.

cultivarea legăturilor cu alte organizaţii şi persoane fizice din ţară si străinătate
cu interese comune cu ale Asociaţiei, prin schimburi de experienţă, proiecte
comune şi delegaţii reprezentând Asociaţia;

l.

schimburi de tineri şi colaborarea internaţională cu alte asociaţii sau instituţii cu
interese asemănătoare;

m.

promovarea şi valorificarea folclorului, a tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale şi
internaţionale;

n.

ajutorarea tinerilor şi vârstnicilor aflaţi în dificultate;

o.

promovarea programelor de dezvoltare economică a zonelor slab dezvoltate;

p.

promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

q.

promovarea activităţilor sportive în rândul tuturor categoriilor sociale şi a tuturor
grupelor de vârstă;

r.

colaborarea cu instituţii de învăţământ, alte organizaţii nonguvernamentale,
asociaţii profesionale, instituţii de stat, persoane fizice şi juridice pentru
realizarea de parteneriate care să conducă la atingerea scopului şi obiectivelor
Asociaţiei;

s.

desfăşurarea altor activităţi de natură să contribuie la realizarea scopului
Asociaţiei.

Proiecte implementate
1. Proiectul „Natura în şcoala mea”, implementat de Asociaţia pentru Implicare Socială,
Educaţie şi Cultură, în calitate de beneficiar, împreună cu Şcoala Gimnazială Specială pentru
Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”, în calitate de partener, finanțat în 2017 de către Fundația
pentru Parteneriat și MOL România.
În cadrul proiectului s-au amenajat şi reabilitat spaţiul verde din curtea şcolii partenere, cu
dimensiunea de 400 mp, cu arbori, arbuşti, răsaduri de flori, jardiniere, bănci, coşuri de
gunoi, mese de şah şi scaune.
2. Proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice” al cărui scop îl reprezintă dezvoltarea
capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de
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elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește
calitatea politicilor publice din domeniu.
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.

3. Proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție
pentru toți” al cărui scop îl reprezintă facilitarea accesului la justiție al cetățenilor, în
special al grupurilor vulnerabile, prin activități de informare și promovare a drepturilor și
serviciilor de care pot beneficia, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor juridice.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar
accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități
sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor
furnizate la nivelul acestuia, cod proiect SIPOCA 493 / MySMIS 125435.

1.2 PREMISE, VIZIUNE, OBIECTIVE

În procesul de elaborare a strategiei este necesar să fie identificate şi luate în
considerare o serie de premise, care vor contribui la obținerea unei planificări strategice
realiste și bine fundamentate:
Luarea în considerare a tuturor stakeholder-ilor;
Asigurarea

continuităţii

elaborării

şi

aplicării

strategiilor

şi

politicilor

organizației;
Imprimarea multidimensionalităţii strategiei globale;
Abordarea sistemică a elaborării şi implementării strategiei;
Operaţionalizarea flexibilă a strategiei;
Luarea în considerare a impactului internaţionalizării activităţilor.
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În procesul de elaborare a strategiei ASISED vor fi luate în considerare următoarele
aspecte:
Asociația are o vechime de 3 ani, aflându-se în faza de creștere și dezvoltare,
prin urmare, strategia propusă va fi una de dezvoltare;
În procesul de elaborare al strategiei vor fi luate în considerare interesele
stakeholderilor (membri, voluntari, management, parteneri-membrii rețelei SIPOCA 202,
comunitatea locală, etc.);
Impactul internaționalizării activității sociale-economice va reprezenta un
punct-cheie în viitoarea strategie a ASISED;
Viitoarea strategie va pune un accent sporit pe managementul operațional, pe
scrierea de proiecte, pe transferul internațional de know-how managerial și operațional, pe
dezvoltarea resursei umane prin desfășurarea de cursuri – Specialist în activitatea de lobby &
advocacy, prevăzând în acest sens o serie de activități importante;
Concentrarea asupra promovării drepturilor omului și non-discriminării.
Viziunea ASISED se bazează pe faptul că își propune să fie sprijinul și platforma
pentru o societate civilă reprezentată de o comunitate de ONG-uri informate, puternice, care
să participe pe deplin la dezvoltarea Rețelei SIPOCA 202, să ofere programe de formare
profesională care vor asigura o resursă umană perfecționată, să își internaționalizeze
activitatea.

Obiective generale
Îmbunătățirea accesibilității, prezenței Rețelei SIPOCA 202 și al angajamentului
efectiv al ONG-urilor, la toate nivelurile local, național și internațional;
Consolidarea

dialogului

dintre

instituțiile

statului

și

organizațiile

neguvernamentale privind politicile în domeniul social, al justiției;
Extinderea Rețelei SIPOCA 202 prin creșterea numărului de ONG-uri care vor adera
la rețea;
Dezvoltarea parteneriatului cu puncte importante ale societății civile.
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Obiective specifice
Oferirea de cursuri prin acreditarea ca furnizor de formare profesională pentru cel
puțin o specializare – lobby & advocacy, până la sfârșitul anului 2021 şi cel puţin 2 specializări
până la sfârşitul anului 2023;
Dezvoltarea portofoliului de proiecte prin adăugarea a minim 2 proiecte care vor
aduce valoare adăugată autentică pentru ASISED și pentru beneficiarii acesteia, prin
accesarea de fonduri nerambursabile, până în anul 2021 şi a 4 proiecte până în 2023;
Creșterea gradului de internaționalizare a activității ASISED, primordial la nivel
european, în contextul unei globalizări accentuate, prin încheierea a minimum 2 parteneriate
cu structuri non-profit din cadrul Uniunii Europene, organizarea a minimum 1 proiect
finanțate din fonduri europene în context internațional până în anul 2023;
Consolidarea structurii veniturilor financiare anuale și creșterea acestora cu cel
puțin 5% în fiecare an până în anul 2023;

1.3 DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE
Dezvoltarea asociaţiei se va realiza pe mai multe planuri, atât la nivel de organizaţional cât şi
la nivel de resurse umane.
Măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
➢ Participarea angajaţilor, voluntarilor şi membrilor la cursuri de dezvoltare – se vor
urmări oportunităţile de dezvoltare profesională oferite prin proiecte cu fonduri
europene, în special POCA şi POCU.
➢ Atragerea de sponsorizări, în special prin redirecționarea a 2% din impozit, alături de
derularea unei campanii de atragere de fonduri, în special în rândul persoanelor
juridice, care pot redirecţiona 20% din impozitul datorat către stat.
➢ Urmărirea oportunităţilor de parteneriat cu instituții publice, pentru participarea la
proiecte finanțate din fonduri europene, în special prin POCA.
➢ Urmărirea calendarului finanţărilor din fonduri europene sau fonduri publice,
identificare potenţialelor linii de finanţare şi urmărirea lansărilor de apeluri, în special
prin POCA şi POCU, dar nu numai (Granturile SEE și Norvegiene, AFCN, Ministerul
Culturii, etc.), vezi Anexa 1.
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➢ Urmărirea şi identificare potenţialelor linii de finanţare private şi a lansărilor de
apeluri (ex. Fundaţia Orange), vezi Anexa 1.
➢ Extinderea domeniului de activitate al asociaţiei prin, modificarea statutului şi
includerea altor tipuri de activităţi, vezi Anexa 2.
➢ Înregistrarea ASISED la Repertoarul ONG-urilor și acreditarea la Camera Deputaţilor.
➢ Solicitarea în baza legii, a unui spaţiu pentru derularea activităţilor curente ale
asociaţiei, de la Primăria Sectorului 2.
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2. DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIEI ASISED PRIN REȚEAUA SIPOCA 202

Dezvoltarea organizațională a ASISED este foarte importantă pentru aceasta dar și
pentru organizațiile care fac parte din REȚEAUA SIPOCA 202 în vederea asigurării unui sprijin
eficient organizațiilor membre ale rețelei. Astfel, este esențial să susțină o structură
organizațională credibilă și bine stabilită. Consolidarea capacității organizaționale și a
sprijinului tehnic va asigura durabilitatea inițiativelor ASISED, la nivel local, național și chiar
internațional. Acest lucru va conduce la o livrare mai eficientă și mai durabilă a obiectivelor
propuse ale organizației și va susține eforturile sale de extindere a programelor și domeniilor
de expertiză ale acesteia.
În ceea ce privește calitatea de inițiator și fondator al rețelei SIPOCA 202, ASISED rămâne
o resursă de bază, în asigurarea sustenabilității rețelei pentru împărtășirea de idei, informații
și abilități pentru a promova furnizarea accesibilă de servicii și oportunități pentru membrii
rețelei. ASISED speră să apară ca o voce și o autoritate cheie în activitățile de dezvoltare, cu
o strategie vizibilă și consecventă în ceea ce privește problemele de dezvoltare regională,
națională și chiar internațională.
Pentru viitoarea perioadă a planului strategic, accentul este pus pe crearea unei
prezențe de socializare și comunicare, extinderea activităților de diseminare a proiectului
„Societatea dezvoltă politici publice”, obținerea unei fundații solide a organizației și a
rețelei, continuarea susținerii eforturilor organizațiilor inițiate de către membrii rețelei.
Extinderea activității și stabilirea fundamentului organizației prin aceste obiective este
esențială pentru susținerea relevanței organizației în cadrul comunității și a structurilor de
elaborare a politicilor și extinderea abilității sale pe diverse teme de dezvoltare. Continuarea
consolidării capacității organizaționale va contribui la promovarea viziunii organizației și la
dezvoltarea acesteia.

Care sunt punctele noastre forte?
Un cadru de dezvoltare organizatoric și comunitar stabilit, cu un model de abilitare
durabil;
Colaboratori cu experiență, calificaţi și pasionați în domeniul de activitate al ONGurilor, social, juridic și nu numai;
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Comunicarea facilă în cadrul rețelei, a comunității locale, regionale, naționale și
internaționale;
Baza puternică de membri voluntari al organizației în creștere exponențială;
Rolul stabilit în cadrul sectorului ONG, prin proiectele derulate precum și implicarea
unui număr mare de participanți la conferințe, seminarii, ateliere, forumuri și
activități de implicare a comunității.

Ce vom face?
Vom dezvolta o strategie eficientă de comunicare cu mass-media în ceea ce privește
activitățile și activitatea organizației;
Vom dezvolta structuri și politici pentru a promova dezvoltarea organizației, a rețelei
SIPOCA 202 și vom furniza și vom sprijini pe cei care vor să își înființeze ONG-uri;
Creșterea apartenenței la rețeaua SIPOCA 202 a ONG-urilor care doresc să facă parte
din aceasta, mobilizarea și implicarea eficientă a celor cu interes în activitățile de
dezvoltare la nivel național și internațional;
Vom asigura stabilitatea și durabilitatea financiară a organizației prin atragerea de
fonduri europene nerambursabile.
Care sunt rezultatele scontate?
ASISED speră să obțină următoarele rezultate prin activitățile sale de dezvoltare
organizațională:
Creșterea traficului către paginile sale web, blog, Facebook, care vor fi întreținute și
actualizate în mod regulat;
Creșterea vizibilității serviciilor și proiectelor sale în rândul publicului, a societății
civile și al structurilor de elaborare a politicilor publice;
Un sistem de comunicare eficient, în vederea extinderii organizației și a creșterii
capacității acesteia de operaționalizare;
Securitatea financiară prin finanțarea de bază, precum și dezvoltarea continuă a unei
baze de finanțare diversificate;
Stakeholderii sunt implicați, indicând satisfacția că vocile și preocupările lor sunt
încorporate eficient în activitatea organizației.
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ASISED implementează în prezent două proiecte, „Societatea civilă dezvoltă politici
publice” SIPOCA 202 și SIPOCA 493 – „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor
vulnerabile – Justiție pentru toți”, care are ca scop facilitarea accesului la justiție al
cetățenilor, în special al grupurilor vulnerabile, prin activități de informare și promovare a
drepturilor și serviciilor de care pot beneficia, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor
juridice. Deoarece accesul la justiție a grupurilor vulnerabile este o problemă importantă,
ASISED a depus eforturi pentru a angaja comunitatea și a genera conștientizare prin
activitățile proiectului SIPOCA 493, oferind resurse accesibile, sesiuni de informare,
workshop-uri, etc. care lucrează pentru a facilita accesul persoanelor din grupuri vulnerabile
la justiție și nu numai.
Proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice” – SIPOCA 202 are ca scop
dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la
procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național,
pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu. Au fost elaborate 3 politici publice
în domeniul social:
Politica publică 1 - Dezvoltarea mecanismelor de inserție a tinerilor pe piața
muncii din România, cu accent pe tinerii cu dizabilități.
Politica publică 2

- Masuri active de îmbunătățire a incluziunii sociale și a

inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.
Politica publică 3

- Masuri active de îmbunătățire a incluziunii sociale și a

inserției pe piața muncii a persoanelor surde și a persoanelor cu deficiențe de auz.
Cele trei politici publice reprezintă obiectul Campaniei de Advocacy derulată la
nivelul proiectului. Scopul campaniei de advocacy îl reprezintă influențarea legislației în
domeniul social prin propunerea de modificări legislative, prin cele trei politici publice care
vor fi înaintate instituțiilor statului pentru a fi incluse în consultări publice în procesul de
modificare a legislației în vigoare.
Obiectivul campaniei de advocacy se identifică cu obiectivul general al
proiectului este dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a
participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel
național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu, fiind problema centrală
abordată în cadrul proiectului. Problema centrală tratată în cadrul obiectivului general se
referă la gradul redus al participării organizațiilor non-guvernamentale la elaborarea
politicilor în procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social cu impact la nivel
național. S-a identificat astfel, necesitatea îmbunătățirii sistemului legislativ în domeniul
social. Astfel, se dorește creșterea calitativă, cât și cantitativă a participării organizațiilor
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non-guvernamentale la procesul de elaborare a politicilor publice din domeniul social și prin
îmbunătățirea pregătirii organizațiilor societății civile de a lua parte la elaborarea
propunerilor legislative. Valoarea adăugată rezidă și din parteneriatele ce vor fi dezvoltate
între organizațiile non-guvernamentale, cât și între organizații non-guvernamentale şi
instituțiile publice, prin care se urmărește încurajarea și dezvoltarea unei atitudini deschise
spre colaborare şi dialog social.
Prin aceste proiecte, activități, organizația își propune să obțină vizibilitate,
leadership și legitimitatea necesară pentru a se insera în dialogul de dezvoltare în sectorul
ONG. Prin generarea de conștientizare, ASISED speră să aducă plus valoare prin activitatea sa
și să contribuie cu proiecte viitoare și încurajarea implicării comunității. ASISED, prin Rețeaua
SIPOCA 202 își propune extinderea programelor și capacităților organizației către o rețea
internațională pentru schimbul de competențe, expertiză și investiții.
Prin activitățile rețelei, ASISED va dezvolta mecanisme prin care comunitatea poate fi
îmbunătățită prin atingerea unor standarde de calitate în activitatea ONG-urilor și vor
contribui la proliferarea de oportunități. Problemele și preocupările comune de management
și administrarea serviciilor poate fi abordată în rețea prin activități comune, cum ar fi
programe de gestionare a dezvoltării de instruire și aranjamente de consultanță, facilitând
extinderea, replicarea și integrarea inițiativelor ONG-urilor membre.
Avantajele rețelei se referă la fortificarea și protecția reciprocă, oferind posibilitatea
de a face lobby în domenii diferite în care au avantaj individual. ONG-urile pot, de asemenea,
face lobby în ceea ce privește intențiile, replicarea și integrarea inițiativelor ONG-urilor
membre. Rețelele se pot angaja la scară largă în proiecte de consorțiu care acoperă domenii
mai mari. Impactul politic prin advocacy pentru probleme este consolidat și mai eficient
atunci când există un efort colectiv de a face lobby și mobilizare. Având în vedere cele
menţionate, rețeaua va fi mai capabilă decât un ONG individual să își atingă obiectivele
propuse.
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ANEXA 1 - LISTĂ LINII FINANȚARE PUBLICE / PRIVATE

Nr.
crt.

Denumire

Organizația/Instituţia
finanțatoare

Observații

1.

Fondul „Lumea prin culoare şi
sunet”

Fundaţia Orange

50.000 euro

2.

Fondul pentru fapte bune

Fundaţia Vodafone

230.000 lei

3.

Connecting for Good

Fundaţia Vodafone

675.000 lei

4.

Sesiunea de finanţare
multianuală a programelor
culturale

AFCN

150.000 lei - 200.000 lei

5.

Sesiune finanţare proiecte
culturale

AFCN

6.

Finanţare proiecte editoriale

AFCN

7.

Programul ACCES

Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale

100.000 lei

8.

Programul Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creşterea
incluziunii romilor (Dezvoltare
locală) - APELUL EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI

Fondul Român pentru
Dezvoltare Socială
(FRDS) - Granturi SEE şi
Norvegiene 2014-2021

500.000 - 1.500.000 Euro

- 85.000 lei - Arte Vizuale,
Artele spectacolului
(teatru, muzică, dans),
Proiecte cu caracter
repetitiv/de tip festival,
Artă digitală și noile
media;
- 75.000 lei - Rezidenţe de
creaţie;
- 70.000 lei - Educaţie prin
cultură, Patrimoniu
Cultural Material,
Patrimoniu Cultural
Imaterial.
- 60.000 lei - Intervenţie
culturală, Promovarea
culturii scrise
Carte (inclusiv ediții
critice) -550.000 lei
Reviste și publicații
culturale -250.000 lei
Ediții de poezie - 125.000
lei
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TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC
9.

Programul Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creşterea
incluziunii romilor (Dezvoltare
locală) - APELUL DEZVOLTARE
LOCALĂ

Fondul Român pentru
Dezvoltare Socială
(FRDS) - Granturi SEE şi
Norvegiene 2014-2021

500.000 - 2.500.000 Euro

10. Programul Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creşterea
incluziunii romilor (Dezvoltare
locală) -APELUL REDUCEREA
SĂRĂCIEI

Fondul Român pentru
Dezvoltare Socială
(FRDS) - Granturi SEE şi
Norvegiene 2014-2021

500.000 Euro - 5.000.000
Euro

11. Programul Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creşterea
incluziunii romilor (Dezvoltare
locală) -APELUL CREȘTEREA
INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA
ROMILOR

Fondul Român pentru
Dezvoltare Socială
(FRDS) - Granturi SEE şi
Norvegiene 2014-2021

300.000 euro - 1.000.000
euro

12. Sprijin pentru susținerea și
promovarea dezvoltării la
nivel local, inclusiv prin
încheierea de parteneriate

POCA

71.500.000 lei total

13. Masuri de sprijin pentru copiii
cu parinţi plecaţi la munca în
strainatate - program pilot (o
regiune)
MASURI INTEGRATE PENTRU
14. CRESTEREA
PARTICIPARII STUDENŢILOR
DIN CATEGORII VULNERABILE
LA PROGRAME
ANTREPRENORIALE

POCU

4.722.300

POCU

8.027.910,00

15. MASURI DE OPTIMIZARE A
OFERTELOR DE STUDII DIN
ÎNVAŢAMÂNTUL SUPERIOR ÎN
SPRIJINUL ANGAJABILITAŢII

POCU

7.083.450,00

16. Creşterea nivelului de
calificare al angajaţilor prin
programe de formare continua
corelate cu nevoile pieţei
muncii
VIITOR PENTRU TINERII
17. NEETs I

POCU

4.722.300,00

POCU

4.722.300,00
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18. MASURI DE EDUCAŢIE DE A
DOUA ŞANSA PENTRU TINERII
NEETS – REGIUNE MAI PUŢIN
DEZVOLTATA

POCU

560.453.675,57

19. MASURI DE EDUCAŢIE DE A
DOUA ŞANSA PENTRU TINERII
NEETS – REGIUNE DEZVOLTATA

POCU

18.416.970,00
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ANEXA 2 – PROPUNERE STATUT REVIZUIT

STATUTUL
ASOCIAŢIEI PENTRU IMPLICARE SOCIALĂ, EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

CAP. III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 5. (1) Scopul Asociaţiei pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură îl reprezintă
promovarea şi susţinerea activităţilor de implicare socială, culturale, educative, de
dezvoltare personală şi profesională a tuturor categoriilor sociale.
(2) Obiectivele prin care se realizează scopul Asociaţiei sunt:
a. realizarea de evenimente şi activităţi cu scop informativ, cultural, educativ şi
de formare profesională pentru toate categoriile sociale, inclusiv persoane cu
dizabilităţi sau alte categorii de persoane defavorizate;
b. conceperea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi ce urmăresc pregătirea şi
formarea profesională a tinerilor şi adulţilor, precum şi iniţierea şi dezvoltarea unor
acţiuni şi programe în vederea susţinerii acestora pentru a dobândi pregătirea
necesară unei bune realizări personale şi profesionale în viaţă;
c. conceperea, realizarea şi editarea de materiale informaţionale şi educaţionale
în diverse domenii de formare, perfecţionare şi informare, sub formă tipărită şi în
format electronic, concretizate în cărţi, cursuri, publicaţii periodice, pliante, afişe,
broşuri, programe informatice, filme, programe video şi audio pe suport tipărit,
CD/DVD şi alte suporturi clasice sau electronice;
d. oferirea de programe de certificare/recertificare în domeniul consilierii şcolare
şi vocaţionale, în regim propriu sau prin parteneriate cu instituţii de profil;
e. oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională, dar şi de mediere şi
plasare pe piaţa muncii a tuturor categoriilor sociale;
f. facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;
g. facilitarea accesului adulţilor la programe de reconversie profesională cât şi
oferirea directă de informaţii şi pregătirea acestora;
h. conceperea, realizarea, promovarea şi desfăşurarea de proiecte pentru
dezvoltarea abilităţilor tinerilor şi adulţilor în diferite domenii;
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i. încurajarea acţiunilor de cooperare culturală şi implicarea tinerilor şi adulţilor
în activităţi civice de interes comunitar;
j. desfăşurarea de activităţi ecologice şi dezvoltare durabilă, de promovare a
turismului ecologic şi de educare în privinţa protejării mediului natural;
k. cultivarea legăturilor cu alte organizaţii şi persoane fizice din ţară si
străinătate cu interese comune cu ale Asociaţiei, prin schimburi de experienţă,
proiecte comune şi delegaţii reprezentând Asociaţia;
l. schimburi de tineri şi colaborarea internaţională cu alte asociaţii sau instituţii
cu interese asemănătoare;
m. promovarea şi valorificarea folclorului, a tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale şi
internaţionale;
n. ajutorarea tinerilor şi vârstnicilor aflaţi în dificultate;
o. promovarea programelor de dezvoltare economică a zonelor slab dezvoltate;
p. promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
q. promovarea activităţilor sportive în rândul tuturor categoriilor sociale şi a
tuturor grupelor de vârstă;
r. colaborarea cu instituţii de învăţământ, alte organizaţii nonguvernamentale,
asociaţii profesionale, instituţii de stat, persoane fizice şi juridice pentru realizarea de
parteneriate care să conducă la atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
s. desfăşurarea altor activităţi de natură să contribuie la realizarea scopului
Asociaţiei.
t. organizarea de concursuri, festivaluri, campanii, expoziţii, târguri, activităţi
culturale, seminarii, mese rotunde, dezbateri, evenimente, întâlniri sau ateliere de
lucru, schimburi de experienţă, tabere, şcoli de vară, centre de zi în beneficiul
tinerilor sau persoanelor defavorizate;
u. înfiinţarea de structuri de economie socială sau ateliere protejate, în nume
propriu sau în numele beneficiarilor asociaţiei;
v. facilitarea accesului la educaţie şi asistenţă juridică, în condiţiile legii, pentru
cetăţeni, în special persoane din grupurile vulnerabile;
w. activități de informare cu privire la drepturile omului, în special pentru
persoane cu dizabilităţi
x. organizarea de campanii de informare / conştientizare cu privire la drepturile
cetăţenilor, în special ale persoanelor din grupuri vulnerabile;
y. dezvoltarea de propuneri la politicile publice şi înaintarea lor către instituţiile
abilitate;
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z. efectuarea de sondaje privind percepţia publică, studii, analize, ghiduri;
aa. creşterea gradului de conştientizare publică şi dezvoltarea de măsuri sau
campanii de educație anticorupție şi antidiscriminare;
bb. sprijinirea antreprenoriatului în rândul cetăţenilor şi a beneficiarilor asociaţiei,
în special în rândul tinerilor şi al persoanelor din grupuri vulnerabile;
cc. sprijinirea şi promovarea integrării în societate a persoanelor din grupuri
vulnerabile;
dd. prevenţia, tratarea şi combaterea diferitelor dependenţe: alcoolism, tabagism,
droguri, etc;
ee. înfiinţare de centre de zi, cantine sociale, cămine pentru bătrâni, creşe,
grădiniţe pentru persoanele din grupuri dezavantajate;
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