Centrul Regional de Resurse pentru Organizatii Neguvernamentale CENTRAS Constanta

CENTRAS Constanta

Centrul Regional de Resurse pentru ONG-uri- CENTRAS Constanca a fost înfiincat în anul 2001 _i reprezint o structur de
sprijin pentru dezvoltarea sectorului neguvernamental _i non-profit din zona de sud-est a României.
Misiunea organizaciei consta în: încurajarea spiritului civic _i de liber asociere, de modernizare structural a societcii
române_ti, alinierea la dezbaterile contemporane privind sectorul terciar din România, dezvoltarea durabil a societcii civile
române_ti _i consolidarea democraciei participative în România.

Cum facem s se întample aceste lucruri ?
1. Cre_terea calitcii serviciilor pe care ONG-urile le asigur în comunitcile din zona de Sud-Est a României, prin aplicarea
standardelor _i a principiilor de bun practic
2.
Dezvoltarea cooperrii intra _i intersectoriale, îndeosebi cu administracia public
3.
Promovarea ONG-urilor ca actori ai comunitcilor la nivel local _i regional - pe lânga cetceni, autoritci,
mass-media _i mediul de afaceri.
Serviciile pe care le ofer CENTRAS Constanca:
I. Informatie si comunicare (biblioteca, baza de date, producerea de pachete informationale, editarea lunara a buletinului
informativ “Partener”, organizarea si sprijinirea de campanii, furnizarea de resurse suport si acces la facilitatile de
comunicatie, monitorizare, studii si cercetari asupra sectorului ONG);
II. Asistenta/ consultanta (in domeniile: juridic, financiar-contabil, management organizacional, management de proiect,
atragere de fonduri, imagine _i comunicare, elaborarea propunerilor de finantare etc);
III. Instruire/ training (“Elaborarea propunerilor de finantare”, “Management de proiect”, “Campanii de comunicare publica”,
“Rezolvarea conflictelor”, “Team-buiding”, “Inteligenta emotionala”, “Negociere si comunicare persuasiva”, “Managementul
resurselor umane”, “Managementul voluntarilor”, “Marketing non-profit”, “Imagine si relatii publice”, « Comunicare si campanii
publice », “Management organizational”, “Planificare strategica”, “Strangere de fonduri”, “Consiliere psihologica”, “Metode de
mentorat, consiliere, consultanta, supervizare” etc);
IV.
Suport pentru activitatile si proiectele ONG-urilor
V.
Suport logistic pentru integrarea sectorului sectorului neguvernamental cat si pentru facilitarea relatiei cu celelalte
sectoare, indeosebi cu administratia publica.

Centrul de Voluntariat Constanca s-a constituit în anul 2002 prin parteneriatul dintre Centrul Regional de Resurse
Organizatii Neguvernamentale- CENTRAS Constanta, Asociatia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic Romania- Filiala
Constanta si Asociatia Pro Democratia- Club Constanta. Ulterior, centrul s-a dezvoltat ca departament al CENTRAS
Constanca, avand ca misiune construirea unei societci civile mai puternice prin voluntariat, prin mobilizarea cetcenilor si
resurselor locale in identificarea si rezolvarea problemelor comunitatii. Scopul principal al Centrului de Voluntariat este
promovarea voluntariatului si a constiintei civice.
Centrul de Voluntariat se adreseaza atat persoanelor juridice (ONG-uri, institutii) cat si persoanelor fizice. ONG-urile pot
utiliza serviciile centrului pentru a recruta si a instrui voluntari, dar si pentru a afla informatii legate de managementul si
dezvoltarea propriului sistem de lucru cu voluntarii. Voluntarii pot apela la centru pentru instruire, pentru a gasi proiecte _i
organizatii. Pentru toate segmentele societatii, Centrul de Voluntariat poate fi punctul de pornire in implicarea in
problemele comunitatii.
Obiectivele Centrului de Voluntariat:
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Sa promoveze voluntariatul
Sa recruteze voluntari din toate segmentele societatii
Sa ofere voluntarilor interni ai organizatiei traininguri de formare, consiliere, consultanta in proiectele deasfasurate
Sa dezvolte pozitii avantajoase pentru voluntari in cadrul ONG-urilor, administratiei locale si a institutiilor private
Sa furnizeze o legatura intre voluntari _i organizatii
Sa faciliteze rezolvarea problemelor comunitatii
Sa faciliteze constructia societatii cu participarea cetatenilor
Sa desfasoare activitati sociale si educative cu beneficiarii organizatiei (copii si tineri defavorizati social)

http://www.centras-constanta.ro
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