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I. PREAMBUL
2% si romanii
Ar fi interesant de stiut, acum in prag de campanie 2%....cine anume doneaza de obicei si ce anume ii
motiveaza pe oameni sa faca acest lucru, sau ce categorie de persoane percep astfel de campanii publice ca fiind
in folosul comunitatii, atribuindu-le credibilitatea si importanta necesare?
Poate ca, fiecare dintre noi, macar o data si-a pus intrebari de genul : « Care sunt principalii donatori ? Ce
institutii sunt preferate de catre acestia ? Care sunt cauzele sociale sustinute cu predilectie ? »
In campania 2% de anul trecut, voluntarii Centrului de Voluntariat Constanta au obtinut si succese dar s-au
confruntat si cu multe reticente si intrebari din partea persoanelor pe care le-au abordat pentru a le prezenta
aceasta oportunitate de a redirectiona o suma minima din impozitul pe venit anual, conform legislatiei in
vigoare. Printre intrebarile cele mai frecvente au fost : « Exista vreo lege care sa specifice acest lucru ? », « De
unde stim noi ca acesti bani nu sunt opriti din salariu ? », « Ce castigam noi daca facem acest lucru ? », « Cum
putem stii ca acesti bani sunt folositi in scopuri caritabile ? », « Cum putem verifica ca acesti bani au fost folositi
in astfel de proiecte ? ». Oamenii aveau nevoie de informatii clare vis-a-vis de procedura, de felul in care se
calculeaza aceasta suma din impozitul anual pe venit si mai ales vis-a-vis de organizatia careia ii directionau
suma respectiva.
Prin urmare, pentru a organiza o campanie 2% eficienta cu implicarea voluntarilor organiza tiei consideram ca
este foarte util sa cunoastem factorii care influenteaza succesul acesteia, deoarece oamenii percep acest act de
directionare a unei sume din impozit ca fiind tot o forma de donatie si este interesant sa poti intelege
mecanismele prin care functionam noi, oamenii….. In acest scop va vom prezenta cateva dintre cele mai
importante rezultate ale studiului realizat in anul 2003 de Asociatia pentru Relatii Comunitare- ARC si
organizatia britanica Allavida, intitulat « Tendinte ale comportamentului filantropic in Romania : donatori
individuali si companii ».
Caracteristicile donatorilor par a fi unul dintre factorii cheie care trebuie luati in calcul:
« Posibilitatea de a face o donatie individuala este influentata de o serie de factori : statutul social, venitul
personal si cel al familiei (care indica capacitatea de a face o donatie), educatie si varsta. Asa cum era de
asteptat, pe masura ce venitul si nivelul educatiei cresc, creste si posibilitatea de a face o donatie».
Cati romani/ cate companii doneaza ?
? Rezultatele studiului arata ca, dupa 1990, unul din 2 romani (55%) au donat organizat si ca unul din 3
(38%) a facut o donatie in ultimul an.
? Sondajul arata ca 29% din companiile din Romania acorda donatii in bani si 24% din acestea in natura.
? Totusi, la fel ca si in cazul donatorilor individuali, cele mai multe firme doneaza sume mici (aproape
jumatate doneaza sub 400 de dolari pe an). Aceasta cifra trebuie pusa insa in relatie cu contextul
economic al Romaniei. In ceea ce priveste frecventa donatiilor, doar un sfert dintre companiile donatoare
sunt donatori frecventi (doneaza de mai mult de 5 ori pe an), in timp ce un sfert doneaza o singura data
pe an.
? Atat pentru donatorii individuali cat si pentru sectorul de afaceri, biserica ramane principalul solicitant si
beneficiaza de o foarte mare incredere.
? In mod surprinzator, firmele din orasele mici doneaza mai des decat cele din orasele mari.
? Intreprinderile de stat fac donatii peste media donatiilor sectorului de afaceri si desfasoara activitati de
donatii mai des decat companiile private sau cu capital strain.
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Ce tip de donatii prefera donatorii ?
Donatiile in bani sunt mai mari decat cele in natura pentru aproape toate domeniile sustinute, motivatia
principala fiind aceea ca este mult mai facil sa transferi o suma de bani decat sa te ocupi de intreaga procedura
pe care o presupune o donatie in natura (ca si costuri financiare sau de timp pe care le presupun cele 2
proceduri).
La fel de interesant in acest studiu este si confirmarea ipotezei conform careia oamenii cu un venit mai ridicat au
tendinta de a dona bani pentru cauze non-religioase mai des decat cei cu venit mai mic.
Referitor la varsta donatorilor, s-a constatat ca, pe masura ce indivizii sunt mai in varsta, cu atat probabilitatea
ca ei sa faca o donatie este mai mare- cu exceptia persoanelor care au peste 80 de ani.
In ceea ce priveste genul, nu s-au constatat diferente semnificative intre barbati si femei pentru donatiile in bani.
Motivatiile donatiilor s-a constatat ca sunt de 3 tipuri:
- Emotionale (bazate pe sentimentul de compasiune, mila, directionat catre categoriile sociale defavorizate,
motivele umanitare, binefaceri etc)
- Reciproce (donatiile sunt percepute ca schimb reciproc de valori, indiferent ca este vorba de valori
materiale sau de alta natura)
- Normative (normele si regulile sociale existente preseaza individul sa adopte un anumit comportamentsub forma « este o datorie morala, am fost solicitat, sau motive religioase ») (Fric, P 2000).
Sa constatat ca motivatiile emotionale determina oamenii sa ofere o donatie in proportie de 59%, motivatiile
normative in proportie de 35% iar cele reciproce in foarte mica masura (6%). Totusi, motivatiile de natura
emotionala sunt mai importante pentru companii decat pentru donatorii individuali iar motivatiile
normative sunt mai importante pentru populatie.
Faptul ca principalul beneficiar al fondurilor este biserica sustine ipoteza conform careia au castig de cauza
motivatiile emotionale si normative ca si factori determinanti ai comportamentului filantropic in Romania.
Astfel, 13% dintre firmele donatoare sustin cauze care au legatura cu religia, aceasta ocupand un loc important,
iar domenii precum educatia si cercetarea se situeaza pe locul doi ca nivel de fonduri alocate (9,8%). Sanatatea,
serviciile sociale sau binefacerea se situeaza imediat dupa acestea ca preferinte ale donatorilor, in timp ce
suportul pentru protectia mediului, democratie si drepturile omului este surprinzator de scazut, beneficiind de
aproximativ 1% -2% din fondurile donatorilor. Cu toate acestea, ca tip de organizatii preferate de catre donatorii
individuali, dupa biserica (44%) se afla ONG-urile (35%).
Problema increderii in organizatiile non-profit este si ea un factor de motivatie. Lipsa de incredere este una
dintre piedicile majore in succesul activitatilor de atragere de fonduri.
In concluzie, exista o multitudine de factori care pot influenta succesul unei campanii cum este si campania 2%,
dar depinde de noi cum ne construim strategia de campanie pentru a determina oamenii sa actioneze, sa ia
atitudine si pentru a-i convinge ca numai impreuna, si cu foarte putin efort din partea fiecaruia, ne putem
implini visurile.
Roxana Cozma, Coordonator programe sociale si de tineret
CENTRAS - Centrul de Voluntariat Constanta
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II. CURIER SUD-EST
Noutati ale sectorului nonprofit din zona Dunare – Marea Neagra
Atelier de creatie intre voluntari si seropozitivi
Baylor Marea Neagra
In perioada noiembrie – decembrie 2006, Fundatia Baylor Marea Neagra a
organizat, in parteneriat cu ANSIT, un proiect adresat beneficiarilor organizatiei (persoane
seropozitive si voluntari) un proiect de confectionare de ornamente de Craciun. In cadrul
celor 6 intalniri tinerii au avut ocazia sa dobandeasca cunostinte despre diferitele tipuri de
materiale folosite, sa realizeze picturi si felicitari, dar si sa-si faca noi prieteni.
In urma derularii proiectului s-au obtinut urma toarele rezultate imediate:
50 de beneficiari au avut ocazia sa dobandeasca abilitat de realizare manuala a ornamentelor de Craciun si sa
cunoasca semnificatia sarbatorilor si a obiceiurilor din aceasta perioada. Atelierele prin natura lor au facilitat
cunoasterea, socializarea iar activitatile realizate au oferit ocazia participantilor sa stabileasca legaturi spirituale,
sa se încarce pozitiv, sa se bucure de rezultatele muncii depuse, sa se distreze.
Cele 326 de ornamente au dat o fata noua spatiului pe care cu totii il accesa m. Noul ambient a devenit mai
primitor si intareste perceptia legata de abordarea informala, neconventionala a problemelor cu care beneficiarii
se confrunta.

Ganduri de la participanti:
„ In cadrul atelierelor de art terapie mi-am descoperit talentul de a desena si de a crea
ornamente pentru sarbatori. Am fost extrem de incantata de faptul ca mi-am reintalnit
prietenii cu care nu ma mai vazusem de cateva luni bune. Dorinta mea este ca si cu
alte ocazii sa avem posibilitatea de a ne intalni sa facem lucruri frumoase si in acelasi
timp sa ne si distram” - adolescenta, 17 ani
„ ....nu am stiut niciodata ca ornamentele de Craciun se pot realiza atat de usor daca ai
atmosfera necesara. Sunt incantat ca am fost invitat sa lucrez in cadrul acestor ateliere
in care in afara celor lucrate, am ascultat colind e, am ascultat povesti despre sarbatori, ne-am distrat, si am baut CocaCola” - adolescent - 19 ani
„ pentru mine art terapia este o modalitate de a ma relaxa si distra alaturi de prieteni. Am realizat cel mai frumos tablou in
ulei din viata mea. Multumesc organizatorilor pentru ca mi-au oferit posibilitatea sa particip” – adolescenta – 19 ani
„ mie mi-a placut cel mai mult sa pictez in ulei. Niciodata nu am mai lucrat cu vopseluri in ulei. Am invatat ca fiecare
dintre noi putem deveni mici artisti daca ne implicam si suntem atenti la indicatii. Multumesc pentru tot, pentru distractie,
pentru cele invatate si pentru ca am mai iesit din mediul meu de la tara unde viata nu este asa frumoasa ca in cadrul
atelierelor.”- adolescenta –18 ani
„ la inceput am privit cu indiferenta afisul in care eram anuntati de inceperea atelierelor de art terapie. Dupa prima
intalnire am stiut ca voi participa la toate celelalte pentru ca mi-a placut atat de mult sa desenez, sa decupez, sa fac felicitari
incat as fi fost in stare sa stau cate 10 ore. Sunt mandra de lucrarile mele care au fost apreciate de toata lumea in cadrul
expozitiei.” - adolescenta –19 ani
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„ cel mai mult m-am bucurat sa pictez si sa fac origami. Este greu dar daca esti atent poti face niste lucruri excelente.
Multumesc pentru ocazie si pentru tot ce am invatat in cele 6 întalniri. Sarbatori Fericite!” - adolescent –18 ani.

Impactul propus a fost ca acest proiect sa reprezinte initierea unei traditii in
cadrul organizatiei care sa se repete atat cu ocazia sarbatorilor de Craciun cat si a
celor de Pasti si sa dea ocazia participantilor sa-si planifice din timp participarea
la atelierele organizate. Proiectul este o buna ocazie pentru imbunatatirea si
consolidarea relatiilor dintre beneficiari si personalul fundatiei. Evaluarea
noastra ne permite sa concluzionam ca experienta a fost apreciata si ca la o
recidiva a proiectului beneficiarii se vor implica ia r cand va deveni o traditie
efortul nostru de recrutare va fi minim. Am creat prin acest proiect o noua
activitate care se potriveste unei parti a beneficiarilor nos trii.
Mihaela Mocanu,
Coordonator de voluntari
„INFORMARE PENTRU TOTI”
ARAS Constanta
Scopul proiectului „Informare pentru toti” este dezvoltarea capacitatii organizationale si a credibilitatii
ARAS - Asociatiei Romane Anti- SIDA, filiala Constanta pentru asigurarea sustenabilitatii organizatiei.
Grupurile tinta sunt: membrii ARAS Constanta (a ngajati, voluntari, membri ai Consiliului de Administratie),
tineri din licee si universitati constantene si reprezentanti ai sectorului guvernamental. Activitatile din proiect
includ recrutarea si formarea initiala a 30 noi voluntari, organizarea unor cursuri de perfectionare pentru
membrii ARAS Constanta (angajati, voluntari, membrii ai Consiliului de Administratie Local), schimb de
experienta cu un ONG din Bulgaria, imbunatatirea si dezvoltarea instrumentelor de lucru, realizarea unui ghid
de practica a ARAS Constanta si distribuirea acestuia in randul reprezentantilor sectorului guvernamental.
In ultimul an, numarul solicitarilor de servicii adresate filialei ARAS Constanta din partea
comunitatii constantene a crescut foarte mult. Astfel au fost multi profesori de la scoli si licee din judetul
Constanta care au solicitat organizatiei sustinerea unor sesiuni de informare HIV/SIDA pentru elevi sau
implicarea in evenimente organizate de scolile si liceele respective in scopul prevenirii trasnmiterii HIV in
randul tinerilor. De asemenea, in cursul acestui an 25 persoane infectate HIV au solicitat sa devina asistati
ARAS Constanta si sa beneficieze de serviciile sociale oferite de organizatie. Chiar si reprezentantii sectorului
guvernamental au apelat la serviciile oferite de ARAS Constanta. Astfel, in acest an Primaria din Medgidia a
solicitat sustinerea pentru asistentii sociali din cadrul primariei a unui curs pe teme HIV/SIDA si de prezentare
a practicilor de lucru cu grupurile vulnerabile. De asemenea, ARAS Constanta a fost contactata si de ONG-uri
care doreau sa realizeze actiuni in comun, in special actiuni de implicare a voluntarilor ARAS Constanta in
campanii publice.
Din experienta de peste 11 ani am observat faptul ca tinerii sunt cei mai interesati sa se implice in
activitati de voluntariat si de multe ori ei sunt aceia care contacteaza organizatia pentru a-si oferi serviciile.
Recrutarea voluntarilor din randul tinerilor inscrisi in forme de invatamant ce le asigura baze teoretice ce pot fi
puse in practica in cadrul ARAS Constanta, va reprezenta si un stimulent pentru implicarea tinerilor in actiunile
de voluntariat din cadrul organizatiei. Astfel, experienta de lucru si cunostintele dobandite in cadrul activitatii
de voluntariat le va fi utila in cariera profesionala.
In cadrul acestui proiect vor fi desfasurate cursuri de formare, iar tinerii care vor deveni voluntari ARAS
Constanta vor fi implicati in proiectele pe care asociatia le deruleaza.
In cadrul cursului de formare de voluntari vor fi prezentate aspecte legate de ONG-uri in general,
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istoricul si activitatea ARAS, modul de organizare si functionare ARAS, codul etic al ARAS, activitatea de
voluntariat in ARAS Constanta (tipuri de activitati in care se pot implica voluntarii), drepturile si obligatiile
voluntarilor, posibilitatile de instruire in cadrul ARAS Constanta, retragerea statutului de voluntar De asemenea
se vor desfasura cursuri cu privire la serviciile oferite de ARAS Constanta, servicii in care voluntarii interesati
vor fi implicati, in cadrul departamentelor ARAS Constanta. Fiecare curs se va desfasura pe parcursul a doua
zile, iar programul acestora va cuprinde atat prezentari pentru dobandirea de cunostinte in domeniul respectiv,
cat si activitati pentru dezvoltarea abilitatilor – grupuri de discutii, jocuri de rol, brainstorming samd.
Cursurile vor avea ca teme: „Boli cu transmitere sexuala” (vor participa 30 voluntari), „HIV/SIDA” (la
curs vor participa cei 30 voluntari), „Formare formatori HIV/SIDA/BTS” (la curs vor participa 20 voluntari),
„Asistenta sociala a persoanelor infectate HIV/SIDA” (la curs vor participa 10 voluntari), „Consiliere
HIV/SIDA” (la curs vor participa 10 voluntari), „Strangere de fonduri” (la curs vor participa 30 voluntari). Se
vor desfasura si cursuri de formare de formatori in domeniul prevenirii consumului de droguri, dar si de
advocacy si de limba engleza. Activitatile preconizate in care vor fi implicati voluntarii vor fi urmatoarele:
- actiunile publice pe care ARAS Constanta le desfasoara in fiecare an cu ocazia Zilei Internationale
a Lumanarilor Aprinse si a Zilei Mondiale SIDA. La aceste actiuni vor participa toti voluntarii. Aceste actiuni
vor fi filmate si inregistrate apoi pe suport magnetic, in vederea promovarii activitatii ARAS Constanta in fata
sponsorilor, reprezentantilor autoritatilor locale.
- strangere de fonduri. Astfel, toti voluntarii vor fi implicati in campanii de strangere de fonduri cu
ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun si cu ocazia Zilei de 1 iunie-Ziua Copilului, campanii care au ca scop
obtinerea de sponsorizari in bani si produse pentru organizarea de actiuni de socializare si oferirii de cadouri
celor 80 de persoanelor infectate HIV/SIDA aflate in asistenta ARAS Constanta. De asemenea, voluntarii vor
participa la organizarea si desfasurarea actiunilor recreative si de socializare ce vor avea loc cu ocazia Zilei
Copilului, Sarbatorii de Paste si a Craciunului pentru beneficiarii ARAS Constanta (persoane infectate si afectate
HIV/SIDA).
- campanie de strangere de fonduri care va avea ca scop obtinerea de fonduri din sponsorizari si
donatii ce vor fi utilizate pentru a acoperi costurile de participare intr-o tabara la munte pentru copiii infectati
HIV aflati in asistenta ARAS Constanta. Vor fi implicati toti voluntarii.
- campanie de a informare a contribuabililor asupra prevederii 2% din Codul Fiscal si de
sensibilizare a acestora in a directiona 2% din impozitul pe venit global catre ARAS Constanta. In cadrul acestei
campanii vor fi prezentate materiale pe suport magnetic si hartie privind actiunile ARAS Constanta
- oferire informatii in domeniul HIV/SIDA/BTS pentru tinerii care vor veni la Centrul de Tineret
ce va fi infiintat de catre Directia Judeteana de Tineret (D.J.T.) Constanta. Mentionam ca deja am fost solicitati de
D.J.T. Constanta sa colaboram in acest sens.
- sesiuni de informare in scoli, licee, universitati. In general, aceste sesiuni se desfasoara la cererea
profesorilor sau directorilor acestor institutii. Voluntarii care au participat la cursul de „Formare formatori
HIV/SIDA/BTS” vor fi implicati in aceste activitati. De asemenea, ei vor fi implicati si in actiunile de out-reach
care au ca scop prevenirea transmiterii HIV/SIDA/BTS in randul grupurilor vulnerabile (copii ai strazii,
perosoane implicate in sex comercial, persoane de etnie rroma si persoane cu orientare homosexuala). Aceste
sesiuni vor fi filmate si introduse pe suport magnetic in vederea prezentarii activitatilor organizatiei in
comunitate.
Alte actiuni in care vor fi implicati voluntarii vor fi :
? scriere de proiecte
? activitati de lobby
? traducerea unor materiale
? tehnoredactarea si multiplicare unor materiale
? evidenta intrarilor si iesirilor de documente
? evidenta cartilor din biblioteca ARAS si a casetelor imprumutate de ARAS catre diversi colaboratori
sau persoane care solicita imprumuturi
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?
?
?
?
?
?
?

design materiale informative produse de ARAS Constanta
preluarea mesajelor
transmitere documente prin fax
realizarea si actualizarea unor baze de date
activitati administrative la sediul ARAS Constanta (reparatii, intretinere)
participare la achizitionarea unor produse necesare desfasurarii activitatii ARAS Constanta
(consumabile, protocol, produse igienico-sanitare si alimentare pentru asistati etc.)
reprezentare ARAS Constanta la intalniri, seminarii, evenimente publice organizate de alte ONG-uri
si institutii publice la care ARAS Constanta va fi invitata sa participe, activitati, campanii organizate
si coordonate de alte ONG-uri si institutii publice in care ARAS Constanta va fi partenera.

Coordonator voluntari
VINTEANU SORIN

Proiectele lunii ianuarie in cadrul Eco Dobrogea
Luna ianuarie a reprezentat pentru Eco Dobrogea timpul reluarii colaborarii cu Agentia de Mediu si de
asemenea cu Garda de Mediu.
In zilele de 1-2 februarie doi membri ai asociatiei noastre, Pop Florentina si Batlan Vasile au participat la
programul « Seminar on Packaging and Waste Packaging », organizat de Comisia Europeana.
Obiectivul acestei intalniri l- a reprezentat implementarea directivei 94/62EC si prezentarea diferitelor modele
din statele membre ale Uniunii Europene.
Seminarul ne-a ajutat sa ne dam seama ca, noi constantenii ne aflam inca departe de o situatie normala si ca ar
trebui facute mult mai multe lucruri benefice din partea municipalitatii.
In apropierea primaverii, „ Eco Dobrogea” isi propune de asemenea sa organizeze o expozitie de fotografie,
probabil cu titlul de „ Constanta vazuta cu ochii unui tanar de 18 ani” , dar pana atunci, sa ne vedem sanatosi!

PROIECTUL S.A.L.T.
Asociatia CONTRAST Constanta
In data de 22 si, respectiv, 23 decembrie au avut loc cursurile de instruire pe proiectul S.A.L.T. la Asociatia
Centrul Roman pentru Dezvoltare Comunitara si Cooperare Inretnationala – CONTRAST, la care au participat
elevi din liceele constantene: Colegiul National “Mihai Eminescu”, Colegiul National Pedagogic “Constantin
Bratescu”, Liceul Teoretic “George Calinescu”, Liceul “I.N.Roman”, voluntari in cadrul organizatiilor CENTRAS
Constanta , CONTRAST si nu numai.
Aceste instruiri au fost necesare pentru ca voluntarii sa fie bine pregatiti in desfasurarea activitatii lor in
centrele de plasament, si sa poata face fata cu brio situatiilor care pot aparea pe parcurs. Activitatile pe care le
vor sustine sunt din domenii variate: protejarea mediului inconjurator, activitati educative si de timp liber cu
copiii si tinerii din centrele de plasament, actiuni socio - culturale sau sportive, fotografie, art-terapie, muzica,
dans etc.
Primul training s- a numit “ Introducere in voluntariat si specificul activitatilor cu tinerii si copiii” si a
cuprins mai multe exercitii de cunoastere, comunicare si team building, pentru dezvoltarea abilitatilor de lucru
in echipa precum si pentru realizarea eficienta a activitatii voluntarilor.
De asemenea, au fost prezentate organizatiile partenere, relatia voluntarilor cu angajatii organizatiilor,
proiectul la care acestia vor lua parte, regulamentul de ordine interioara, normele de protectie a muncii si altele.
In cea de a doua zi de curs, voluntarilor le-au fost prezentate conceptele de “serviciu social”,
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“normalitate”, “anormalitate”, “subnormalitate”, concepte necesare in lucrul cu copiii si tinerii din cadrul
centrelor de plasament, urmand un exercitiu efectuat pe un studiu caz, si anume: o parte din voluntarii prezenti
s-au interpretat pe ei insisi in timpul exercitiului, iar alti 7 au incercat sa transpuna in locul copiilor din cadrul
centrelor de plasament, cu diverse probleme si dizabilitati.
Scopul exercitiului a fost ca voluntarii sa incerce sa se adapteze situatiei, sa fie pregatiti pentru neprevazut
si sa interactioneze cat mai bine cu acesti “copii”. Totodata, le-a fost testata rabdarea, indemanarea si capacitatea
de comunicare.
Trainerii au fost urmatorii:
- Livia Iuliana Langa, coordonatorul proiectului si psiholog in cadrul organizatiei CONTRAST
- Roxana Cozma, coordonator de voluntari si programe de tineret in cadrul CENTRAS Constanta
- Monica Cristina Paun, economist/ director executiv CONTRAST
- Iulia Marica, psiholog in cadrul centrelor de plasament “Ovidiu” si “Micul Rotterdam”
- Roxana Elena Turtucaianu, psiholog in centrele de plasament “Delfinul” si “Antonio”
Am dori ca aceste cateva randuri despre noi sa fie un indemn pentru mai toti tinerii de a trai macar
pentru o zi experienta de a fi voluntar si de a fi recunoscut ca factor cheie in activitatea si evolutia unui grup.
Voluntar Andreea Ionascu
Cls XII A, Colegiul National “Mihai Eminescu”

„ OCEANIC CLUB” in luna Ianuarie 2007
Oceanic Club Constanta a desfasura t in luna ianuarie 2007 interventii la incendiile din grindul Chituc si de
asemenea a realizat o estimare a pagubelor in domeniul biodiversitatii. Actiunea a inclus mai multe iesiri in
teren, anuntarea echipajelor de pompieri si interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea animalelor
din zona. Evaluarea s-a facut pe principiul tansectelor si in urma unui survol aviatic deasupra zonei
dezastrului. S-au facut interpelari catre prefectul Constantei, catre A.R.B.D.D, si catre parlamentul Romaniei
pe aceasta tema. Bugetul a fost alocat din surse proprii si donatii ale membrilor 4.500 RON .
Alte proiecte in cadrul lunii au fost :
- inceperea la data de 13 ianuarie a proiectului de studiu asupra efectelor pe care le au schimbarile
climatice/perturbatiile puternice din iarna 2006/2007 asupra faunei si florei din mediile marine si
terestre, ava nd 4 regiuni pilot din Dobrogea: pentru mediul marin 2 ( diguri si epiuri din Zona
Constanta; acvatoriul marin litoral 2 Mai–Vama Veche); pentru mediul terestru 2 (zona Istria Sinoie;
Muntii Macin). Buget alocat de Oceanic – Club din resurse proprii 10.000 RON
- 20-21 ianuarie s-a derulat proiectul „Histria – o cetate curata!” in care un numar de 18 voluntari au
ecologizat situl arheologic Histria in parteneriat cu Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta .
Deseurile stranse, totalizand peste 500kg, au fost sortate, cele reciclabile fiind predate centrelor
specializate iar cele nereciclabile fiind incinerate. Buget alocat 800 RON
- Pe parcursul intregii luni s-au derulat 3 misiuni de patrulaj pentru monitorizarea tanatocenozei si a
aparitiei cadavrelor de delfini la malul marii in zona Grindul Chituc – Vama Veche in cadrul campaniei
„Delfinii in criza!–Dolphins in distress!”. Parteneri la acest proiect sunt REAL HYPERMARKET si MEGA
IMAGE. Buget alocat 600 RON din donatii publice anonime
- In perioada 26-28 ianuarie 2007 impreuna cu partenerii nostrii de la Montan Club Delta din Pitesti am
organizat un program de intarire a echipelor celor doua organizatii si eficientiz area activitatilor lor de
teren. Pe data de 26 ianuarie 2007 a avut loc primirea si cazarea echipei de la Montan Club Delta si o
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-

trecere in revista insotita de pregatirea informala a activitatilor din cele doua zile urmatoare. Pe 27
ianuarie 2007 a avut loc o sesiune ampla de scufundari autonome pe parcursul careia s-au efectuat si
observatii subacvatice in cadrul programului de monitorizare a efectelor pe care le au perturbatiile
climatice asupra ecosistemelor marine. 3 membrii au efectuat pentru prima data scufundari in cadrul
cursului de formare Oceanic-Club. Pe data de 28 ianuarie 2007 a avut loc o sesiune de exercitii de
catarare si coborare in rapel in regiunea Cheile Dobrogei, unde de asemenea s-au efectuat observatii in
cadrul programului de monitorizare a efectelor pe care le au perturbatiile climatice asupra
ecosistemelor terestre. La actiune au participat un total de 24 membrii ai celor doua organizatii,
S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club si Montan Club Delta. Buget alocat 1200 RON din resurse proprii si donatii
ale membrilor.
S-a incheiat protocolul de colaborare cu Ministerul Roman al Afacerilor Externe privind programul
TRANSAFRICA.

Biol. Razvan POPESCU-MIRCENI
Director coordonator
O alta viziune despre teatru…Teatrul social
Pana acum cateva zile am crezut ca sunt anti-talent cand vine vorba despre teatru cu toate ca in
fiecare zi auzeam aceeasi replica din partea celor din jur: “stii ca te pricepi sa joci teatru, de ce nu incerci?! Am
auzit notiunea de Teatru-Forum chiar in cadrul forumului ONG-urilor si mi s-a parut atunci o idee buna sa
incerc ceva nou pentru ca in viata nu dai mereu de o astfel de sansa iar a doua rar mai apare.
In prima zi ne-am intalnit o parte din voluntarii de la CENTRAS Constanta dar si persoane noi, cu
varste diferite. In urmatoarele zile pot spune ca aveam deja noi prieteni deoarece colaboratorii nostrii s-au
dovedit a fi persoane pline de viata, cu mult haz si cu multa daruire de sine. In patru zile de pregatire pentru
teatrul social mi-am dat seama cat de mult conteza sa ai o viata fara dizabilitatii si in acelasi timp sa apreciez
mai mult astfel de persoane. Niciodata nu trebuie sa cazi in butoiul cu melancolie sau sa suferi din cauza ca
cineva ti-a ranit orgoliul, sa fii suparat ca te- a parasit prietenul, sau poate chiar cei mai buni prieteni. Exista
copii de varsta noastra care chiar au nevoie de noi, sufera de probleme mult mai grave, unii neputand sa vada,
sa auda sau mai mult, nici nu se pot misca. V-ati gandit oare ca langa voi, in liceul vostru poate, exista un
asemenea caz, iar voi cu nepasare ati jignit persoana respectiva?
Noi, in cele patru zile petrecute alaturi de Johanna, actrita din Sibiu
care ne-a instruit in tehnicile Teatrului Forum, alaturi de Roxana,
specialist din cadrul fundatiei “Chance for life”, am incercat sa invatam
lucruri noi, sa ne punem in situatia acestor persoane dar si sa incercam
sa gasim o solutie pentru a-i ajuta asa cum ati putea face si voi.
Cursurile au fost atat de captivante incat am avut impresia ca totul s-a
terminat mult prea repede. Am descoperit astfel ca in teatrul social se
porneste de la o situatie de discriminare, in rezolvarea careia incearc sa
implice publicul spectator. Acesta poate opri desfasurarea piesei in
orice moment, propunand solutii de rezolvare care tin de capacitatea
discriminatului de a se apara sau de persoanele din jurul acestuia de a
react iona pentru a-l proteja. Niciodata audienta nu poate actiona asupra elementului care provoaca
discriminarea, adica nu poate inlocui pe scena opresorul, dar poate face schimbari importante in
comportamentul si atitudinea celor din jurul opresorului pentru ca situatia sa se schimbe in mod vizibil.
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Speram ca prin activitatile care le vom avea sa putem schimba ceva in viata acestor persoane pe care societatea le
discrimineaza. Ne bucuram ca teatrul social a avut deja un impact pozitiv asupra elevilor din scoli, atat in scolile
normale cat si in cele speciale sau in centrele de plasament pentru persoane cu disabilitati, invatandu-i pe tineri
cum sa actioneze in situatii conflictuale, problematice fara a se simti exclusi sau izolati intr-un grup in care se afla
la un moment dat. Chiar si cadrele didactice au cooperat pana acum si au oferit solutii, mai ales in rolul
profesoarelor din sceneta noastra, iar impactul a fost extraordinar, pentru ca in acele momente profesorul
devenea un coleg al elevului, impreuna propunand solutii la problemele din scena. Ne dorim in continuare
acelasi dialog cu profesorii si tinerii din licee, pentru ca numai impreuna putem produce schimbarea!
Voica Alina – Cristina, Voluntar
Liceul Teoretic Ovidius Constanta

PAGINI DE JURNAL
Centrul de Plasament “ANTONIO” Constanta
Te-ai gandit vreodata cum traiesc copii din Centrul de Plasament? Prin ce trec ei? Ce simt? Ce gandesc? Vei gasi
raspunsuri la multe intrebari daca vei citi “Pagini de jurnal” ale unui copil care traieste intr-un astfel de centru
si care peste un an va trebui sa faca “marele pas” adica sa paraseasca “casa “ in care a trait atatia ani. Acest pas
este foarte important pentru ca va trebui sa patrunda in latura cruda a societatii.
Asta se intampla cu toti copii din Centrul de Plasament, sunt nevoiti sa plece dupa terminarea scolii si sa
infrunte multe obstacole pe care doar cei pregatiti pentru viata le pot indura…
“Imi este dor de copilarie. Atunci nu aveam griji, nu stiam ca exista rautate, nu stiam ce este suferinta. Eram
langa familia mea si eram fericiti. Nu ma gandeam vreodata ca va veni ziua cand ne vom desparti si fiecare isi
va urma calea, fara sa mai priveasca in urma, la tot ce a fost. Nici nu imi imaginam ca intr-o zi voi ajunge sa
traiesc intr-un Centru de Plasament …Dar azi…iata- ma aici! Credeam ca familia este un lant puternic care nu se
va desface niciodata, ba din contra, va deveni tot mai puternic…dar iata ca in cazul meu…s- a desfacut!
La Centru am cunoscut, totusi, o alta viata, mi- am facut multi prieteni si tot aici am aflat ca viata merge inainte
orice s-ar intampla si ca timpul, mereu nemilos le sterge pe toate sau daca nu le sterge macar le lasa in urma. Am
trecut prin multe si am invatat ca prietenia celor din jur este foarte importanta, am invatat ce este durerea dar si
fericirea, uitarea, invidia, frumusetea lumii inconjuratoare.
Tot aici am invatat sa ofer fara sa astept ceva in schimb, ca uneori strainii pot deveni prieteni adevarati, te pot
ajuta, te pot ridica de jos, pe cand rudele te pot rani fara sa le pese sau sa vada ca suferi.
Asadar…m- am adaptat noului meu mediu de viata si singurul loc pe carere acum il mai puteam numi “acasa”
era caminul. Toate astea insa pana m-am maturizat si odata cu varsta am inceput sa ma gandesc la viitor si la
ceea ce vreau cu adevarat de la viata.
Acum simt ca viata mea este cu totul in mainile mele si asta ma ingrijoreaza cel mai tare. Daca nu voi face ce
trebuie cu ea? Daca nu va fi viata asa cum mi-o doresc? Asa cum ma astept sa fie? Mi-e teama ca voi gresi, dar
sper ca voi avea forta de a trece cu bine peste toate incercarile.
S-au intamplat atat de multe cu mine! Mi-e dor de familie! Oare ei se gandesc la mine? Nu…nu cred, pentru ca
nu m- au cautat decat dupa ce am facut- o eu…nu au venit vreodata sa ma intrebe daca am nevoie de ceva
…nu s-au gandit ca de fapt am nevoie de …ei!
Dar , asa cum am mai spus, viata merge inainte si de acum totul depinde doar de mine! “
(va urma…)
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Ancuta Geana, Voluntar
Colegiul National « Constantin Bratescu » Constanta

Rezolutiile
Forumului Judetean al Organizatiilor Neguvernamentale
2-3 Noiembrie 2006
In urma discutiilor din cadrul sesiunilor de lucru in plen cat si din cadrul atelierelor s-au putut formula
urmatoarele rezolutii :
Necesitatea formarii de coalitii si retele viabile ale organizatiilor
Necesitatea revitalizarii pe de-o parte a platformelor ONG existente in mediul asociativ constantean:
B2Europe - pentru sprijinirea sectorului de afaceri, IMM-uri
Coalitia Marea Neagra- sector social si sanatate
Consiliile Consultative, pentru rezolvarea problemelor comunitare, s.a.
Pe de alta parte, s-a propus infiintarea unor coalitii noi in domeniile de activitate care nu au fost acoperite pana
in acest moment (de exemplu platforma a ONG-urilor din domeniul agricol, al mediului).
Aceste coalitii
sunt necesare pentru a genera o mai buna colaborare intre organizatii, dar de asemenea reprezinta un suport
institutional pentru accesarea fondurilor nationale si europene.
Dezvoltarea parteneriatelor active dintre coalitii si autoritatile publice locale.
Extinderea ariei de actiune a organizatiilor in teritoriu
Identificarea ONG-urilor care-si desfasoara activitatea in mediul rural sau organizatii care au puncte de lucru in
mediul rural in vederea diversificarii ofertei de servicii adresate comunitatii rurale.
Implicarea organiza tiilor neguvernamentale in structurile asociative de tip public-privat: de exemplu Grupurile
de Actiune Locale, putand deveni in acest fel un factor decizional n
i definirea strategiei de dezvoltare a
comunitatii respective.
Managementul organiza tional trebuie imbunatatit
Pentru a fi vizibile in comunitate organizatiile trebuie sa-si promoveze actiunile si rezultatele cat mai bine.
Cateva exemple:
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Editarea periodica de materiale de prezentare ale organizatiilor cu scopul, misiunea, obiectivele,
principalele activitati ale organizatiei
Prezentarea rapoartelor individuale ale organizatiei.
Editarea unui Calendar al activitatilor desfasurate de catre ONG-uri
Crearea unui site CENTRAS pe care sa fie postate informatii si anunturi, considerate ca importante
pentru comunitate, provenite de la celelalte organiza tii
Realizarea unui Catalog ONG din Judetul Constanta
Constituirea unei bazei de date cu organizatii ce ofera servicii de formare a resursei umane (instruiri,
consultanta, asistenta) pentru profesionalizarea ONG-urilor in diferite domenii.
Crearea grupurilor de discutii pe diferite teme
Imbunatatirea managementului financiar – realizarea contabilitatii prin firme specializate, avantaje:
costuri reduse- calitate superioara a produsului final
Identificarea unor instrumente de monitorizare / control / evaluare in ceea ce priveste gradul
impactului produs de actiunile organizatiilor in teritoriu si gasirea metodelor de corectare in cazul in
care acestea nu sunt cele scontate.
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Periodicitatea evenimentelor importante din sectorul neguvernamental
S-a convenit ca Forumul Judetean sa fie organizat odata la doi ani pentru a putea fi prezentate proiectele
semnificative implementate in comunitatea constanteana.
Exista in si posibilitatea organizarii de forumuri sectoriale, locale, focusate pe o anumita problematica care
vizeaza comunitatea constanteana.
Teodora Crainic, Asistent manager Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurala Durabila

III. OPORTUNITATI DE FINANTARE
FEBRUARIE-MARTIE 2007
1. Banca Mondiala

D)

E)
F)
G)
H)

A) Denumire program: Programul pentru granturi Mici
B) Descriere: Programul sprijina activitatile care sunt legate de
angajarea civica prin acordarea de granturi mici care sunt
administrate prin intermediul birourilor Bancii Mondiale.
C) Solicitanti: In aceasta categorie intra Organizatii ale societatii
civile care lucreaza pe probleme de dezvoltare.
Activitati eligibile: sprijina activitatile ale carui obiectiv primar este angajarea civica si in plus
activitatile pot include, dar nu se limiteaza, la organizarea de conferinte si seminarii pentru
dezvoltarea abilitatilor si/sau dobandirea de cunostinte; campanii de comunicare pentru
influentarea elaborarii politicilor sau eforturi inovatoare in cadrul retelelor pentru construirea
capacitatii sectorului privat.
Activitati neeligibile : programe de cercetare, programe pentru instruire academica formala,
proiecte operationale, livrarea de servicii de baza, echipamente, burse sau programe de studii,
persoane individuale care fac cerere in nume propriu sau entitati fizice.
Conditii de finantare: Valoarea unui grant poate varia intre 3000 - 5000 dolari SUA
Durata: Activitatea trebuie incheiata in timp de un an de la data acordarii grantului. Se va acorda
prioritate organizatiilor care nu au primit sprijin prin acest program in anii anteriori (organizatiile
nu pot primi mai mult de trei granturi intr-o perioada de cinci ani).
Termen de depunere: 23 februarie 2007 - Cererile (in limba engleza sau romana) pot fi expediate
prin posta sau depuse personal la Biroul Bancii Mondiale din Romania, Bd. Dacia nr. 83, sector 2,
Bucuresti.

2. Comisia Europeana
a) Denumire program: Programul comunitar in domeniul cultural - Sprijin pentru actiuni culturale
b) Descriere: Acest program are ca obiectiv general intensificarea ariei culturale impartasita de
europeni prin intermediul dezvoltarii cooperarii culturale dintre artisti, oameni de cultura si institutii
culturale din tarile care participa la acest program, cu intentia de a incuraja manifestarea cetateniei
europene prin mobilitatea transnationala a persoanelor ce activeaza in domeniul cultural, circulatia
transnationala a operelor culturale si artistice si, de asemenea, prin dialogul intercultural.
Obiectivul specific al programului este sa depaseasca abordarea pur sectoriala prin adoptarea unei
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perspective inter-disciplinare. Doreste sa incurajeze proiectele de cooperare intre sectoare culturale.
c) Solicitanti: Aceasta finantare poate fi solicitata de orice persoana fizica sau juridica a carei
principala activitate se situeaza in domeniul cultural, care are sediul inregistrat intr-una din tarile
participante si are capacitatea financiara si operationala de a duce la indeplinire actiunea propusa.
Tarile eligibile sunt:
-

Statele Membre ale Uniunii Europene

-

cele trei tari membre EEA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia)

-

tarile canditate (Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Turcia) si tarile din Balcanii de
Vest (Albania, Bosnia -Hertegovina, Muntenegru, Serbia, inclusiv Kosovo).
d) Activitati eligibile:

- Masura 1.1 - proiecte de cooperare culturala care promoveaza cooperarea sustinuta si structurata
intre operatori culturali din tarile participante
- Masura 1.2.1 - actiuni de cooperare culturala de natura sectoriala sau multi-sectoriala.
- Masura 1.2.2 - proiecte de traduceri literare (opere literare traduse dintr-o limba europeana in alta
limba europeana, traduceri ale unor texte antice)
f) Conditii de finantare:
In total, bugetul alocat acestui proiect este de aproximativ 15 500 000 Euro pentru masura 1.1, 12 000
000 Euro pentru masura 1.2.1 si 1 500 000 Euro pentru masura 1.2.2.
h) Termen de depunere: 28. februarie 2007

3. Schema de Granturi pentru Pregatirea de Proiecte pentru Sectorul Public in domeniul
Protectie Mediului (SGSP-PP) - Phare 2005 - Coeziune Economica si Sociala
a) Descriere: Ministerul Integrarii Europene lanseaza prezenta licitatie deschisa pentru Schema de Granturi
pentru Pregatirea de Proiecte in domeniul mediului, ce urmeaza a fi implementata in cadrul Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala
b) Obiective:
Obiectivul principal al Schemei de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte in
domeniul Protectiei Mediului (SGSP-PP) este acela de a oferi asistenta financiara autoritatilor publice si
ONG-urilor (doar cu responsabilitati sau specializate in domeniul biodiversitatii/ protectiei naturii) din
cele opt regiuni ale Romaniei, cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului, in eforturile lor de a:
- reduce volumul deseurilor;
- imbunatati calitatea resurselor de apa si a apei potabile;
- reduce poluarea aerului;
- extinde activitatile privind protectia naturii si biodiversitatea
Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte in
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domeniul Protectiei Mediului (SGSP-PP) sunt urmatoarele:
- Sprijinirea Guvernului Romaniei pentru a dezvolta si implementa programul national integrat
multianual pentru perioada 2004 -2006, prin crearea si promovarea activitatilor locale din
domeniul mediului. Aceasta va ajuta beneficiarii de finantare nerambursabila sa:
o implementeze prioritatile din PND si Directivele UE;
o creasca atractivitatea diverselor zone in sensul atragerii de investitii;
o reabiliteze mediul inconjurator;
o creasca calitatea vietii;
-

protejeze sanatatea populatiei. Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice si a ONG-urilor de a
contribui la protectia mediului;

-

Elaborarea de studii, analize sau evaluari direct legate de proiecte care ar putea fi implementate
cu finantare din Instrumentele Structurale (incepand din 2007), precum si in cadrul programelor
finantate de alti donori /IFIs

c) Solicitanti: sa fie:
- autoritati publice locale romane din localitati cu pana la 50 000 locuitori, cu responsabilitati in domeniul
"gestionarii deseurilor" sau al "gospodaririi apelor/apelor uzate" ( ex. Consilii Locale, Consilii Judetene);
- autoritati publice locale romane din localitati cu pana la 50 000 locuitori cu responsabilitati in domeniul
"Calitatea aerului" ( ex. Consilii locale, Consilii judetene);
- autoritati publice locale romane din localitati cu pana la 50 000 locuitori sau ONG-uri (inregistrate in
regiunea tinta) cu responsabilitati/specializate care activeaza in domeniul Biodiversitatii/Protectiei naturii.
d) Activitati eligibile : Sectoarele la care trebuie sa faca referire proiectele pregatitoare sunt:
A. Deseuri;
B. Apa si apa uzata;
C. Calitatea aerului;
D. Biodiversitate/Protectia naturii.
e) Conditii de finantare:
Bugetul disponibil pentru acesta licitatie este de 3,2 milioane euro (0,4 milioane euro pentru fiecare regiune),
din care 2,4 milioane euro din fonduri Phare si 0,8 milioane euro co-finantare de la bugetul de stat.
Valoarea finantarii nerambursabile pentru aceste proiecte pregatitoare va fi cuprinsa intre 10.000 euro si
75.000 euro, pentru fiecare proiect.
Finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului si
trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei si regulamentelor relevante pentru sectorul public si
ONG-uri. Diferenta de minimum 10% din costurile totale eligibile ale proiectului trebuie sa fie finantata din
sursele proprii ale solicitantului sau din alte surse decat cele provenind din fondurile Comunitatii Europene
sau ale Fondului de Dezvoltare Europeana.
Suma alocata fiecarei regiuni se va atribui solicitantilor eligibili, pe baza calitatii cererilor de finantare
primite de la acestia. Cererile de finantare se vor ordona in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute si
in limita fondurilor alocate pentru fiecare regiune.
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Proiectele pregatitoare pentru care se solicita finantarea in cadrul schemei la care se face referire aici (SGSPPP), precum si proiectele de investitii pentru care acestea vor servi ca baza, trebuie sa fie implementate in
una din regiunile Romaniei.
f) Termene limita : Termenul limita pentru primirea cererilor de finantare este 1 Martie 2007, orele 16:00.

4. Programul Consolidarea Democratiei in Romania
a) Descriere: Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare
Phare, cu asistenta tehnica a Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) deruleaza programul
PHARE 2005/017 -553.01.02 Consolidarea Democratiei in Romania, finantat de Uniunea Europeana, in
valoare de 2 milioane EURO.
b) Obiective:
- Sporirea contributiei sectorului ONG la dezvoltarea societatii democratice si la imbunatatirea accesului
la justitie sociala si sprijinirea cetatenilor in a-si exercita drepturile si responsabilitatile in rezolvarea unor
probleme complexe;
- Sprijinirea organizatiilor neguvernamentale in consolidarea retelei de Birouri de Consiliere pentru
Cetateni (BCC) si cresterea eficientei si eficacitatii serviciilor oferite de BCC;
Consolidarea rolului de advocacy al organizatiilor neguvernamentale in mentinerea si sustinerea
democratiei, a statului de drept, protectia drepturilor omului, accesului la informatie, libertatii de
expresie si independentei Mass-media, independentei justitiei si luptei impotriva coruptiei.
c) Solicitanti: Solicitantii eligibili sunt:
- Componenta 1, pot aplica organizatii neguvernamentale nonprofit din Romani
- Componenta 2, pot aplica organizatii neguvernamentale nonprofit din Romania care pot actiona
individual sau in consortiu cu alte ONG-uri nonprofit din Romania si/sau cu autoritati/institutii publice
locale/nationale din Romania si/sau cu alte ONG-uri nonprofit din tarile PHARE sau ale Uniunii
Europene
d) Activitati eligibile: Programul consta in 2 componente:
1. Birouri de Consiliere pentru Cetateni, cu urmatoarele subcomponente:
Consolidarea Birourilor de Consiliere pentru Cetateni existente;

-

- Dezvoltarea Asociatiei Nationale a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni;
Contract de servicii pen tru evaluarea Birourilor de Consiliere pentru Cetateni si a ANBCC - o licitatie
pentru selectarea contractorului va fi lansata.
2. Democratie, drepturile omului, statul de drept, independenta justitiei si lupta impotriva coruptiei.
e) Conditii de finantare: Bugetul total al programului este de 2.000.000 euro, din care:
- Componenta 1: 930.000 EURO;
- Componenta 2: 920.000 EURO
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f) Durata: 10 luni
g) Termen limita: Termenul limita de primire a Cererilor de finantare este 09 martie 2007, ora 16:00 (ora
oficiala a Romaniei).

5. Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare in sanatate mintala si dezinstitutionalizarea
persoanelor cu probleme de sanatate mintala
A) Descriere: Delegatia Comisiei Europene in Romania si Guvernul Romaniei prin Ministerul de Finante
- Oficiul de Plati si Contractare Phare, cu asistenta tehnica a Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii
Civile au lansat cererea de oferta de proiecte in cadrul Programului Phare/2006/018-147.03.12 "Suport
pentru dezvoltarea serviciilor comunitare in sanatate mintala si dezinstitutionalizarea persoanelor cu
probleme de sanatate mintala", componenta B - Dezvoltarea centrelor comunitare de sanatate mintala.
B) Obiective: Obiectivul general este acela de a facilita implicarea organizatiilor neguvernamentale in
cresterea calitatii, accesibilitatii si acceptabilitatii serviciilor de ingrijire a sanatatii mintale.
C) Solicitanti: Pentru aceasta oferta de proiecte pot depune cereri de finantare organizatiile
neguvernamentale non -profit din Romania care trebuie sa actioneze in parteneriat cu autoritati/institutii
publice.
D) Activitati eligibile:
-initiative comunitare informale in sanatate mintala;
- promovarea sanatatii mintale;
- initiative in sanatate mintala in sistemul de ingrijire primara;
- interventii comunitare formale in sanatate mintala.
E) Conditii de finantare: Bugetul total este de 2.400.000 euro. Bugetul per proiect se va incadra intre
20.000 si 50.000 euro.
O finantare nu poate depasi 95% din costurile totale eligibile proiectului. Diferenta trebuie acoperita din
resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse in afara celor din bugetul
Comunitatii Europene din Fondul European pentru Dezvoltar e. Solicitantii si/sau partenerii vor trebui
sa aduca o contributie minima de 5% din costul total al proiectului, sub forma contributiei in numerar.
Nu se accepta contributii in natura.
F) Durata: 12 luni
G) Termen depunere: Termenul limita este 22 martie 2007, ora 16.00.
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IV. OPORTUNITATI DE INSTRUIRE
Curs CENTRAS Constanta- «Finantarea serviciilor sociale »
15-31 martie 2007
Continuitatea si calitatea serviciilor sociale, indiferent daca acestea sunt furnizate de
organizatii publice sau private, depinde din ce in ce mai mult de capacitatea staff-ului
de a asigura sustenabilitatea financiara.
In contextul integrarii in Uniunea Europeana care ofera oportunitatea accesarii fondurilor structurale, cat
si in conditiile diversificarii oportunitatilor de atragere de resurse locale necesare functionarii serviciilor sociale,
exista o nevoie crescuta a staff-ului furnizorilor de a-si dezvolta abilitatile de a planifica si opera metode si
instrumente specifice.
Pentru a raspunde acestei nevoi, CENTRAS Constanta organizeaza un program special pentru
“Finantarea serviciilor sociale” in perioada 15-31 martie 2007, continand sesiuni de instruire si de consultanta
tehnica.
AGENDA PROGRAMULUI:
15 martie - Sesiune de curs cu temele:
- Elemente generale privind managementul serviciilor sociale relevante pentru activitatea de atragere de fonduri
- Metode de evaluare a nevoilor de servicii (metoda PASS), indicatori, instrumente de colectare si interpretare a
datelor
- Programe si surse de finantare pentru servicii sociale
16 martie – Sesiune de curs cu temele :
- Metode si instrumente pentru studierea si intelegerea programelor de finantare
- Generarea ideilor de proiect (metoda gandirii laterale) si verificarea cu cerintele programului – idei de proiect
care pot castiga
- Organizarea activitatii de scriere a proiectului (etape)
17 martie – sesiune de curs cu temele :
- Elaborarea scopului, obiectivelor si activitatilor proiectului
- Intocmirea matricei logice (probleme – cauze – efecte, grup tinta)
- Intocmirea bugetului proiectului
- Completarea cererii de finantare
19 – 25 martie – Lucru individual al cursantilor in cadrul organizatiilor si institutiilor proprii

26 – 31 martie – Consultanta tehnica acordata la sediul CENTRAS Constanta pentru finalizarea unui proiect de
finantare.
LOCUL DE DESFASURARE: Constanta, locatia fiind stabilita si comunicata ulterior in functie de numarul de
participanti
INSTRUCTORI SI CONSULTANTI:
1. Roxana Boboc
Eexperienta in managementul serviciilor sociale
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Experienta in lucrul cu persoanele cu dizabilitati
Experienta de formator in domeniul Metodelor de evaluare a programelor si proiectelor, Organizarii si
functionarii atelierelor protejate
Experienta de evaluator servicii sociale
2. Ionica Bucur
Expertiza in managementul serviciilor
Experienta de formator in Organizarea si Planificarea dezvoltarii serviciilor publice, Elaborarea strategiilor si
planurilor de dezvoltare organizationala, Scrierea proiectelor de finantare, Strategii si metode de atragere de
fonduri
Experienta de evaluator de proiecte
3. Roxana Cozma
Psiholog, cu studii de master in psihoterapie si comunicare (2003-2005), formare in Programare Neuro
Lingvistica, Analiza Tranzactionala si gandire laterala cu traineri internationali in perioada 2001-2003
PRETUL CURSULUI: 200 RON
?

La finalul cursului participantii vor primi un certificat de participare in care se va mentiona numarul de
ore parcurse in cadrul acestui curs precum si abilitatile formate pe parcursul acestuia.

CONDITII DE PARTICIPARE
Inscrierile se pot face pana pe data de 10 martie 2007, ora 10.00.
Taxa de participare va fi platita pana la data de 12 martie 2007 la sediul CENTRAS sau in contul
RO23MIND024000019336RO01 deschis la MINDBANC Constanta.
PERSOANA DE CONTACT: Roxana Cozma, tel 0241/ 522012, 0723448726, email: voluntariat @centrasconstanta.ro

Curs CENTRAS Constanta-«Scrierea proiectelor de finantare »
22-24 martie 2007
CENTRAS Constanta va invita sa participati la cursul special de scriere a proiectelor de finantare care va avea
loc in perioada 22 – 24 martie 2007.
Continutul si metodele cursului sunt astfel alese incat la terminarea acestuia participantii sa fie in situatia de a
avea o propunere concreta de proiect pe care sa o poata depune la unul din urmatoarele programe de finantare
avand termene de depunere apropiate:
Programul PHARE – programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (componenta
Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti – termen 14 aprilie 2007 si componenta Masuri active pentru
ocuparea fortei de munca – termen 30 aprilie 2007)
Alte programe de finantare functie de domeniul de interes al participantilor.
Pentru ca participantii sa dobandeasca nu numai cunostinte ci si competentele necesare scrierii altor proiecte
pentru programele de finantare structurale, cursul va fi aplicativ, incluzand exercitii pe idei de proiect concrete
precum si consultanta din partea staff-ului CENTRAS Constanta.
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Cursantii vor dobandi urmatoarele competente:
- Relationarea intre scopul si obiectivele programelor de finantare pe de o parte si misiunea, obiectivele si
metodele/serviciile aplicantului pe de alta parte, astfel incat viitorul proiect sa indeplineasca criteriul de
evaluare – relevanta;
- Organizarea procesului de elaborare a planului de proiect;
- Intocmirea corecta a Matricei logice - documentul care sintetizeaza planul proiectului, astfel incat
proiectul sa fie bine punctat la criteriile de evaluare privind claritatea scopului, obiectivelor, activitatilor,
sustenabilitatii;
- Construirea unui buget echilibrat, astfel incat proiectul sa fie bine punctat la criteriul de evaluare privind
fezabilitatea si eficienta financiara;
- Alcatuirea dosarului aplicatiei astfel incat acesta sa fie complet si sa nu fie respins din motive
administrative.
Datele de desfasurare ale cursului :
22 martie 2007 (orele 9.30 – 15.30), cu urmatoarele teme si exercitii:
- Metode si instrumente pentru studierea si intelegerea programelor de finantare;
- Generarea ideilor de proiect si verificarea incadrarii in cerintele programului – idei de proiect care pot
castiga (probleme, cauze, efecte).
23 martie 2007 (orele 9.30 – 17,30), cu urmatoarele teme si exercitii:
- Definitivarea ideii de proiect (problema, cauze, efecte, grup tinta);
- Etapele procesului de scriere a proiectului de finantare;
- Elaborarea scopului, obiectivelor si activitatilor proiectului;
- Intocmirea matricei logice
24 martie 2007 (orele 9.30 -15.30), cu urmatoarele teme si exercitii:
- Metode de bugetare a proiectelor de finantare
- Completarea Cererii de finantare
25martie– 10 aprilie 2007
- lucru individual al cursantilor in cadrul organizatiilor proprii pentru finalizarea formularului aplicatiei
si a dosarului proiectului
- 1 ora consultanta la sediul CENTRAS sau consultanta prin internet.
Taxa de participare este de 200 RON si va fi platita pana la data de 17 martie 2007 la sediul CENTRAS sau in
contrul RO23MIND024000019336RO01 deschis la MINDBANK Constanta.
Informatii suplimentare puteti obtine de la persoana de contact:
Roxana Boboc
Coord. Servicii si Programe
Tel/fax: 0241/522012
E-mail: office@centras-constanta.ro
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V. ANUNTURI DIVERSE
Grup de voluntari translatori la Centrul de Voluntariat Constanta
Din luna februarie, in cadrul CENTRAS Constanta , a luat nastere un mic grup de
translatori formati din 8 voluntari ai acestei organizatii, studenti la Litere si elevi a unor
licee de profil (Liceul Teoretic « George Calinescu » si Liceul « Ovidius »)printre care :
- Ion Alina -Elena, Soare Ioana, Cojocaru Arina, Manea George, Ragan Florina, Panait
Andreea , Ududec Bogdan si Tuguran Georgiana. Asadar, daca aveti nevoie de traduceri
din limbile engleza, franceza, spaniola sau germana nu ezitati sa apelati la noi!
Va multumim !
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