
OFERTA CAM SOCIAL 
ȘCOALA DE PREGĂTIRE ȘI TRANSFER DE BUNE PRACTICI 

Cursuri concepute special pentru angajații și managerii din
ONG, firme sau instituții publice

Join Now

       Email: comunicare@fonss.ro

 Web: https://fonss.ro

  TEl. 0740 513 864

CATALOGUL CURSURILOR
FONSS PENTRU ANUL 2022

Comunicare. Advocacy. Management.

https://forms.gle/A1Q97tdgCZMBLQ5w7


Dragi colegi,

În anul 2022, FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru 
Servicii Sociale își pune la dispoziția membrilor săi, și nu numai, portofoliul de 
expertiză în cadrul Școlii de pregătire și tranfer de bune practici CAM Social.

Antrenorul de comunicare – este titlul sub care lansăm o succesiune de cursuri în
domeniul comunicării, concepute special pentru a fi utile oricărui angajat dintr-un ONG și,
în unele situații, și din firme sau instituții publice. Majoritatea acestor informații sunt baza pe
care ar trebui să o aibă orice angajat care scrie proiecte, implementează proiecte sau
comunică cu beneficiarii ori despre beneficiarii din grup vulnerabil.
Temele alese sunt selectate în funcție de ceea ce au exprimat colegii noștri ca fiind nevoi
de formare sau ce am observat noi că ar fi necesar în urma asistenței oferite sau a
discuțiilor cu reprezentanții ONG și ai instituțiilor.

Temele pentru cursurile de management sunt alese, de asemenea, în urma programelor
de asistență pentru membrii noștri și sunt tratate din perspectiva normelor și legilor în
vigoare dar și a expertizei trainerilor și a unor situații reale întâlnite în practică.

Cursul de diagnoză socială este o excelentă oportunitate. Pe lângă posibilitatea formării
într-o activitate de nișă, pe care ulterior o puteți transforma în contracte de asistență
pentru autoritățile locale, acest curs vă va sprijini și în interpretarea datelor privind evoluțiile
sociale și va fi foarte util în scrierea justificărilor pe proiecte și planificarea noilor proiecte cu
finanțare europeană după necesități reale ale comunității.

Toate cursurile se vor desfășura în sistem online. 
Pentru fiecare curs vom elibera certificate de
absolvire semnate de FONSS. 

Menționăm că aceste cursuri se încadrează în
categoria cursurilor de formare profesională
care sunt reglementate în Codul Muncii art
192-198.

Așa cum vedeți, taxele de curs sunt foarte mici,
pentru că scopul nostru este doar să ne
acoperim cheltuielile de organizare. 
Tarifele sunt reduse pentru membrii FONSS,
deoarece considerăm că astfel vă vom sprijini
pentru a putea accesa cât mai mult din oferta
noastră și vom susține dezvoltarea organizațiilor
federației. 

Prin urmare, dragi colegi, vă invit să parcurgeți cu
atenție oferta noastră și să vă rezervați în agendă
datele care vă interesează și care sunt ferme. 

Cu stimă,
Andre Muit, președinte FONSS
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IANUARIE

Join Now

MODUL I - 27 ianuarie (4 ore)

Cu ce instituții locale lucrăm? Rolul CL și CJ. 
Cum ne selectăm colaboratorii. Constituirea bazei de date. 
Legislația care ne interesează (Codul administrativ, Legea 350/2005, etc)

MODUL II - 28 ianuarie (4 ore)

Trainer

Mihaela Munteanu

Reprezentarea ONG în raport cu autoritățile. 
Legea 544/2001. Legea 52/2003. 
Formularea principalelor documente de dialog cu autoritățile.

Curs online destinat reprezentanților ONG, care are la bază experiența în
comunicare și advocacy de peste 15 ani a trainerului. 

Taxa este de 200 lei de cursant. Membrii FONSS au reducere de 50%, taxa pentru
ei fiind de 100 lei de cursant. Taxa se achită până la data de 25 ianuarie 2022, în
contul organizației, prin transfer bancar.

Participanții vor beneficia de suport de curs în format electronic. 

Înscrierile se finalizează în 23 ianuarie. 

Ce înseamnă buna guvernanță locală și la ce ne folosește ea?

Cum reușesc să lucrez cu decidenții locali-
primar/președinte CJ și consilieri locali/județeni?

MODALITĂȚI  ȘI INSTRUMENTE DE COMUNICARE 
CU DECIDENȚII LOCALI 
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FEBRUARIE

MODUL I - 10 februarie (4 ore)

Trainer

Mihaela Munteanu

Mijloace și medii de comunicare. Caracteristici ale comunicării
către diverse grupuri țintă prin mass media, online și social

media.
Comunicarea robot și ”ONGEZA”/limbajul de specialitate.

 

MODUL II - 11 februarie (4 ore)

Trainer

Mădălina Firanescu

Cum dau impact unui mesaj scris. 
Cum comunic pentru presa scrisă. 

Lista de cuvinte ”de specialitate” care trebuie ocolite în
comunicarea pentru nespecialiști.

 

CUM AJUNGE MESAJUL POTRIVIT LA GRUPUL
SPRE CARE AM DORI SĂ COMUNICĂM
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MODUL III - 24 februarie (4 ore)

Trainer

Teodora Munteanu

Rețelele de socializare și rolul comunicării pe rețele. Ce rețea
aleg? Când și cum îmi fac un cont pe o rețea de socializare?
Caracteristici. Rolul ”romglezei”. Rolul imaginii. Influencerii.

MODUL IV - 25 februarie (4 ore)

Trainer

Mihaela Munteanu

Comunicare prin audiovizual. Oralitatea mesajului. Rolul vocii,
ritmului, dicției și imaginii. 

Cum comunic în evenimentele publice? 
 
 

Curs online, cu curriculă special creată, destinat persoanelor din ONG,
construit pe experiența practică de jurnalism și comunicare a trainerilor.

Taxa este de 600 lei de cursant, Membrii FONSS au reducere de 50%, taxa
pentru ei fiind doar 300 lei de cursant. Taxa se achită până la data de 9
februarie 2022 în contul organizației prin transfer bancar.

Participanții vor beneficia de suport de curs în format electronic. 

Înscrierile se finalizează în 6 februarie. 

CAM SOCIAL - ȘCOALA DE PREGĂTIRE ȘI TRANSFER DE BUNE PRACTICI 



APRILIE
Join Now

22 aprilie (4 ore)

Trainer

Mihaela Munteanu

Curs online destinat reprezențanilor organizațiilor din FONSS și din afara
federației, care are la bază expertiza practică de comunicare a trainerului.

Participanții vor beneficia de suport de curs în format electronic. 

Taxa de curs este de 250 lei de cursant dacă acesta este din organizațiile ce
nu fac parte din FONSS și de 150 lei  de cursant pentru membrii federației. 
Taxa se achită până la data de 20 aprilie 2022, în contul organizației, prin
transfer bancar.

                           Înscrierile se finalizează în 18 aprilie 2022.

COMUNICARE INTERNĂ EFICIENTĂ ÎN ONG-URI

Ce înseamnă comunicarea internă. 
Identificarea fluxurilor interne de comunicare și managementul lor.
Cum comunici eficient în echipă? 
Cultura organizațională și modul în care se construiește/menține ea.
Cum previi crizele de comunicare internă? 
Cum este influențată comunicarea externă a organizației de
comunicarea internă.
Ce norme sunt obligatorii în regulamentul intern în ceea ce privește
comunicarea?
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MAI
Join Now

MODUL I - 9 mai (4 ore)

Când facem o campanie de comunicare și când un eveniment? 
Tipuri de campanii. Etapele realizării unei campanii de comunicare. 
Evaluarea campaniei. 

MODUL II - 10 mai (4 ore)

Trainer

Mihaela Munteanu

Campania de comunicare furnizată de un colaborator extern. Cum
concepem termenii de referință pentru o campanie de comunicare?
Cum lucrăm cu un furnizor de servicii de comunicare? 
Ce acceptăm și ce nu acceptăm în relația cu un furnizor? 

Curs online destinat organizațiilor din FONSS și din afara federației, bazat pe expertiza
practică de comunicare de peste 15 ani a trainerului. Cursul este deosebit de util atât
celor participă la scrierea proiectelor și pentru cei ce implementează proiecte.
Înscrierile se finalizează în 5 mai 2022. 

Taxa pentru ONG-urile din afara FONSS este de 300 lei de cursant și de 150 lei  de
cursant pentru membrii federației. Taxa se achită până la data de 7 mai 2022, în
contul organizației, prin transfer bancar.

Campania de comunicare ”in house”

MODUL III - 10 mai (4 ore)

Bugetarea unei campanii de comunicare ”in house” versus bugetarea unei
campanii realizate de un furnizor extern. 

REALIZAREA UNEI CAMPANII DE COMUNICARE

Campania de comunicare furnizată de un colaborator

Realizarea bugetului unei campanii de comunicare
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IUNIE
Join Now

MODUL I - 10 iunie (4 ore)

Identificarea situațiilor de comunicare cu beneficiarii. Mijloacele de
comunicare potrivite pentru comunicarea cu beneficiarii. Rolul
panotajului. Exemple practice de măsuri de comunicare pe înțelesul
beneficiarilor de servicii sociale.

Trainer

Mihaela Munteanu

Cele două module sunt parte a unui singur curs online destinat și ONG și
specialiștilor din instituțiile publice. 

Participanții vor beneficia de suport de curs în format electronic și analiza unor
situații concrete de comunicare.

Înscrierile se finalizează în 5 iunie 2022. 

Taxa pentru participanții din afara FONSS este de 200 lei de cursant și pentru
membrii federației de 100 lei de cursant. Taxa se achită până la data de 7 iunie
2022, în contul organizației, prin transfer bancar.

Comunicarea cu persoanele din grup vulnerabil

IULIE
Join Now MODUL II - 1 iulie (4 ore)

Efectele negative în comunicarea despre beneficiari ca urmare a 
 desensibilizării personalului care lucrează direct cu aceștia. 
 Comunicarea în prezența beneficiarilor.
Comunicarea publică despre beneficiari și protejarea demnității lor. 

COMUNICAREA CU ȘI DESPRE 
PERSOANELE VULNERABILE

Comunicarea despre beneficiarii de servicii sociale
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OCTOMBRIE
Join Now

13-14 octombrie (5 ore)

Deformări de imagine suferite de ONG care realizează proiect pe linii de
finanțare diferite și tematici diferite.
Mentinerea unei imagini unitare a organizației când avem mai multe
servicii și mai multe proiecte.
Cum se fac corecțiile de imagine? Rolul Planului anual de comunicare al
organizației.  Când e necesar un rebranding?

Trainer

Mihaela Munteanu

Curs online destinat membrilor FONSS și din alte ONG din afara federației. 

Participanții vor beneficia de suport de curs în format electronic. 

Înscrierile se finalizează în 8 octombrie 2022. 

Taxa pentru ONG din afara FONSS este de 200 lei de cursant și de 100 lei de
cursant pentru membrii federației.

Taxa se achită până la data de 11 octombrie 2022, în contul organizației, prin
transfer bancar.

MENȚINEREA IMAGINII UNITARE 
A ORGANIZAȚIEI
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NOIEMBRIE

Join Now

10-11 noiembrie (4 ore/zi)

Am o cauză ”sexy”? 
Ce eveniment se potrivește cauzei mele?
Excesul de sărbătoare duce la...?
Expunerea problemei sociale în cadrul unui eveniment festiv.
Dozaje și reglaje- ingredientele succesului: corelarea problematicii,
caracteristicilor invitaților, modul de colectare, expunerii media.
Donațiile, între promisiuni și contribuții reale.
Feedback-ul post eveniment și pregătirea următoarei acțiuni. 

Trainer

Mihaela Munteanu

Curs destinat membrilor FONSS și din alte ONG din afara federației. 

Participanții vor beneficia de suport de curs în format electronic. 

Înscrierile se finalizează în 8 octombrie 2022. 

Taxa pentru ONG din afara FONSS este de 200 lei  de cursant și de 100 lei  
de cursant pentru membrii federației.

Taxa se achită până la data de 11 octombrie 2022, în contul organizației,
prin transfer bancar.

Evenimentul festiv e creator de imagine sau de deficit de
imagine?

PROBLEME DE IMAGINE ÎN REALIZAREA
EVENIMENTELOR DE GALĂ/FUNDRAISING
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DECEMBRIE

5-6 decembrie (4 ore/zi)

Am nevoie de un plan de comunicare de criză? 
Identificarea situațiilor de criză.
Comunicarea prioritară pentru protejarea victimelor și a imaginei
organizațiilor.
Este tăcerea o soluție?  Cine, ce și cât spune?

Trainer

Mihaela Munteanu

Cele două module sunt parte a unui singur curs destinat și persoanelor din ONG
și specialiștilor din instituțiile publice. 

Participanții vor beneficia de suport de curs în format electronic. 
Înscrierile se finalizează în 1 decembrie 2022.
 
Taxa pentru participanții care nu fac parte din federație este de 300 lei de
cursant și pentru membrii federației de 150 lei  de cursant.

Taxa se achită până la data de 3 decembrie 2022, în contul organizației, prin
transfer bancar.

Comunicarea în situații de criză, pentru diminuarea
pierderilor și post-criză, pentru a îmbunătăți imaginea și a
crește încrederea publică în organizație

COMUNICAREA ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ

Proceduri de comunicare obligatorii în situații de criză. 
Planul de comunicare de criză.
Comunicarea post-criză și învățarea lecțiilor.
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MARTIE
Join Now

PARTEA  I - 7 martie (4 ore)

Hărți de nevoi și strategii locale în domeniul social- exemple reușite la
nivel național.
Diagnosticul local participativ – aspecte principale
Grupul local de lucru și echipa de cercetare.
Colectarea datelor

PARTEA a II-a - 10 mai (4 ore)

Trainer

Diana Chiriacescu

Analiza și prezentarea datelor.
Prioritizarea acțiunilor necesare. Criterii și modalități de prioritizare. 
Harta nevoilor 

Curs destinat reprezentanților ONG membre FONSS și autorităților. Cursul se bazează pe
expertiza trainerului care este consultant internațional în domeniu și coordonator de
echipă de diagnoză.
Înscrierile se finalizează în 5 martie 2022 și numărul maxim de cursanți este de 25.
Taxa de curs pentru membrii FONSS este de 250 lei  de cursant. Taxa pentru autorități
este de 400 lei de cursant și se achită pănă la data de 7 martie 2022, în contul
organizației, prin transfer bancar.

PARTEA a III-a - 23 martie (4 ore)

Planul local de acțiune
Stabilirea costului interventiilor sociale și bugetarea planului de acțiune
Adoptarea strategiei și planul de acțiune la nivelul consiliilor locale.
Costul și organizarea procesului de diagnoză socială. Aspecte
operaționale.
Cum folosim rezultatele diagnozei locale pentru a accesa corect
fondurile europene.

DIAGNOZA LOCALĂ ȘI ELABORAREA 
STRATEGIILOR DE INTERVENȚIE SOCIALĂ

Cum să realizăm o strategie locală bună? 
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IUNIE
Join Now

MODUL I - 15 iunie (4 ore)

Traineri

Diana Chiriacescu
Mihaela Munteanu

Curs destinat persoanelor din ONG.

Înscrierile de realizează până pe 10 iunie 2022.

Taxa de participarea este de 300 lei de cursant și se achită până la data de 12 iunie
a.c. în contul FONSS.

MODUL II - 22 iunie (4 ore)

Documente pentru acreditare și licențiere.
Întocmirea și actualizarea documentelor aferente standardelor de calitate
pentru servicii sociale. Spețe întâlnite în activitatea de asistență a ONG-
urilor. 

DOCUMENTE ESENȚIALE ÎN
MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR

Documentele specifice prestării de servicii sociale
 

Documente operaționale și de management ale ONG-urilor

Realizarea și actualizarea documentelor de bază ale organizației.
Statut. Regulamente de organizare si funcționare. Proceduri interne. 
Decizii interne. 
Documente de management financiar
Documente de management al personalului.
Bugete și managementul resurselor financiare in organizatii.
Primirea controlului și contestarea sancțiunilor
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SEPTEMBRIE

Join Now

Trainer

Mihaela Munteanu

Curs online destinat conducătorilor organizațiilor membre FONSS și colegilor din
afara federației. 

Înscrierile se finalizează în 17 septembrie 2022. 

Taxa pentru ONG din afara FONSS este de 250 lei de cursant și pentru membrii
federației de 150 lei de cursant.

Taxa se achită pănă la data de 20 septembrie 2022, în contul organizației, prin
transfer bancar

 23 septembrie (5 ore)

Riscul liderului absolut pentru dezvoltarea organizației.
Comunicarea în echipă.
Ce comunică de fapt angajații, când nu-și doresc să conducă? 
Creșterea competenței angajaților prin împuternicire treptată. 
Controlul ca funcție de management eficient.

ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI PRIN
DELEGAREA ȘI ÎMPUTERNICIREA ECHIPEI

Contact:
Tel: +40 740 513 864
Email: comunicare@fonss.ro
Web: https://fonss.ro
 

CAM SOCIAL - ȘCOALA DE PREGĂTIRE ȘI
TRANSFER DE BUNE PRACTICI FONSS


