I N V I T AȚ I E
Eveniment de lansare a Platformei Sociale din România
Dragi colegi,
Vă invităm la evenimentul de lansare a Platformei Sociale din România, miercuri, 10 noiembrie 2021,
între orele 11.00 – 13.30. Evenimentul se va desfășura online, pe platforma ZOOM.
Proiectul Platforma Socială este derulat de FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii
Sociale în parteneriat cu Confederația Caritas România, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru
Copil - FONPC și Federația Dizabnet cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2020.
Platforma Socială dorește să devină un partener de dialog reprezentativ al autorităților publice, în toate
procesele de elaborare și modernizare a politicilor sociale din România și să includă progresiv federații și rețele
de organizații din toate sectoarele de acțiune socială.
Platforma Socială este o rețea națională de federații și coaliții, constituită ca o voce puternică de reprezentare
a organizațiilor neguvernamentale active în domeniul incluziunii sociale, precum și a persoanelor pe care
acestea le sprijină prin acțiunile lor. Plaforma Socială susține politici publice incluzive, pentru o Românie a
bunăstării, drepturilor fundamentale și justiției sociale, în context european.
În cadrul acestui proiect se vor realiza activități de advocacy și asistență directă pentru un număr de peste 200
de organizații neguvernamentale, membre în federațiile și coalițiile care se vor alătura progresiv Platformei
Sociale. Ele vor beneficia de activități și servicii de creștere a capacității de monitorizare sau influențare a
politicilor publice, dezvoltarea de competențe în domeniile social, economic, al tehnicii legislative, al comunicării
publice, management organizațional și advocacy, asistență juridică.
Evenimentul de lansare a Platformei Sociale din România va reuni specialiști de la nivel național și internațional,
din domeniul serviciilor sociale, precum și reprezentanți ai autorităților publice de la nivel central și local.
Invitații din cadrul sesiunilor evenimentului vor vorbi despre rolul organizațiilor societății civile în consolidarea
unei Europe sociale, în fața noilor provocări generate de pandemie, migrație, încălzire globală și despre modul
în care organizațiile societății civile trebuie recunoscute ca actori cheie pentru implementarea eficientă a
mecanismelor de protecție socială, în România.
Ea beneficiază de o finanţare de 249.954 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
În speranța că vom colabora activ cu organizațiile neguvernamentale din domeniul incluziunii sociale, precum
și cu instituțiile și autoritățile publice care implementează măsuri și servicii de asistență socială sau de sprijin
pentru incluziune socială, pentru creșterea impactului serviciilor noastre, vă așteptăm la evenimentul din 10
noiembrie și rămânem la dispoziția voastră pentru detalii suplimentare (Diana Chiriacescu, director FONSS, tel
+40 722 450 272, e-mail: diana.chiriacescu@fonss.ro). Linkul de conectare va fi transmis luni, 8 noiembre și
retransmis miercuri, 10 noiembrie 2020.
Spor în toate și pe curând,
Diana Chiriacescu, Director, FONSS
Proiect derulat de:

Agenda preliminară a evenimentului online
Miercuri, 10 noiembrie, orele 11.00-13.00

Ora

Sesiunea

11.00-11.35

Prezentarea Platformei Sociale din Romania
Cuvânt de deschidere din partea partenerilor Platformei Sociale:

11.35-12.30

12.30-13.20

13.20-13.30



Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS



Confederația Caritas România



Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC



Federația Dizabnet

Rolul organizațiilor societății civile în consolidarea unei Europe sociale, în fața noilor
provocări generate de pandemie, migrație, încălzire globală


Dragoș Pîslaru, Europarlamentar, Parlamentului European (tbc)



Jeroen Jutte – Head of Unit for Romania and Bulgaria, DG Employment, Social
Policy and Inclusion, Comisia Europeană (tbc)



Maya Doneva, Secretar general și Thomas Bignal, Advocacy officer, EASPD



Shannon Pfohman, Advocacy Director, Caritas Europe



Jana Hainsworth, Secretar general, Eurochild



Sylvain Renouvel, Director, Social Employers



Catherine Naughton, Vicepreședinte, Social Platform (tbc)

Organizațiile societății civile – actori cheie pentru implementarea eficientă a
mecanismelor de protecție socială în România


Raluca Turcan, Ministru al muncii și protecției sociale



Oana Silvia Țoiu, Deputat, Președinte al Comisiei de muncă a CDEP



Peter Janos Makkai, Secretar de Stat, MMPS



Reprezentant al Consiliului Economic și Social din România

Utilizatorii serviciilor sociale au cuvântul! – Testimoniale și mesaje ale utilizatorilor de
servicii sociale furnizate de organizațiile neguvernamentale
Cuvânt de închidere

Link-ul de înscriere a participanților este: https://forms.gle/Qm2yRMB6EGAPVREE7 .
Linkul de conectare (Zoom) pentru evenimentul online va fi transmis participanților pe data de 8
noiembrie (luni) și re-transmis miercuri, 10 noiembrie. Precizăm că evenimentul va beneficia de
traducere în limba engleză, limbaj mimico-gestual și easy-to-read.
Vă așteptăm cu drag!
Proiect derulat de:

