AGENDA ADUNĂRII GENERALE A FONSS
Hotel Astoria, Iași, 21 noiembrie 2017

10.00 - 10.10

Cuvânt de bun venit (Angela Achiței – 5 minute) si prezentarea agendei întâlnirii şi a
contextului adunării generale (Diana Chiriacescu- 5 minute)

10.10 - 10.25

Prezentarea raportului de activitate a Consiliului Director FONSS și predarea mandatului.
Angela Achiței (15 minute)

10.25 – 10.40 Funcționarea echipei executive a federației în următorii 3 ani. Transferul de responsabilitate
către noul Consiliu Director - Diana Chiriacescu
10.40 – 11.30 Prezentarea candidaților pentru Consiliul Director (CD) al federației și alegeri pentru
pozițiile de președinte, vicepreședinte, membru în CD. Alegerea cenzorului.
Moderator: Mihaela Munteanu
11.30 - 11.45

Pauză de cafea

11.45 – 12.45 Prezentarea organizațiilor care au aplicat pentru statutul de membru în FONSS. Vot
privind acceptarea noilor membri. Moderator: Mihaela Munteanu
12.45 – 13.45 Masa de prânz
13.45 – 14.45 Activitatea de advocacy în 2017, provocări și lecții învățate. Mihaela Munteanu- 10 min
Strategia de parteneriat a FONSS (actualizarea informațiilor și decizii privind stabilirea
viitoarelor parteneriate). Diana Chiriacescu- 10 min
Prezentarea și aprobarea planului de acțiune al FONSS pe anul 2018, conform strategiei
2016-2020. Diana Chiriacescu - 15 min prezentare, 5 min discuții/vot
Prezentarea și aprobarea organigramei și a bugetului de venituri și cheltuieli al FONSS, pe
anul 2018. Discuție privind sediul FONSS. Diana Chiriacescu – 10 min, 5 min discuții/vot
Situația centralizatoare a interesului membrilor pentru participarea la proiecte noi,
accesate sau facilitate prin federație (rezultatul sondajului online din 2017). Prezentarea
succintă a informațiilor cuprinse în mapa reuniunii, referitoare la principalele activități
derulate sau începute de către echipa executivă a FONSS în 2017. Diana Chiriacescu – 5
min
14.45 – 15.30 Consultare privind soluționarea situațiilor legate de pierderea temporară a statutului de
furnizor de servicii sociale (Discuții de grup - 5 min)
Discuții și aprobarea unor proceduri specifice de decizie și reprezentare a FONSS în raport
cu terții. (Discuții de grup - 30 min)
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Promovarea și susținerea membrilor FONSS prin Expert Team – decizii financiare privind
serviciile prestate în cadrul componentei de economie socială a federației (Discuții de grup 15 min)
Moderator: Mihaela Munteanu
15.30 – 15.45 Pauză de cafea
15.45 – 17.00 Subiecte propuse de membrii FONSS (40 minute).
Propuneri pentru creșterea eficienței comunicării și sprijinului oferit de federație membrilor
săi. (Discuții de grup, 15 minute)
Propuneri pentru mărirea vizibilității și puterii FONSS/membrilor săi (Discuții de grup, 15
minute)
Moderator: Diana Chiriacescu
17.00 Închiderea reuniunii
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