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Pe 9 și 10 decembrie, facem următorul pas pentru un nou Contract Social!

25 noiembrie 2013

Dragi colegi,
Vă invităm să luaŃi parte la a XIII-a ediŃie a Forumului NaŃional al OrganizaŃiilor Neguvernamentale din România, ce
va avea loc pe 09-10 decembrie 2013, la Palatul Parlamentului (Sala Nicolae Bălcescu, intrarea C1 – Bd. NaŃiunilor
Unite, colŃ cu Bd. LibertăŃii).
În contextul în care societatea civilă își face tot mai mult simțite prezența și forța, pe fondul acutizării crizei socioeconomice și al nemulțumirilor acumulate în ultimii ani, organizațiile neguvernamentale românești se reunesc pentru
a valida strategii de acțiune comune.
Ediția din acest an își propune să pună în dezbatere teme de anvergură pentru sectorul neguvernamental și
să stabilească un cadru strategic de manifestare a ONG-urilor în contextele politic, economic și social.
Pe agenda de lucru a reuniunii se regăsesc atât teme legate de consolidarea și dezvoltarea sectorului
neguvernamental în ansamblul său, cât și teme specifice, referitoare la zonele de competență ale ONG-urilor
românești, definite în „Carta Albă a Sectorului ONG din România” din 2012.
Forumul NaŃional ONG din acest an îşi propune să creeze premisele pentru un nou Contract Social. Printre
obiectivele strategice vizate de Forumul ONG se numără trecerea la următorul nivel în dialogul cu executivul și
legislativul, intensificarea colaborării și a parteneriatului cu mediul de afaceri, precum și consolidarea legăturii cu
cetățenii și comunitatea. Crearea unor punți de comunicare, negociere, consultare și colaborare în interiorul
sectorului asociativ şi între sector și puterile economică, politică și administrativă este imperios necesară. Soluțiile
pentru dezvoltarea sănătoasă a sectorului neguvernamental sunt un alt punct esențial pe agenda evenimentului.
Creșterea sustenabilității sectorului, prin identificarea de noi surse de finanțare și prin determinarea îmbunătățirii
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cadrului legal existent este vitală pentru menținerea independenței organizațiilor neguvernamentale și pentru
creșterea capacității acestora de a furniza servicii de cea mai bună calitate, în concordanță cu scopurile și misiunile
lor specifice.
Mai multe detalii despre agenda evenimentului sunt disponibile pe website-ul: www.forum-ong.ro
Această ediŃie este dedicată organizaŃiilor care au vocaŃia acŃiunii în beneficiul comun, organizaŃiilor care înŃeleg că
atingerea propriei misiuni se face nu doar prin propriul efort singular, ci şi prin coalizarea cu alte organizaŃii şi nu în
ultimul rând, organizaŃiilor care apreciază că propria bunăstare şi imagine depind şi de bunăstarea şi imaginea
sectorului asociativ ca ansamblu.
Alături de acestea vor fi invitaŃi şi finanŃatori, reprezentanŃi ai autorităŃilor locale şi centrale, ai partidelor politice, ai
presei şi ai mediului academic.

CondiŃii de participare
Pentru participarea la Forumul NaŃional ONG, organizatorii vor acoperi integral costurile de cazare pentru nopŃile
08-09 şi 09-10 decembrie 2013 pentru participanții din afara Bucureștiului, în limita a 50 de locuri disponibile,
costurile pentru prânzurile din zilele de 09 şi 10 decembrie şi pauzele de cafea din aceste 2 zile. Micul dejun este
inclus pentru participanŃii care vor beneficia de cazare. Organizatorii nu vor acoperi cinele participanŃilor.
Cheltuielile de transport vor fi decontate astfel: cu trenul, după tariful clasei a II-a, pe distanŃe de până la 300 de km,
şi după tariful clasei I, pe distanŃe mai mari de 300 de km (vagon de dormit – numai pentru călătoriile pe timp de
noapte, pe distanŃe de peste 300 de km), mijloace de transport auto, maximum 7,5 litri/100 de km.
În ceea ce privește decontul participanților, avem nevoie de următoarele documente:
-copie act de identitate
-bon combustibil pentru tot drumul (dus-întors)
-copie talon mașină
-bilet de tren (dus-întors) în copie în prima fază, ulterior trimis prin poștă în original
-declarație (formulare tip care se vor completa pe loc)
-factură
Procedura de înscriere
Rugăm participanții să completeze integral cele două formulare disponibile pe website-ul: www.forum-ong.ro
www.forum-ong.ro/formular-de-inscriere
www.forum-ong.ro/agenda/alege-ti-atelierul
Înscrierile sunt deschise până joi, 5 decembrie 2013, în limita locurilor disponibile.

În spiritul Forumului, efortul de organizare aparŃine unui mare număr de organizaŃii neguvernamentale, între
care:
AgenŃia de Monitorizare a Presei – Active Watch
AgenŃia pentru Informarea şi Dezvoltarea OrganizaŃiilor Neguvernamentale – AID-ONG
AsociaŃia Alături de Voi
AsociaŃia EPAS
AsociaŃia MAME
AsociaŃia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – APADOR-CH
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AsociaŃia pentru RelaŃii Comunitare – ARC
AsociaŃia Pro DemocraŃia – APD
Centrul de AsistenŃă pentru OrganizaŃii Neguvernamentale – CENTRAS
Centrul de Resurse Juridice – CRJ
Centrul de Resurse pentru Participare Publică – CeRe
Centrul NaŃional de Resurse pentru Voluntariat – Pro Vobis
Centrul pentru LegislaŃie Non-profit
CoaliŃia ONGuri pentru Fonduri Structurale
Expert Forum – EFOR
FederaŃia OrganizaŃiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND
FundaŃia Alpha Transilvană
FundaŃia pentru Dezvoltarea SocietăŃii Civile –FDSC
Funky Citizens
Grupul de Dezvoltare Locală – GDL
Institutul pentru Politici Publice – IPP
MiliŃia Spirituală
Policy Center for Roma and Minorities
ReŃeaua RuralNet (reprezentată prin FundaŃia PACT)
TechSoup România
Terra Mileniul III
Transparency International Romania

Pentru mai multe informaŃii, vă rugăm să ne contactaŃi la adresa cristina@centras.ro sau la numerele de telefon:
021 223 00 10, 0735 222 002, persoană de contact: Cristina Mastacan.
Având în vedere că locul de desfăşurare presupune măsuri speciale de siguranŃă, vă rugăm să aveŃi asupra
dumneavoastră buletinul sau cartea de identitate.

Forumul NaŃional ONG este parte a proiectului „Model participativ de elaborare a politicii publice naŃionale privind ONG în
România”, care îşi propune realizarea unui set de instrumente, metode şi a unui cadru instituŃional la nivel naŃional pentru
definirea unei politici publice coerente în domeniu.
Proiectul este iniŃiat de către AgenŃia pentru Informarea şi Dezvoltarea OrganizaŃiilor Neguvernamentale (AID-ONG), având ca
principal partener Centrul de AsistenŃă pentru OrganizaŃii Neguvernamentale – CENTRAS, şi vizează realizarea mai multor
instrumente de politică publică de tip COMPACT (Community Pact) dedicate dezvoltării relaŃiilor dintre autorităŃi publice şi
organizaŃii neguvernamentale.
Proiectul este finanŃat prin Fondul Social European, Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative (PODCA)
2007-2013, gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice.
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