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FONSS ÎN 2017 

Al treilea an de existență a federației a însemnat atât dezvoltarea organizației, dezvoltarea și 

profesionalizarea membrilor pe anumite segmente dar și consolidarea imaginii federației.   

Astfel, federația a înregistrat în 2017 cea mai mare creștere a numărului de membri, 

acceptând 11 organizații noi, furnizoare de servicii sociale (32 organizații în prezent). 

Nu a fost un an ușor pentru mediul neguvernamental din România. Imaginea publică negativă 

cu care se confruntă sectorul, lipsa cronică de finanțare în domeniul social, colaborarea 

dificilă dintre autoritățile publice și societatea civilă, nu au ajutat organizațiile să crească ori 

să inoveze în acest domeniu. Fiecare organizație membră a FONSS, dar și federația la rândul 

său, au depus eforturi considerabile pentru a-și păstra direcțiile de acțiune și a rămâne pe un 

parcurs stabil de dezvoltare. 

Am avut în derulare patru proiecte, am organizat două Adunări Generale, am organizat peste 

10 evenimente de nivel internațional, național și local, am susținut trei sesiuni de formare  

pentru membrii FONSS, dar și pentru ONGuri locale, am derulat trei campanii naționale de 

advocacy în domeniul serviciilor sociale. Am dezvoltat Expert Team, întreprinderea socială a 

federației.  Componenta de comunicare a fost intensă și am reușit să promovăm activ munca 

membrilor noștri, prin realizarea a patru ediții de ziar Vocea ONG, postarea a peste 70 de știri 

pe cele două pagini web și pe cele două conturi de Facebook (VoceaONG și FONSS). De 

asemenea, am finalizat campania națională de promovare a activității ONGurilor membre 

FONSS, ”10 pentru cauze sociale. Argumente de 10 pentru implicarea ta!”.   

Anul 2017 a fost pentru noi și un an al schimbării echipei de conducere a federației, pe baza 

principiului conducerii rotative, inclus în statutul nostru. Acest principiu asigură premisele unei 

guvernanțe transparente și eficiente în organizație și ne-am bucurat să vedem că această 

prima experiență a acestei tranziții s-a realizat în cele mai bune condiții. 

 

 

 

 

 

 



CONDUCEREA FONSS ÎN 2017 
Coordonarea FONSS a fost asigurată în 

perioada 2014-2017 de un consiliu director 

format din: Angela Achiţei (Fundaţia Alături de 

Voi România)- preşedinte, Diana Păiuş 

(Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany) şi 

Corina Mighiu (Organizaţia Salvaţi Copiii Iaşi)- 

Vicepreşedinţi, Aurora Vatamaniuc (Fundaţia 

Star of Hope România) şi Magda Cămănaru 

(Fundaţia World Vision România)- membri. 

În cadrul Adunării Generale din 21 noiembrie 

2017, a fost votată noua conducere a FONSS, 

cu preluare de mandat din 1 ianuarie 2018. 

Schimbarea de Consiliu Director este realizată ca urmare a Statutului FONSS, președinția 

federației fiind una rotativă. 

Noul Consiliu Director este format din: 

Adrianus Muit – preşedinte (Asociaţia Betania, 

Bacău), Aurora Vatamaniuc- vicepreședinte 

(Fundatia Star of Hope România), Corina 

Mighiu- vicepreședinte (Organizatia Salvați 

Copiii Iași), Mariana Ursan – membru (Centrul 

Diecezan Caritas Iași), Izabela Crăciun - 

membru (Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany). 

Echipa executivă a FONSS este formată din: 

Diana Chiriacescu – director național, Mihaela Steliana Munteanu – director de comunicare și 

advocacy, Mihaela Olteanu – coordonator de proiecte, Elena Sobieski – coordonator financiar, 

Ana Drelea – contabil. 

”Anul 2017, a însemnat în primul rând o perioadă de bilanț la 3 ani de înființare a FONSS. De 

asemenea, a reprezentat un pas important în consolidarea federației prin împuternicea unui 

nou Consiliu Director care să ducă misiunea asumată mai departe. Primii 3 ani, în orice start-

up, sunt plini de provocări și riscuri în a reuși sau nu în ceea ce îți propui! Se pare că noi la 

FONSS am reușit să creștem sustenabil și să încheiăm prima etapă cu un număr de 32 de 

ONG-uri din România membre, 4 proiecte încheiate cu bine, o echipă executivă care își 

continuă activitatea și o întreprindere socială funcțională (Expert Team). Dar dincolo de acești 

indicatori tehnici, cel mai important e faptul că am reușit să consolidăm sectorul ONG-urilor 

furnizoare de servici sociale și să realizăm o serie de demersuri care să schimbe percepția 

comunității privind importanța serviciilor sociale și să conducă la îmbunătățirea aplicării 

legislației în vigoare.” - Angela Achiței, Președinte FONSS 2014-2017. 



ÎN PRIMA LINIE, PENTRU SCHIMBAREA ÎN BINE! 

FONSS și-a propus încă de la înființare să susțină schimbări esențiale în ceea ce privește 

serviciile sociale și finanțarea lor, prin campanii de advocacy, participarea la grupuri tehnice 

de lucru, oferirea de expertiză și consultanță. Anul 2017 a însemnat concentrarea eforturilor 

federației în derularea de campanii pentru finanțarea furnizorilor de servicii sociale, atât la 

nivel local cât și național.  

FONSS a acționat prin campanii de advocacy îndreptate spre modificările legislative care au 

ca impact reducerea finanțării sau susținerii activității organizațiilor din social. Astfel, 

subvenționarea serviciilor sociale este un proces monitorizat de FONSS și în care am 

intervenit prin ample campanii de advocacy, în vederea susținerii măririi sumelor sau a 

sancționării/sesizării reducerii lor când a fost cazul. De asemenea, am întreținut un dialog 

continuu cu factorii politici pentru a reconstrui cadrul de contractare socială și a determina 

autoritățile locale și județene să folosească mecanismul de achiziție publică bazat pe Legea 

98/2016 și în domeniul serviciilor sociale. 

La nivel local și județean, FONSS a fost activ implicată în Comisia ONG Iași, o platformă 

de dialog și presiune asupra autorităților, pentru facilitarea activității ONG-urilor. De 

asemenea, pe parcusul anului 2017, FONSS a fost implicată în consultări diverse cu 

autoritățile publice locale (consilii locale, județene), inclusiv cu reprezentanți ai tuturor 

partidelor politice, pentru sensibilizarea acestora sau pentru rezolvarea unor probleme 

concrete din domeniul asistenței sociale. Aceste acțiuni s-au derulat exclusiv în interesul 

membrilor și respectând caracterul apolitic al activității federației noastre. 

La nivel național,  FONSS a fost parte în 2017 în diverse grupuri de lucru implicate în 

elaborarea de propuneri legislative, la nivelul agențiilor specializate ale Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, la nivelul Parlamentului, între ONG și coaliții de ONG-uri și chiar în relație cu 

mediul de afaceri în vederea construcției, monitorizării și planificării unui cadru normativ util 

ONG-urilor din domeniul social. 

FONSS este o federație militantă dar și furnizoare de expertiză pentru sectorul serviciilor 

sociale, așa încât acțiunile noastre de advocacy au avut ca bază o cunoaștere solidă a 

sectorului de servicii sociale și a problemelor sale prioritare: cadrul de reglementare, 

abordarea integrată a serviciilor din comunitate, combaterea sărăciei și excluziunii,  

susținerea drepturilor și libertăților cetățenești, etc. 

 

 



ADVOCACY 2017 

Anul 2017 a adus cu sine multe provocări în mediul neguvernamental. Schimbarea 

Guvernului și măsurile îndreptate spre diminuarea libertăților și a spațiului de dialog cu 

societatea civilă nu au putut rămâne fără reacție din partea organizațiilor neguvernamentale. 

A fost un an în care am strâns rândurile și am învățat unii de la alții. Am decis sa lucrăm mai 

mult cu organizațiile din sectorul civic, al educației sau de mediu, ne-am întâlnit frecvent și am 

încercat să ne coordonăm eforturile la nivel național, atunci când interesele colective erau 

aceleași. 

FONSS și-a asumat moderarea dialogului dintre reprezentanții unităților protejate autorizate 

pentru persoanele cu dizabilități (UPA) și autorități și a condus campania națională de 

advocacy  pe această temă,  deoarece are în componența sa șapte UPA aparținând 

organizațiilor sale membre.  

Menținerea sectorului de muncă protejată a reprezentat un demers important de lobby în anul 

2017, ca urmare a efectelor negative generate de adoptarea  OUG 60/2017 pentru 

modificarea și completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap.  

 

Pe data de 22 august 2017, în încercarea de a preveni intrarea în vigoare a OG 60/2017, am 

organizat un protest de stradă, care a scos în fața Ministrului Muncii și Justiției Sociale peste 

400 de persoane cu dizabilități, pentru a cere respectarea dreptului lor la muncă și amânarea 

intrării în vigoare a ordonanței. Campania s-a materializat în campanii de presă, memorii,  

scrisori deschise către autoritățile centrale, participări la Comisia de muncă din Camera 

Deputaților, o întâlnire la nivel guvernamental, participarea la patru consultări pe problema 

politicilor din domeniul dizabilității în Parlament, sute de articole, note, știri, interviuri. Din 

păcate, rezultatul a fost negativ cu privire la modificarea OUG 60, dar există câștigul stabilirii 

unor relații de coeziune, încredere între organizațiile din sector, crearea unor conexiuni cu 

reprezentanții grupurilor parlamentare și implicit consolidarea poziției federației ca 

reprezentant național credibil pentru furnizorii de servicii sociale. 

Această campanie ne-a adus o experiență importantă de poziționare și pregătire a 

negocierilor cu mediul politic.  



O altă temă de advocacy importantă pentru FONSS în 2017 a fost creșterea finanțării publice 

a sectorului de servicii sociale și direcționarea echitabilă a fondurilor publice către furnizorii 

privați acreditați de servicii sociale. 

➢ Am militat pentru creșterea sumelor alocate de MMJS pentru subvenționarea furnizorilor 

privați de servicii sociale (subvenții acordate conform legii 34/1998), 

➢ Am promovat la nivel național diferitele mecanisme de finanțare pentru organizațiile 

neguvernamentale, și în special cele furnizoare de servcii sociale – am finalizat realizarea 

spoturilor publicitare și a celor 10 evenimente media, în parteneriat cu o televiziune locală 

din județul Iași.  

➢ Am participat activ la demersurile de îmbunătățire a regulamentelor locale de aplicare a 

Legii 350/2005, referitoare la atribuirea finanțărilor nerambursabile la nivel local. Am reușit 

să ameliorăm aceste regulamente în câteva municipalități din regiunea Nord Est. 

➢ Am supervizat apoi construcția bugetelor locale și am negociat cu autoritățile publice 

creșterea sumelor alocate pentru organizațiile neguvernamentale din sectorul social. 

➢ Am continuat să ucrăm la construcția cadrului instituțional și normativ în vederea achiziției 

publice a serviciilor sociale. Am oferit ONGurilor interesate formare specifică pentru a 

putea atrage astfel de contracte. 

Dialogul nostru cu reprezentanții grupurilor parlamentare a fost întărit printr-un stagiu de 

internship de două luni la Parlament, 

realizat de directorul de comunicare și 

advocacy al FONSS.   

Am înțeles mai bine funcționarea comisiilor 

de specialitate, posibilitățile ONG de a 

depune propuneri și amendamente prin 

intermediul parlamentarilor, am analizat 

modul de negociere și de adoptare a 

propunerilor legislative inițiate de partidele 

politice. 

Am putut explica mai eficient organizațiilor noastre membre cum să se pregătească pentru 

elaborarea de propuneri legislative sau propuneri de modificare legislativă. 

Alte acțiuni de advocacy în 2017: 

• Păstrarea mecanismului de donație 2% și compensarea mecanismului 20%, 

• Îmbunătățirea legii dialogului social, 

• Revenirea asupra măsurilor fiscale cu efect asupra ONG (normă parțială), 

• Dezbaterea și avizarea negativă a proiectului Pleșoianu, privind societatea civilă (OG 

26/2000). 

 

 



MEMBRII NOȘTRI SUNT PRIORITATEA!  

Performanța serviciilor sociale este condiționată, printre altele, și de formarea continuă a 

experților din ONGuri. Aceasta se dovedește a fi o necesitate, în condițiile în care cadrul 

legislativ și calendarele finanțărilor în domeniul serviciilor sociale sunt în continuă schimbare 

și mai ales în condițiile în care nevoile beneficiarilor organizațiilor sunt din ce în ce mai 

diverse.  

FONSS a asigurat în 2017 transfer de expertiză atât între membrii săi, precum și formare prin 

atragerea de experți externi federației. Am organizat  sesiuni de formare privind achiziția de 

servicii sociale, scrierea de proiecte de finanțare,  comunicare și advocacy. Am pregătit astfel, 

gratuit, reprezentanți din 15 organizații membre. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am încurajat membrii federației să se viziteze și să își împărtășească reciproc metode și 

tehnici de lucru, instrumente de management și evaluare, experiențe de lucru cu autoritățile 

locale. 

Am asigurat o informare activă a membrilor noștri cu privire la toate evenimentele sau 

informațiile relevante pentru sectorul serviciilor sociale. 



EVENIMENTE FONSS  

 

Conferința 

internațională 

„Contractarea 

serviciilor sociale 

furnizate de ONG  în 

Uniunea 

Europeană”.  

FONSS a organizat pe 

data de în 16 martie 

2017, la București, 

conferința internațională 

„Contractarea serviciilor 

sociale furnizate de 

ONG-uri în Uniunea 

Europeană”, eveniment la care au participat peste 100 de persoane. 

Printre invitați s-au numărat: ES. dl. Urs HERREN, Ambasadorul Confederației Elvețiene în 

România, dl. Ionuț Sibian, Director Executiv FDSC, dar și speakeri precum Valentina Caimi, 

consultant pe probleme de advocacy și politici din partea Social Platform (Bruxelles, Belgia), 

Valerija Bužan, Vice-președinte EASPD și președinte al SOUS (Slovenia),  Dorina Țicu, 

reprezentant al Primăriei Iași, Luminița Munteanu, director al Direcției de Asistență 

Comunitară Iași, Andreia Moraru, Federația Dizabnet și Adriana Popa, EASPD, Angela 

Achiței, președinte ADV România. 

Conferința, realizată în cadrul proiectului „Vocea ONG” a demonstrat că se poate face 

achiziție publică de servicii sociale și în România, exemplificând cu modele de contractare 

începute în țară, acolo unde autoritățile au înțeles beneficiile substanțiale ale aplicării noilor 

prevederi legislative ale legii 98/2016, atât în eficientizarea investiției sociale cât și în 

creșterea gradului de satisfacere a nevoilor comunității.   

 

 

 

 

 

 



ONG Fest în regiunea Nord Est, organizată la Iași de FONSS  

 

În anul 2017, ONG  Fest  a fost la a 8-a 

ediție și s-a desfășurat în trei orașe din 

țară: București (17 – 18 iunie 2017), Iași 

(24 iunie 2017) și Cluj-Napoca (1 iulie 

2017). 

Această zi în care organizațiile 

neguvernamentale se prezintă pentru 

marele public este importantă pentru 

sectorul nostru și ne-am străduit să 

organizăm cât mai eficient această 

manifestare în regiunea Nord Est, prin 

mandatul pe care l-am primit de la 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 

Sponsorul principal al evenimentului a fost 

Kaufland România, iar partenerii evenimentului 

au fost: Reprezentanța Comisiei Europene în 

România, Primăria Municipiului Iași – Direcția 

de Asistență Comunitară. Partenerul media 

principal a fost Radio Zu, alături de care s-au 

aflat  Vocea ONG, Curierul de Iași, Radio 

România Iași, TVR Iași, Tele M. 

Pe platforma din zona Palas și a Palatului 

Culturii din Iași, 65 de organizații 

neguvernamentale au realizat, pe 24 iunie 

2017, activități cultural-artistice, demonstrații sportive, ateliere de lucru, workshop-uri și și-au 

prezentat activitatea beneficiind de câte 

un cort expozițional. 

Tema evenimentului pentru 2017 a fost 

Civic Break, invitând vizitatorii într-o 

excursie printre cauzele de mobilizare 

civocă prezentate în cadrul festivalului. 

Peste 10.000 de persoane din județele 

regiunii Nord Est și din Republica Moldova 

au avut ocazia să descopere cum au 

construit ONG-urile o Românie mai bună 

pentru fiecare.  

 

 

 



Echipa FONSS a participat în acest an la peste 120 de evenimente naționale și 

internaționale, printre care: 

• Grupuri de lucru tematice în domeniul dezinstuționalizării  (Banca Mondială, Global 

Focus), 

• Actualizarea criteriilor de evaluare din domeniul dizabilității, bazate pe Clasificarea 

Internațională a Funcționării, Sănătății și Dizabilității (ANPD, OMS Geneva, Ministerul 

Muncii din Maroc), 

• Realizarea Indexului Anual al Societății Civile (CSO Index, UNDP), la solicitarea FDSC 

(contributori), 

• Participare la consultările realizate de Comisia Europeană la București, pe tema 

implementării măsurilor din Pilonul European al Drepturilor Sociale, 

• Participare la consultarea organizată de Banca Mondială privind strategia de țară pentru 

România (Iași), 

 

• Participare la Conferința Internațională a 

EASPD de la Bruxelles, Belgia, privind 

investițiile sociale la nivel european. 

• Seminarii și ateliere de lucru ale 

partenerilor noștri (asociații, fundații sau 

federații) la nivel local sau național. 

• Participare la conferințe și mese rotunde 

în Republica Moldova,  pe teme legate de 

dezvoltarea serviciilor sociale. 

 

 



NUMAI ÎMPREUNĂ PUTEM FI PUTERNICI!  
 

Parteneriatele FONSS  

În 2017 FONSS a continuat stabilirea unor 

relații cu federații puternice și cu experiență 

în domenii specifice de intervenție din 

sectorul serviciilor sociale sau în alte 

domenii legate de viața ONG, în încercarea 

de antrenare a sectorului neguvernamental 

în acțiuni comune și oferirea de feedback 

profesionist pe inițiative/modificări 

legislative. 

Astfel, FONSS a încheiat protocoale de 

colaborare/parteneriate cu federații/coaliții 

din domeniul serviciilor sociale, țintind să 

uşureze şi să întărească demersurile de lobby şi advocacy în sfera legislativă de interes 

pentru serviciile sociale (Dizabnet, Confederația Caritas, Institutul de Politici Publice, Rețeaua 

Națională a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică RISE, Organizația 

SOS Satele Copiilor, Organizația Human Catalyst, Federația FOND, Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Protecția Copiilor). 

Protocoalele de colaborare au vizat și inițiative și proiecte comune și promovarea reciprocă 

dar și acțiuni concrete, comune, de advocacy sau de ameliorare a cadrului de organizare a 

serviciilor sociale. 

 

 



PROIECTE DERULATE ÎN 2017 

1. ”Vocea ONG”   

Finanțare: Programul de Cooperare Elvețiano-Român (CSS_59) 

Buget: 250.000 CHF 

 

Proiectul ”Vocea ONG” s-a derulat 

în perioada aprilie 2016 – 

decembrie 2017 și a avut drept 

scop creșterea capacității de 

dezvoltare strategică și implicare a 

ONG-urilor în procesul de realizare 

a politicilor publice în domeniul 

serviciilor sociale. 

Am învățat mult din acest proiect, 

care ne-a permis să lucrăm foarte 

aproape de celelate federații și 

organizații importante din România, dar ne-a oferit și un cadru practic de creștere a 

capacităților noatre de dialog cu autoritățile publice. 

Prin proiectul  “Vocea ONG”: 

✓ am continuat procesul de lobby și advocacy pentru contractarea serviciilor sociale, 

demarat în august 2014, de către FONSS; 

✓ am susținut transformarea rețelei informale Dizabnet în federație; 

✓ am oferit oportunități de formare și profesionalizare pentru organizațiile furnizoare de 

servicii sociale prin organizarea de cursuri de formare în zone de interes pentru 

dezvoltarea ONG-urilor (comunicare, marketing social, fundraising s.a); 

✓ am organizat procesul de planificare strategică la nivelul federației FONSS; 

✓ am creat resurse  de autofinanțare și de dezvoltare de competențe pentru membri 

FONSS, prin inființarea Expert Team – o întreprindere socială care pe parcursul 

proiectului a furnizat servicii specializate în domeniile financiar – contabil, marketing 

social/comunicare si servicii juridice. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ”Vocea ONG pentru servicii sociale!” 

Finanțare: Primăria Municipiului Iași (Legea 350/2005) 

Buget total (3 ani): 208552,5 RON 

Proiectul este unul trianual, se află în implementare în perioada 2016-2018 și are drept scop 

dezvoltarea și promovarea serviciilor sociale în comunitate, ca soluție de incluziune activă a 

grupurilor vulnerabile. 

Activitățile principale din cadrul proiectului vizează: 

• Crearea unui mecanism transparent și participativ de punere în aplicare a Legii Asistenței 

Sociale, inclusiv prin crearea unui birou de contractare de servicii sociale la nivelul 

Consiliului Local Iași; 

• Elaborarea/actualizarea hărții locale de nevoi sociale,  în baza căreia să se realizeze 

Planul de acțiune și de achiziții a serviciilor sociale; 

• Desfășurarea de cursuri de scriere de proiecte calitative și cu impact, pentru organizații 

neguvernamentale, pentru liniile de finanțare puse la dispoziție de Consiliul Local, 

Consiliul Județean și Uniunea Europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Cartografierea serviciilor sociale și medicale existente pentru copii și 

familii, în județul Bacău 

Finanțare: UNICEF România 

Bugetul proiectului : 131883 RON 

Proiectul  se derulează în perioada decembrie 2016 – martie 2017 și vizează alcătuirea unei 

hărți a serviciilor sociale și medicale existente în județul Bacău, pentru a facilita accesul 

copiilor și al familiilor aflate în situașii de dificultate sau vulnerabilitate la serviciile din județ. 

O echipă de operatori de teren (asistenti sociali) din cadrul Asociației Betania și ai Fundației 

de Sprijin Comunitar din Bacău (membri ai FONSS) au inventariat ansamblul serviciilor de la 

nivelul județului inclusiv prin vizite de teren și interviuri cu profesioniștii locali. Au fost vizate 

aspecte care țin de infrastuctura serviciilor, tipul și numărul profesioniștilor, actvitățile sau 

serviciile disponibile în fiecare locație. 

Rezultatele obținute au fost prelucrate de către UNICEF România și AB4Systems și au 

condus la o hartă ușor de folosit de către toți profesioniștii din sectorul social și medical. Harta 

se află postată pe site-ul Consiliului Județean Bacău: https://bacau.ab4.systems/  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://bacau.ab4.systems/


4. Sprijin tehnic pentru creșterea capacității de advocacy a organizațiilor care 

lucrează în domeniul incluziunii romilor (7F - 08132.01.03 Joint National 

Advocay in Romania) 
 
Finanțare: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), printr-un grant din partea 
Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa. 

Bugetul proiectului : 23105 CHF 

 

În perioada 2013-2018, trei consorții de organizații neguvernamentale, coordonate de: Terre 

des hommes Elveţia (numit în continuare „consorţiul Tdh”), HEKS Elveția (numit în continuare 

„consorţiul HEKS”), respectiv, Caritas Elveția (numit în continuare „consorţiul Caritas”) au 

implementat cu sprijinul financiar oferit de Fondul Tematic pentru incluziunea romilor şi altor 

grupuri vulnerabile - Programul de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea 

disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, în 138 de comunități 

din 12 județe - Alba, Bihor, Cluj, Covasna, Dolj, Gorj, Harghita, Maramureș, Mureș, Olt, Sălaj, 

Satu Mare, următoarele proiecte: 

1. „zefiR - Împreună pentru puterea de acțiune”  

2. „Incluziune socială și îmbunătățirea condițiilor de viaţă a romilor și a altor grupuri 

vulnerabile în județele Mureș, Cluj, Bihor, Alba, Covasna, Sălaj si Harghita”  

3. „Îmbunătățirea condițiilor de viaţă ale romilor și altor grupuri aflate în condiții de viaţă 

dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș”   

Cele trei consorţii de ONG au beneficiat în anul 2017 de asistență tehnică din partea 

Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi a Federaţiei Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), pentru capitalizarea rezultatelor din 

aceste proiecte și pentru creșterea eficienței demersurilor lor de advocacy la nivel național. 

Echipa FONSS a susținut cursuri de formare în domeniul serviciilor sociale și a acompaniat 

tehnic membrii consorțiilor să construiască demersuri națioanle de advocacy pe două teme 

principale:  

(a) Măsurile de sprijin pentru prevenirea abandonului școlar al copiilor din medii 

defavorizate 

(b) Organizarea și implementarea serviciilor din comunitate într-o manieră integrată și 

holistică. 

Acest proiect ne-a permis să cunoaștem îndeaproape activitatea consorțiilor de organizații din 

cele trei regiuni ale țării și să contribuim la creșterea capacității acestora de a înțelege 

sistemul național de servicii sociale, modul de elaborare apoliticilor publice și tehnici de 

advocacy care să fie eficiente la nivel național. 

 



ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ 
Întreprinderea Socială a FONSS a apărut în scopul 

autofinanțării federației și dezvoltării profesionale ori 

a consilierii membrilor săi.  

În 2017, întreprinderea socială a oferit următoarele 

servicii: contabilitate şi consultanţă, comunicare, PR 

și marketing social și consultanță şi expertiză juridică. Prin proiectul Vocea ONG, Expert 

Team a oferit gratuit membrilor săi servicii în cuantum maxim de 50 h/per organizație (12 

contracte de asistență însumand 288 de ore de servicii).  

De asemenea, întreprinderea socială a încheiat și  contracte contra-cost cu diverși clienți  

care au solicitat consultanță și asistență juridică.  

Detalii despre serviciile Expert Team sunt postate pe https://expert-team.fonss.ro.  

 

https://expert-team.fonss.ro/


PUBLICAȚII ȘI PROMOVARE 2017 

În 2017, FONSS s-a poziționat ca unul din principalii promotori ai informațiilor relevante 

pentru ONGuri și a punctelor de vedere ale membrilor cu referire la diverse situații sau acte 

normative cu impact asupra comunității sau furnizorilor de servicii sociale. Federația a avut o 

comunicare intensă pe canalele proprii, iar punctul maxim de consolidare a imaginii a fost 

preluarea de către 51 de publicații internaționale a informației despre protestul persoanelor cu 

dizabilități, organizat la București în 22 august 2017 împotriva  adoptării OUG 60/2017. 

Mediile de comunicare ale federației sunt: paginile de web https://fonss.ro și 

https://voceaong.ro, 2 pagini de facebook – VoceaONG și FONSS, ziarul Vocea ONG, 

Newsletterul FONSS, contul de Youtube VoceaONG.  

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2017 FONSS a elaborat și diseminat de asemenea raportul de cercetare ”Contribuția 

organizațiilor neguvernamentale membre ale FONSS la dezvoltarea comunității (autori 

Mihaela Munteanu și Mihaela Olteanu) - https://fonss.ro/publicatii/ 

 

https://fonss.ro/
https://voceaong.ro/


RAPORT FINANCIAR 2017 

În 2017, FONSS a avut încasări din proiecte și contracte de consultanță, atât din activități fără 

scop patrimonial cât și din activitate economică (AE), din donații și sponsorizări precum și din 

cotizațiile membrilor.  
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La rândul lor, cheltuielile federației au fost realizate pentru activitățile specifice proiectelor 

(96% din totalul cheltuielilor), respectiv în activitățile de consultanță derulate în județe 

(activitate economică – 4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumele obținute din cotizația membrilor au fost utlizate în special pentru co-finanțarea 

proiectelor (80%), precum și pentru cheltuieli administrative sau de birou. 
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MEMBRII FONSS 

Conform statutului, FONSS are mai multe categorii de membri: fondatori, activi și observatori. 

Aderarea la federație se face pe bază de invitație, realizată de către unul sau mai mulți 

membri ai federației, care girează și sprijină organizația interesată să devină membru activ în 

cadrul federației. Întreaga procedură se regăsește în manualul de proceduri al FONSS, postat 

pe website-ul federației, https://fonss.ro.  

La finele anului 2017, FONSS numără 32 de membri. Aceștia sunt: AREAS – Asociația 

Regională de Educare a Adulților Suceava, Asociația ”Centrul Daniel” Bacău, Asociația 

Alernative Sociale Iași, Asociația Betania Bacău, Asociația Biljdorp România – Suceava, 

Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafărul, Neamț, Asociația Four 

Change, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (A.N.C.A.A.R.) – 

Filiala Iași, Asociația PRO Act Suport, Asociația Salvați Copiii Iași, Asociația Umanitară Il 

Chicco, Asociația United Cristian Aid – Bunul Samaritean, Nicorești-Galați, Centrul de 

Dezvoltare Socială, Centrul Diecezan Caritas Iași, Fundația “Un Coup de Main d’Emmaus” 

Iași, Fundația ”Alături de Voi” România, Fundația Ancora Salvării Iași, Fundația Centrul de 

Mediere și Securitate Comunitară, Fundația Corona, Fundația COTE, Fundația de Dezvoltare 

Locală ”Speranța” Tg. Neamț, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Fundația Enable 

România, Fundația Inimă de Copil – Galați, Fundația Iosif, Fundația Joyo, Fundația Păpădia, 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Solidaritate și Speranță, Fundația Star of Hope 

România, Fundația World Vision România – biroul Iași&Vaslui și Organizația Umanitară 

Concordia.   
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