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VOCEA ONG PENTRU SERVICII SOCIALE

SCOPUL PROIECTULUI

Dezvoltarea și promovarea serviciilor sociale în 

comunitate ca soluție de incluziune activă a grupurilor 

vulnerabile.

Crearea unui mecanism eficient, public – privat de reglementare a 

serviciilor sociale. 

Mecanismul acesta să dezvolte serviciile sociale în comunitate 

într-un sistem consultativ, transparent, integrat și sustenabil. 

Model să fie promovat la nivel național ca un model de bună practică, 

Iașul fiind unul dintre orașele pionier în acest domeniu.
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OBIECTIVE

Realizarea de investiții în domeniul serviciilor sociale în municipiul 
Iași în acord cu evoluția anuală a nevoilor 

grupurilor țintă. 

Implementarea la nivelul municipiului Iași a 3 principii de bună 
practică în parteneriatul public – privat: co-decizia, co-finanțarea și 

co-furnizarea de servicii sociale și de economie socială.

Creșterea capacității furnizorilor publici și privați de servicii sociale 
în aplicarea Legii Asistenței Sociale, Legii Economiei Sociale și a 

legislației secundare în vigoare.
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REALIZAREA MODELULUI PILOT DE 

EFICIENTIZARE A INVESTIȚIEI SOCIALE

 A fost realizată o metodologia de lucru pentru întocmirea hărții de

nevoi

 Au fost consultați peste 20 de furnizori publici și privați de servicii

sociale de pe raza județului Iași și cel puțin 100 de persoane din

grupuri vulnerabile

 Documentul final agreat și cu DAC a stat la baza definirii priorităților

sociale de finanțare pe Legea 350/2005 și Planului de servicii

sociale realizat în vederea contractării.

 Realizarea hărții anuale de nevoi în domeniul social

la nivelul municipiului Iași
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REALIZAREA MODELULUI PILOT DE 

EFICIENTIZARE A INVESTIȚIEI SOCIALE

Oferirea de sprijin și suport în înființarea biroului de

contractare servicii sociale la nivelul Primăriei Iași

 împreună cu reprezentanți ai Primăriei Iași, s-a redactat un

set de termeni de referință pentru funcționarea Biroului de

contractare servicii sociale, care să stea la baza justificării

înființării acestuia

 Oferă suport pentru profesionalizarea personalului pe

domeniul social (Legea asistenței sociale și a achizițiilor

publice)
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ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG-urilor de 

ATRAGERE DE FONDURI

 scrierea de proiecte pentru finanțare în

baza Legii 350/2005

 accesare mecanismului de co-

finanțare proiecte europene,

 prezentarea axelor de finanțare pe

fonduri structurale și modalității de

aplicare în parteneriat.

Derularea de cursuri de

formare pentru ONG-urile din

Iași privind accesarea de

finanțări, în baza Legii

350/2005 și a fondului de co-

finanțare.
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PREGĂTIREA PENTRU CONTRACTARE 

SOCIALĂ

Derularea de cursuri de

formare pentru ONG-uri

privind achizițiile publice și

accesarea mecanismului

de contractare servicii

sociale și de economie

socială.

25 de reprezentanți ai ONG-

urilor furnizoare de servicii

sociale / economie socială și

a autorităților locale (DAC,

DGASPC, AJOFM, ITM,

AJPIS, CJ, Primării ș.a.), vor

beneficia de un curs de

formare în domeniul

contractării sociale și

achiziționării de servicii și

produse de la întreprinderi

sociale de inserție.
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PROMOVAREA SECTORULUI ONG CA 

INVESTITOR

Realizarea unui raport de

prezentare a serviciilor oferite

de ONG-urile din FONSS și

aportul pe care l-au avut în

comunitate prin investitiile

efectuate anual în acest

domeniu.
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Iașul devine un centru pilot pentru dezvoltarea de politici 

publice în domeniul social, model care apoi va fi multiplicat în alte 

județe, apoi la nivel național.  

FONSS-ul se dezvoltă ca platformă de consultare a Consiliului

Local Iași, în tot ceea ce privește domeniul social, după modelul

de lucru a Comisiei Europene cu diferite rețele și federații

europene, care are parteneri constanți pentru consultanță în

ceea ce privește politica publică în domeniul serviciilor sociale

și economiei sociale.


