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IMPORTANŢA REŢELELOR DE ONG-URI
În primul rând, o rețea de organizații non-guvernamentale poate ajuta membrii acesteia
să aibă acces la o varietate de informații actualizate și pertinente. Activitățile de rețea sprijină
activitățile ONG-urilor și facilitează legăturile cu alte organizații din alte sectoare, inclusiv
instituţii/autorități publice.
În al doilea rând, o rețea poate ONG-urile în problemele administrative, financiare și
juridice pe care le pot întâmpina.
În cele din urmă, crearea de rețele permite ONG-urilor să dezvolte programe și proiecte
mai eficiente și inovatoare, punând laolaltă cunoștințele tuturor membrilor, care pot proveni
din medii și domenii diferite. În ciuda dorinței puternice de a schimba lucruri și de a dispune
de resurse pentru a face acest lucru, unele ONG-uri nu sunt conștiente de domeniile cheie de
prioritate pentru acțiune pe care trebuie să le concentreze și au nevoie de asistență în această
direcție.
Exemple de activități pe care le poate implementa o rețea de ONG-uri, împreună cu membrii
săi:
•

Furnizarea de informații despre o mare varietate de probleme și subiecte;

•

Asistență în formularea și implementarea de proiecte;

•

Asistență în organizarea de seminarii, ateliere, conferințe;

•

Organizarea de expoziții și târguri;

•

Facilitarea schimbului de idei;

•

Organizarea de întâlniri cu alți părți interesate / parteneri;

•

Creșterea capacității prin activități de formare;

•

Publicarea de rapoarte, buletine informative, dezvoltare site-uri web.
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1. PREZENTAREA REȚELEI SIPOCA 202

are în componență un număr de 28 organizații non-guvernamentale cu activitate
în diferite domenii de activitate;
are rolul de a contribui la dezvoltarea şi implementarea politicilor publice în
domeniul social la nivel național și internațional - îşi propune o colaborare cu ONG-uri din afara
țării în vederea unei cooperării pentru dezvoltare internaţională.

OBIECTIVE GENERALE:
Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și
promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
Dezvoltarea rețelei de colaborare, formată din organizații non-guvernamentale;
Promovarea activităților inovative la nivelul rețelei privind politicile publice;
Creșterea vizibilității ASISED și a membrilor Rețelei SIPOCA 202;
Dezvoltarea colaborării atât între ONG-uri, cât și între ONG-uri și instituțiile statului;
Promovarea încrederii în sine și responsabilitatea socială în rândul, grupurilor și
comunităților individuale;
Derularea de activități, proiecte și programe pentru dezvoltarea comunităților din care
fac parte ONG-urile membre;
Activități de conștientizare a activităților derulate de ONG-uri, atât la nivel individual
cât și colectiv;
Pregătirea, echiparea și abilitarea oamenilor pentru un stil de viață durabil;
Activități în sprijinul propnovării drepturilor persoanelor vulnerabile, egalitatea de gen;
Activități de antreprenoriat și dezvoltare socială.
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OBIECTIVE SPECIFICE:

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 și al justiției;
Extinderea Rețelei SIPOCA 202 prin creșterea numărului de ONG-uri care vor adera
la rețea după încheierea proiectului;
Creșterea vizibilității rețelei SIPOCA 202 și asigurarea sustenabilității rețelei prin
implicarea în activități care se vor desfășura la nivel local, regional, național și
internațional;
Internaționalizarea Rețelei SIPOCA 202 prin apartenența la o rețea internațională;
Constituirea unui Consiliu director la nivelul Rețelei SIPOCA 202, format din membrii
reprezentanți ai ONG-urilor din rețea sau președinții acestora;
Elaborarea unui Cod de etică a Rețelei SIPOCA 202;
Crearea unei platforme pentru colaborarea și crearea de rețele de ONG-uri;
Crearea unei baze de date pentru toate ONG-urile active din România;
Stabilirea cel puțin a unei rețele de ONG-uri în fiecare județ;
Organizarea de programe și evenimente pentru transferul celor mai bune practici
în dezvoltarea socială.
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România s-a angajat la nivel internațional și european să implementeze o serie de măsuri
importante în domeniul politicilor publice.
Rețeaua SIPOCA 202 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 în 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.
Rețeaua SIPOCA 202 are ca obiectiv specific redactarea participativă și promovarea a
trei propuneri de politici publice în domeniul social, pe parcursul 2018 – 2019.

Viziunea noastră: O rețea proactivă a ONG-urilor pentru dezvoltare socială a Rețelei
SIPOCA 202
Societatea noastră trebuie să facă față multor provocări sociale, cum ar fi sărăcia, lipsa
educației, violența și dependențele. Scopul Rețelei SIPOCA 202 se bazează pe convingerea că,
cu sprijinul adecvat, fiecare persoană va putea găsi în sine resursele necesare pentru a obține
succesul în dezvoltarea personală și integrarea socială.
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Misiunea noastră
Dezvoltarea și consolidarea ONG-urilor membre, astfel încât să își poată realiza pe deplin
țelurile și obiectivele propuse.
Valorile noastre
Cadrul nostru etic și valorile de bază comune sunt bazate pe:
Angajament,
Solidaritate,
Toleranță,
Internaționalitate.
Aceste patru valori constituie baza principiilor de acțiune ale Rețelei SIPOCA 202. În
aplicațiile lor specifice, aceste valori se traduc în intervenții dedicate promovării:
La nivel individual: reciproc și auto-ajutor, încredere în sine și integrarea din nou în
comunitățile lor.
La nivel colectiv: angajament civic pentru a promova sănătatea și calitatea vieții și a
contribui la dezvoltarea oamenilor și a comunităților și la împuternicirea și reevaluarea ființei
umane ca factor esențial al unei dezvoltări durabile, echilibrate în domeniile economiei,
progresului social și mediul înconjurător.

De ce

?

Am crezut în formarea și dezvoltarea REȚELEI de colaborare a ONG-urilor în care să fim
implicați activ în procesul elaborării, adoptării și monitorizării politicilor publice. Prin
intermediul rețelei, vom dezvolta mai multe posibilități de advocacy și de influențare a
politicilor publice, printr-o colaborare strânsă, un scop unitar și un plan comun de dezvoltare
pe termen mediu și lung, se vor planifica activitățile și măsurile de dezvoltare.
Vom planifica în continuare activitățile rețelei, inclusiv modalități de dezvoltare
ulterioară, după finalizarea proiectului iar aceasta va fi un rezultat tangibil și sustenabil al
proiectului. Se vor identifica și alte resurse necesare sustenabilității, se vor lua decizii prin
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colaborare, se vor planifica măsuri de advocacy, se vor identifica canalele de comunicare și
instrumentele disponibile.
are în componență

un număr de 28 de organizații non-

guvernamentale cu activitate în diverse domenii de activitate: în
domeniul social, al drepturilor omului, mediu, educație, susținerea
persoanelor cu handicap, cu deficiențe de auz, sport, tineret, etc.
are scopul de a contribui la dezvoltarea şi implementarea politicilor
publice în domeniul social la nivel național și internațional. Îşi
propune o colaborare cu ONG-uri din afara țării în vederea unei
cooperării pentru dezvoltare internaţională. Creșterea vizibilității
ASISED și a membrilor Rețelei SIPOCA 202, creşterea capacității
organizaţiilor membre de a educa publicul larg cu privire la politicile publice în domeniul social,
la cooperarea pentru dezvoltare internaţională, prin implementarea de proiecte şi programe
specifice, networking, instruire prin desfășurarea de cursuri de perfecționare în diverse domenii
de activitate prin acreditare lobby & advocacy, printre care dezvoltare de politici publice şi
activităţi de lobby & advocacy.
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Lista ONG-urilor care fac parte din rețeaua SIPOCA 202:
1.

Asociația ”Parteneri pentru o Comunitate Europeană – APCE”

2.

Asociația de Economie sociala a tinerilor 2013

3.

Asociația ”PRO ACTIV 2013”

4.

Asociația Juriștilor Romi – ROMAJUST

5.

Asociația ”Ai voință, Ai putere” Oltenița

6.

Asociația - MasterPeace Ro

7.

Asociația ”Inițiative și Proiecte pentru Tineret Imago Mundi”

8.

Asociația ”Omnia Comunitaria”

9.

Asociația ”Speranțe pentru Tinerii de Astăzi” – ASTA

10. Asociația Națională a Surzilor din România - ANSR
11. Asociația OSCAR
12. Asociația Generala a profesorilor de limba franceză Argeș – ASFRAN
13. Asociația ”Tineri pentru Europa de Maine”
14. Asociația "Dumitru Ionescu"
15. Asociația ”Pro Mediu Teleorman”
16. Asociația ”Euro Tineret”
17. Asociația pentru o viață mai bună-AEVB
18. Asociația Clubul Sportiv ”Girls Team”
19. Asociația Națională a Surzilor din România
20. Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România
21. Asociația persoanelor cu dizabilități- Prahova
22. Asociația pentru Responsabilitate și Solidaritate Socială - ARSS
23. Asociația ”Șansa Ta”
24. Consiliul Studențesc FIFT
25. Asociația “Filantropia Porolissum”
26. Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
27. Asociația ATIPIC
28. Asociația T.I.B.E.R.I.U.S

9

2. DIRECȚII STRATEGICE ALE REȚELEI SIPOCA 202

Diversificare: Dezvoltăm proiecte care ne garantează autonomia și durabilitatea.
Internaționalitate: Scopul nostru este să fim cetățeni ai lumii, acționând ca
ambasadori internaționali ai rețelelor comunitare.
Proactivitate: Ne asumăm responsabilitatea ca lucrurile să se întâmple.
Adaptabilitate: Oferim răspunsuri eficiente la provocările unui mediu în schimbare,
consolidând astfel coeziunea internă și dezvoltarea organizațională.
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Organizațiile neguvernamentale au posibilitatea să ajute la dezvoltarea societății
în care trăim și să stabilească perspective și atitudini care vor pune bazele unei perspective de
dezvoltare modernă. ONG-urile au apărut ca o nouă organizație socială catalizatoare și ca un
jucător important în dezvoltare. Sunt actori din ce în ce mai importanți în guvernanța globală
și în dezvoltarea internațională.
ONG-urile joacă un rol proeminent în mișcările sociale contemporane, în societatea
modernă datorită:
accesului lor la o sursă semnificativă de fonduri europene nerambursabile;
capacității lor de a genera lideri de masă, necesari pentru susținerea mișcărilor
sociale;
folosirii experienței lor directe în furnizarea de servicii beneficiarilor.
Rolul ONG-urilor la nivelul societății se poate concretiza în:
furnizarea de servicii eficiente, oferind acestora o „legitimitate” semnificativă în
ochii altor actori politici;
activitatea ONG-urilor provine din experiența directă și, prin urmare, se bazează mai
clar pe experiența practică.
ONG-urile răspund nevoilor oamenilor, care nu au fost satisfăcute cu ușurință de către
guvern din cauza limitărilor acestuia. Aceasta este o situație în care ONG-urile joacă un rol
activ ca și catalizatori pentru schimbare. Furnizând stimuli pentru diferitele sectoare ale
societății, ONG-urile oferă abilități, cunoștințe și resurse importante necesare în lupta
cetățenilor pentru o viață mai bună și o societate mai umană. În timp ce dimensiunea și
flexibilitatea acestora le ajută ușor să se adapteze la circumstanțele și condițiile în schimbare
în implementarea programelor și proiectelor, acestea au o capacitate slabă de a absorbi entități
mai mari.
Deși conștientizează astfel de limitări, ONG-urile încă ezită să își mărească dimensiunea,
temându-se că flexibilitatea și dinamismul lor pot fi sacrificate în acest proces. Față de astfel
de probleme și amenințări la adresa credibilității lor, ONG-urile au văzut nevoia de a stabili
legături și rețele între ele și cu alte sectoare ale societății.
Ca strategie, rețeaua SIPOCA 202 va fi folosită în numeroase sectoare, în continuarea
eforturilor de dezvoltare. Rețeaua leagă eforturile locale, regionale și naționale pentru
activități de lobby și advocacy și oferă spațiu pentru schimbul de experiențe și resurse între
ONG-urile din rețea. O coordonare adecvată a activităților ONG-urilor, în rețea, ajută la
prevenirea duplicării inutile sau a suprapunerii efortului de dezvoltare.
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Tipologia ONG-urilor care fac parte din rețea este diferită, diferența ce reiese din
strategiile și activitățile lor. Ca atare, fiecare tip de organizație folosește diferite tipuri de
strategii, cum ar fi strategiile de ajutor și asistență, dezvoltarea comunității, dezvoltarea
sistemelor durabile. Ideea este de a ajunge la un numitor comun și de a desfășura activități
comune care vor conduce la consolidarea fiecărui ONG al Rețelei SIPOCA 202 în vederea
atingerii obiectivelor propuse.
Strategiile de dezvoltare vizează comunitatea iar accentul va fi pus pe inerția locală,
regională și chiar națională, bazându-se pe dezvoltarea capacităților oamenilor, prin
dezvoltarea încrederii în sine și autodeterminare. Rețeaua va avea un rol „mobilizator”, de a
„face” cu impact de durată în context de sustenabilitate. Activitățile pe care le vor desfășura
sunt de conștientizare, de susținere a membrilor rețelei în vederea dezvoltării prin crearea
unui cadru instituțional care să faciliteze, mai degrabă decât să constrângă acțiuni de
dezvoltare locală, regională, națională și internațională durabile.
Prin activitățile rețelei, vor fi dezvoltate 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. Rețeaua va fi mai capabilă decât un
ONG individual, să își atingă obiectivele propuse.
Suprapunerea unor sisteme diferite în cadrul rețelei face ca relația să fie complexă, dar
o astfel de suprapunere contribuie la dinamismul rețelei care este o formă de coordonare ce
contribuie la dezvoltarea și întreținerea comunicării prin modalități de colaborare între oameni
cu diverse interese și orientări.
Rețeaua formează un consens larg și promovează acțiunile colective, astfel încât să se
poată produce transformarea socială și dezvoltarea autentică. Aceasta stabilește atât o relație
între sisteme, cât și un subsistem în sine. În acest sens, este afectată dezvoltarea fiecărui
sistem, care compune întregul. În același mod, rețeaua SIPOCA 202 și ONG-urile membre
funcționează ca un sistem care colaborează pentru a aborda problemele și preocupările
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stringente ale societății civile. Prin urmare, fiecare ONG, membru al rețelei funcționează ca o
„unitate componentă” și, ca atare, se afectează reciproc, astfel încât activitatea unui ONG va
stimula schimbarea corespunzătoare asupra altor ONG-uri și a rețelei, în general.
În general, dezvoltarea înseamnă pur și simplu „îmbunătățirea societății”. Întrucât
societatea civilă cuprinde oamenii din care este alcătuită, dezvoltarea poate însemna, prin
urmare, facilitarea oamenilor să își atingă aspirațiile.
Rețeaua SIPOCA 202 prin inițierea de diferite programe și servicii ar putea coordona o
astfel de dezvoltare, ca fiind un proces de schimbare care să permită oamenilor să își asume
responsabilitatea propriilor destine și să-și realizeze potențialul.
Ca și sinteză și concluzie, Rețeaua SIPOCA 202 în vederea asigurării unei dezvoltări
eficiente și sustenabile va acorda o atenție deosebită:
educației, instruirii și asistenței tehnice pentru fiecare ONG-uri membre și alte
persoane interesate;
întăririi sistemelor funcționale de organizare pentru o eficiență maximă a
funcționării acesteia;
utilizarea unui sistem funcțional de management;
utilizarea unui sistem de partajare a experiențelor documentate în activitatea de
dezvoltare pentru alte organizații;
Activități de advocacy pentru dezvoltarea socială;
asistarea ONG-urilor membre în accesarea resurselor;
coordonarea ONG-urilor;
acționarea ca centru de resurse, materiale și informații semnificative despre
profilurile membrilor ONG.
Strategiile vor viza: educația, formare în domenii precum lobby și advocacy; accesarea
de fonduri europene și implementarea de proiecte; cercetare participativă, documentare și
publicare; construirea de legături; advocacy pentru probleme de dezvoltare socială.
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3. PREZENTAREA UNOR REȚELE DE ONG-URI DIN AUSTRIA

Rețelele prezentate mai jos pot constitui un exemplu de bună practică care poate fi
urmat de organizațiile non-guvernamentale din România care își doresc să își organizeze
activitatea în rețele.

(NeSoVe) – Austria – Reţea de Responsabilitatea Socială
Reteaua de Responsabilitatea socială (NeSoVe) a fost înființată în 2006 ca o rețea a ONGurilor și a reprezentanților acestora care luptă împotriva caracterului nedemocratic al
obiectivelor și activităților CSR (Corporate social responsibility - Responsabilitatea socială
corporativă). NeSoVe solicită punerea în aplicare a criteriilor sociale, de mediu și a drepturilor
omului, ca principii de bază ale guvernanței corporative. Activitatea NeSoVe se concentrează
pe reguli obligatorii și propuneri de reformă juridică iar membrii săi lucrează cu angajament
deplin. Aceasta are în componență 19 ONG-uri.
Reţeaua înțelege responsabilitatea socială corporativă ca o guvernanță transparentă, socială,
economică și ecologică durabilă și nediscriminatorie, într-o abordare holistică. Ca urmare a
participării stakeholderilor, care sunt afectați de politicile corporative (angajați, consumatori
și ONG-uri), se acordă o mai mare atenție îmbunătățirii condițiilor de aplicare a
responsabilității sociale ca principiu al activităților economice la nivel: național, european, al
organizației, al societății civile.
Scopul Rețelei de Responsabilitate Socială este reprezentat de

stabilirea unor criterii

obligatorii și exigente pentru politicile voluntare ale CSR (Corporate social responsibility Responsabilitatea socială corporativă), împreună cu revizuirea și posibila modificare a normelor
juridice existente pentru toate companiile la nivel național, european și internațional. NeSoVe
se concentrează asupra responsabilității corporative.
Scopul activității comune desfășurate în cadrul Rețelei NeSoVe este de a onora angajamentele
existente, de a respecta standardele minime internaționale, de a privi întregul lanț valoric, de
a deosebi grupuri de orice natură și de a câștiga credibilitate printr-o revizuire transparentă.
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Rețeaua

Austria

Până la data de 31.12.2016 ENTELIS a fost un proiect, finanțat de Comisia Europeană în cadrul
programului de învățare pe tot parcursul vieții. Înființarea ENTELIS ca rețea a fost una dintre
principalele rezultate ale proiectului.
Entelis este o rețea de organizații nou înființate în diferite domenii (educație, îngrijire socială,
tehnologie, cercetare, advocacy etc.), angajate în incluziunea digitală completă a persoanelor
cu dizabilități și a adulților în vârstă. Aceasta implică eliminarea barierelor de tot felul și
abilitarea oamenilor, inclusiv dezvoltarea competențelor digitale care le permit să participe la
societatea digitală.
Rețeaua este deschisă organizațiilor care au obiective similare. Membrii rețelei vor învăța unul
de la celălalt, vor împărtăși rezultatele și vor lucra împreună pentru inovare. În fiecare an, un
comitet de conducere lansează un apel pentru angajamente. Activitatea angajată de membri
va forma programul anual de lucru.
Rețeaua ENTELIS este o oportunitate pentru acele organizații care îşi propun:
orientarea eforturilor către obiective comune;
să învețe de la alții și să disemineze cunoștințele și rezultatele proiectelor;
validarea ideilor și prototipurilor de instrumente, strategii și metodologii și pentru a
accentua strategiile de exploatare;
accesarea oportunităților de finanțare a proiectelor și parteneriate;
participarea activă ca modalitate de a transforma rețeaua într-o resursă pentru
organizație, studenți, clienții și alte părți interesate.

15

Rețeaua

Austria

Rețeaua European Coalition for Corporate Justice este singura coaliție europeană care a reunit
campanii europene și platforme naționale de ONG-uri, sindicate, organizații de consumatori și
cadre didactice pentru promovarea responsabilității corporative.
Viziunea rețelei este a unei lumi durabile în care atitudinea corporativă a profitului este
echilibrată de interesul societății în general și respectă drepturile umane, sociale și de mediu.
Aceasta funcționează ca un catalizator, bazându-se pe expertiza și experiența organizațiilor
din Europa pentru a construi o mișcare puternică de responsabilitate corporativă și a oferi o
voce unită la nivel european, promovând necesitatea schimbărilor legale. Cele 19 organizații
membre ale ECCJ constituie Adunarea Generală a coaliției. Ședințele Adunării Generale au loc
o dată pe an pentru a aproba planul anual de lucru și bugetul și a lua decizii cu privire la
problemele strategice și politice de bază.
Rețeaua este bazată pe apartenență a organizațiilor societății civile care lucrează pe probleme
de responsabilitate corporativă și de responsabilitate socială corporativă. Coaliția este formată
din platforme CSO, precum și ONG-uri individuale din toată Europa. Astăzi, membrii ECCJ includ
zece platforme naționale CSO, cinci organizații naționale, cinci organizații la nivel european și
o organizație internațională.

Priorități ale rețelei:
•

Afaceri și drepturile omului

•

Raportare corporativă

•

Diligența drepturilor omului

•

Accesul la justiție

16

Titlul proiectului: Societatea civilă dezvoltă politici publice
Codul proiectului: SIPOCA 202 / MySMIS 109834
Denumirea beneficiarului: Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură
Data publicării: septembrie 2019
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României

Material distribuit gratuit

17

