Democrație participativă.
Pilotarea unei inițiative cetățenești pentru comunitățile
interetnice din România
Metodologie de selecție a organizațiilor non-guvernamentale
Următoarea metodologie descrie sarcinile și condițiile prevăzute în procesul de sprijinire
a dezvoltării capacității comunităților de romi și organizațiilor neguvernamentale ale
romilor din România. ONG-urile vor fi selectate printr-o procedură simplificată.
A. Informații generale
Proiectul „Democrație participativă. Pilotarea unei inițiative cetățenești pentru comunitățile
interetnice din România” este un proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România, cu suma de 74.327,95 euro.
Comunitățile in care se găsesc așezări compacte de romi sunt adeseori subdezvoltate în ceea
ce privește investițiile in infrastructura, oportunități economice, transporturi, infrastructură
școlară, medicală și de servicii. Cercetarea „Romii din România. De la țap ispășitor la motor de
dezvoltare” publicată de Agenția „Impreună” in 2013 arată că discrepantele sunt semnificative în
comunitățile compacte de romi. Astfel, au acces la canalizare 40% din gospodăriile rome,
comparativ cu 57% din gospodăriile nerome; 86% din gospodăriile rome sunt conectate la
electricitate, față de 97% din neromi; 23% din romi au acces la rețeaua de gaze, față de 53%
neromi; 53% din romi au acces la apă curentă, comparativ cu 74% din neromi; 16% din romi au
apă caldă în locuințe, față de 37% din neromi. În domeniul ocupării și oportunităților de angajare,
romii sunt suprareprezentați în categoriile situate în afara economiei formale: 49% din romi
lucrează fără contract de munca, față de doar 8% din neromi. 29% din romi declară venituri
ocazionale, față de 2% din neromi; se declară casnice de trei ori mai multe persoane de etnie
romă decât alte etnii. Șomajul este de trei ori mai ridicat în rândul romilor, cu o prevalenţă a
șomajului de lungă durată și un procent dublu de șomeri în rândul femeilor rome față de cele
nerome. De asemenea, romii se confruntă cu o slabă participare la luarea deciziilor la nivel local
și cu așteptări scăzute în privința puterii lor de a influența guvernarea locală.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Formarea personalului din 3 ONG-uri în domenii relevante pentru dezvoltarea capacitații
organizaționale;
2. Dezvoltarea comunitară în 30 de comunități, pentru rezolvarea a cel puțin unei probleme
comune prioritizată participativ;
3. Stimularea şi pilotarea unei Iniţiative cetățenești care să reflecte prioritățile de dezvoltare
identificate, strângerea a cel puțin 15.000 de semnături.
Rezultatele așteptate:
- creșterea capacității de advocacy a ONG-urilor;
- rezolvarea a minim 30 de probleme identificate în comunități interetnice și creșterea
nivelului de implicare a cetățenilor în procesul de guvernare locală;
- demararea unei inițiative cetățenești menită să introducă pe agendele publice măsuri de
dezvoltate a comunităților interetnice sărace.
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Beneficiarii proiectului:
- 300 de cetățeni din grupuri de inițiativă din 30 de comunități interetnice și 3 ONG-uri
active în domeniul incluziunii romilor.
- Minim 15000 de cetățeni vor fi informați și conștientizați privind inițiativa cetățenească.
B: OBIECTUL METODOLOGIEI
Obiectul acestei metodologii este de a clarifica modul de selecție a ONG-urilor partenere, așa
cum sunt descrise în cadrul activității A1.1. Stabilirea metodologiei de selecție a ONG-urilor.
C: ROLUL ONG-urilor partenere
ONG județean partener va avea următoarele atribuții:
 Identificarea şi selectarea, cu acordul echipei de management, a 2-4 persoane din
rândul ONG pentru a participa la programul de instruire;
 Participare la sesiunea de instruire comună pe teme identificate ca fiind prioritare pentru
dezvoltarea capacității propriei organizații;
 Desemnarea a 2 persoane care să acționeze ca și facilitatori pentru 10 comunități din
fiecare județ;
 Sprijinirea, prin facilitatorii județeni desemnați și care vor fi angajați de Agenția
Împreună, a activității Grupurilor de Inițiativă Locale (GIL) respectiv formare, capacitare,
dezvoltare etc.;
 Colaborarea cu coordonatorul de proiect pentru identificarea celor mai potrivite metode
de lucru cu grupurile de inițiativă locale;
 Vizite de lucru în localitățile / comunitățile care vor fi incluse în program din fiecare județ;
 Împreună cu Managerul și membrii GIL, informarea autorităților publice locale cu privire
la obiectivele și activitățile ce vor fi implementate în Componenta B a programului;
 Sprijinirea întăririi parteneriatului dintre GI - APL – ONG;
 Actualizarea, împreună cu Mentorul și cu sprijinul GI a „Profilului Comunităţii” şi „Lista
Intervenţiilor din Judeţ”, cu accent pe comunităţile facilitate;
 Împreună cu Managerul organizarea unui atelier de lucru judeţean la care vor fi invitaţi
reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, membri ai GI, reprezentanţi ai altor
organizaţii nonguvernamentale din judeţ, alţi factori interesaţi identificaţi în vederea
prezentării nevoilor identificate, a realizărilor cu scopul de a solicita și primi sprijinul
factorilor interesaţi materializat ulterior în parteneriate semnate între organizaţia
parteneră şi autorităţi relevante;
 Participarea la un exercițiu de elaborare a unei analize SWOT a organizației condus de
Manager;
 Colaborarea cu Managerul pentru elaborarea unui plan de instruire în domeniul
planificării strategice pentru organizație;
 Colaborarea cu Managerul pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare (sau
actualizarea strategiei existente) şi a unui plan operaţional pe o perioadă de minim un
an a ONG;
 Participarea la sesiunea comună de instruire în domeniul dezvoltării organizaționale și
planificării strategice, inclusiv prin asumarea unui rol de formator;
 Elaborarea unui raport judeţean privind incluziunea socială, raport ce va cuprinde
informaţii rezultate din cele patru rapoarte sectoriale, plus alte informaţii relevante
despre judeţ care să confere o imagine de ansamblu referitoare la gradul de incluziune
socială a romilor;
 Organizarea unei mese rotunde la care vor fi invitaţi APL, alte ONG interesate, la care
se vor prezenta rapoartele realizate în vederea completării, ajustării acestor înainte de a
fi finalizate și înaintate spre publicare.
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D: OUTPUT
Indicatori măsurabili / Outputs

Implementarea activităților
principale:



Participarea la sesiunile de pregătire organizate
de Agenția Împreună în cadrul programului
 Elaborarea unui plan de instruire pentru
dezvoltarea organizaționala a propriei organizații
 Înființarea şi dezvoltarea GIL
 Identificarea nevoilor la nivel local
 Listă de susținători ai inițiativei cetățenești
 Un raport judeţean privind incluziunea socială
elaborat
 Elaborarea unui pliant de prezentare al ONG
iunie 2014 – aprilie 2015

E: CALIFICĂRI NECESARE
Dosarul de candidatură a ONG-urilor interesate trebuie să conțină minim următoarele
documente:
 Bilanțul contabil pe anul 2013 depus și înregistrat la Administrația Financiară;
 Raportul de activitate aferent anului 2013 / descrierea activităților implementate;
 Scrisoare de intenție cu detalierea modului în care un program de dezvoltare a capacității
va ajuta organizația, precum și modul în care organizația consideră să se implice în
activități de advocacy;
 Să își desfășoare activitatea într-unul dintre județele țintă ale proiectului, respectiv Olt și
Buzău.
Organizațiile care au ca misiunea reprezentarea intereselor minorității romilor sunt
puternic încurajate să aplice.
Organizațiile aplicante vor fi evaluate în funcție de criteriile de selecție stabilite, iar o comisie
formată din 3 membri va selecta organizațiile cu cel mai bun potențial de dezvoltare în urma
programului.
F. Data limită de depunere a candidaturilor - 2 octombrie 2014, orele 16.00.
G. Modalitatea de transmitere a candidaturilor
Pe mail la adresa: office@agențiaimpreuna.ro. Subiectul emailului trebuie să fie „Candidatură
proiect Democrație Participativă.”
Prin poștă la adresa: Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, str. Mihai Eminescu, nr 124,
sc. C, et.6, ap.14, cod poştal 020084, sector 2 București. Pe plic trebuie făcută mențiunea
„Candidatură proiect Democrație Participativă.”





Proiect finanţat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în
România.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE
2009 – 2014 .
Acest material informativ este realizat de Fundația Agenția de dezvoltare comunitară
Împreună la data de 28 septembrie 2014.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org si
www.fondong.fdsc.ro .
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