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Lista proiectelor finanţate 

în cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri, Cererea de propuneri de proiecte runda 2, 2015 

 

Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile 

 

 

Componenta Mediu 
 
 

Nr. 
crt. 

Organizația Titlul proiectului Obiectivele proiectului Partener/i 
Durata 

proiectului 
(luni) 

Suma finanțării 
nerambursabile/ 

grant (CHF) 

1. Asociația WWF 
Programul 
Dunăre Carpați 
România 

Măgura Zimbrilor, 
laborator de inovație 
pentru natura sălbatică 

Obiectiv general: Măgura Zimbrilor Armeniș 
devine un „laborator viu” pentru cercetarea și 
conservarea proceselor naturale, contribuind la 
protejarea uneia dintre cele mai importante zone 
de sălbăticie rămase în Europa, prin intermediul 
căreia dezvoltarea durabilă și conservarea naturii 
devin subiecte de interes pentru studenți, tineri 
profesioniști, practicieni din domenii 
multidisciplinare, dar și pentru publicul larg. 
Obiective specifice: 
1. Centrul de vizitare Măgura Zimbrilor Armeniș 
devine un centru inovator de ecologie aplicată, 
creând o legătură între publicul larg și activitățile 
de ecologie și cercetare a zimbrului în Munții Țarcu 
și este recunoscut și folosit pentru practică, 
schimburi de experiență, evenimente și informări 
despre conservarea naturii de către practicieni din 
diverse domenii relevante proiectului. 
2. Oportunitățile de dezvoltare profesională în 
domeniul ecologiei, create pentru studenți și tineri 

1. Asociatia Armenis 
Magura Zimbrilor 
2. Asociatia 
Organizatia Romana 
pentru Drepturile de 
Utilizator 
3. Primaria Comunei 
Armenis, judetul 
Caras Severin 

18 74,983.62 
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crt. 

Organizația Titlul proiectului Obiectivele proiectului Partener/i 
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proiectului 
(luni) 

Suma finanțării 
nerambursabile/ 

grant (CHF) 

profesioniști din domenii multidisciplinare, duc la 
găsirea de soluții inovatoare, în vederea creării de 
produse, servicii sau prototipuri pentru 
îmbunătățirea și eficientizarea activităților de 
conservare a naturii sălbatice. 

2. Centrul pentru 
Arii Protejate și 
Dezvoltare 
Durabilă Bihor 

Prima rețea de peșteri 
speoturistice din România 
- model de valorificare 
durabilă a patrimoniului 
carstic 

Obiectiv general: Proiectul isi propune sa 
contribuie la protectia si conservarea activa si 
integrata a 10 pesteri speoturistice din Muntii 
Padurea Craiului (zona avand statut de sit Natura 
2000 si viitoare destinatie de ecoturism) prin 
aplicarea unor metode inovatoare de protectie 
activa si valorificare turistica, bazate pe studii, 
planuri de management si politici publice specifice, 
cu o promovare responsabila si prin implicarea 
tuturor actorilor locali relevanti. 
Obiective specifice: 
1. Fundamentarea stiintifica a managementului 
conservativ a 10 pesteri speoturistice de pe 
teritoriul sitului N2000 si al viitoarei destinatii de 
ecoturism Padurea Craiului, intr-o perioada de 10 
luni.  
2. Valorificarea turistica responsabila a 10 pesteri 
speoturistice din Padurea Craiului, in acord cu 
necesitatile de protectie a mediului si cele de 
echitate sociala din zona, intr-o perioada de 8 luni. 
3. Implementarea unei politici publice de 
reglementare a accesului in pesterile speoturistice 
din zona Padurea Craiului, prin descentralizarea 
unor atributii de la nivelul unei autoritati nationale 
la cel al unui administrator de arie naturala 
protejata, intr-o perioada de 8 luni. 

N/A 15 74,900.00 

3. Asociaţia de 
Ecoturism din 
România (AER) 

Țara Hațegului – Retezat: 
destinația ecoturistică de 
excelență a României. Un 
model de dezvoltare 
durabilă prin ecoturism 

Obiectivul general al proiectului este de a 
îmbunătăţi calitatea luării deciziilor pentru 
dezvoltarea din punct de vedere durabil prin 
intermediul ecoturismului bazat pe un sistem 
complex de monitorizare şi de a creşte accesul la 
educație despre natură și la informații de înaltă 
calitate, atât pentru comunitățile locale, cât și 
pentru vizitatorii. 

1. Asociatia pentru 
Dezvoltarea 
Turismului Social si 
de Sanatate 
2. Asociatia De 
Turism Retezat 

14 66,971.26 
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Nr. 
crt. 
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(luni) 
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grant (CHF) 

Obiective specifice: 
1. Dezvoltarea unui model de sistem de 
monitorizare a vizitatorilor pentru o destinație de 
ecoturism, care poate fi aplicabil la nivel național. 
2. Scoaterea in evidenta a profilului ecoturistic al 
zonei prin afaceri mai responsabile si de o 
calitatea ecologica mai buna. 
3. Promovarea Tarii Hategului – Retezat la nivel 
national ca destinatie de ecoturism de top in 
Romania. 

4. Asociația 
Peisagiștilor din 
România 

LAN-NET: Rețea socio-
profesională pentru 
îmbunătățirea calității vieții 
în mediul urban din 
România 

Obiectiv general: Creşterea gradului de implicare 
a societăţii civile româneşti în procesul de 
conformare, modelare, gestionare şi de elaborare 
de politici pe spațiile verzi urbane. 
Obiective specifice: 
1. Întocmirea unei metodologii de studiu asupra 
legislației spațiilor verzi reflectată în calitatea 
mediului urban ca metodă inovatoare de analiză 
pentru cadrul normativ specific și a calității vieții. 
2. Implicarea societății civile (3 orașe) în procesele 
de elaborare a politicilor de spaţii verzi şi în 
domeniul protecției mediului, prin organizarea de 
ateliere locale cu promovarea conceptelor de 
democrație participativă și peisaj, instrumente 
europene de îmbunătățire a calității mediului. 
3. (dezvoltare org.) Întărirea capacităţii 
organizaţionale şi consolidarea AsoP ca asociaţie 
care activează în domeniul conservării, protecției 
și amenajării peisajului şi al creșterii calităţii 
spaţiului urban. 

1. Universitatea de 
Stiinte Agricole si 
Medicina Veterinara 
din Cluj-Napoca 
2. Universitatea de 
Stiinte Agricole si 
Medicina Veterinara 
a Banatului regele 
Mihai I al Romaniei 
din Timisoara 
3. Ordinul Arhitectilor 
din Romania, Filiala 
Transilvania 
4. Asociatia 
ActiveWatch 
5. Ordinul Arhitectilor 
din Romania, Filiala 
Timis 
6. Asociatia 
Peisagistilor din 
Romania-Filiala 
Teritoriala Nord-Vest 
7. Asociatia 
Peisagistilor din 
Romania - Filiala 
Bucuresti 
8. Asociatia 
Peisagistilor din 
Romania-AsoP, 

12 68,285.43 
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crt. 
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Filiala Teritoriala Vest 
9. Bund Schweizer 
landschaftsarchitekte
n und 
landschaftsarchiteckti
enn 

5. Asociația 
MIORITICS 

Dezvoltare durabilă prin 
ecoturism în Colinele 
Transilvaniei 

Obiectiv general: dezvoltarea durabila a 
comunitatilor din interiorul sitului Natura 2000, prin 
dezvoltarea ecoturismului in regiune si stimularea 
participarii localnicilor (in special a celor din 
categoriile vulnerabile). 
Obiective specifice: 
1. Dezvoltarea facilitatilor ecoturistice in regiune si 
educarea (si implicarea) tinerei generatii pentru 
pastrarea patrimoniului natural si a valorilor locale 
2. Dezvoltarea capacitatii organizationale a 
solicitantului, prin crearea de noi servicii in regiune 
si trasferarea drepturilor de utilizare si uzufruct, 
catre membrii ai comunitatii, pentru a continua sa 
contribuie activ la dezvoltarea rurala din regiune. 

N/A 24 74,976.00 

6. Asociația 
Societatea 
Ornitologică 
Română 

Aripi Libere – limitarea 
braconajului și a 
comerțului ilegal de păsări 
sălbatice 

Obiectiv general: Scaderea numarului de pasari 
salbatice autohtone capturate si comercializate 
ilegal in pietele din Bucuresti. 
Obiective specifice: 
1. Cresterea gradului de cunoastere a speciilor de 
pasari salbatice capturate si vandute ilegal in piete 
si a modului de implicare pentru protejarea 
acestora, in randul locuitorilor din Bucuresti. 
2. Cresterea eficientei aplicarii legislatiei pentru 
protectia pasarilor salbatice capturate si vandute in 
Bucuresti. 
3. Obiectiv de dezvoltare organizationala: 
Dezvoltarea retelei nationale de voluntari SOR 
implicati activ in monitorizarea si limitarea 
capturarii si comercializarii ilegale a pasarilor 
salbatice. 

N/A 12 63,310.36 

7. ProPark 
Fundația pentru 
Arii Protejate 

Natură și Tradiții în 
Sprijinul Dezvoltării 
Durabile 

Obiectiv general: Dezvoltarea economică 
durabilă a comunitățiilor locale prin îmbunătățirea 
capacității organizaționale a administratorilor ariilor 

1. Federatia Coalitia 
Natura2000 Romania 

18 67,316.00 
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crt. 
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Suma finanțării 
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protejate și a întreprinzărilor locali în vederea 
promovării produselor tradiționale din ariile 
protejate. 
Obiective specifice:  
1. Dezvoltarea capacității organizaționale a 5 
administratori de arii protejate din România timp 
de 12 luni, în domeniile relația cu comunitățile, 
dezvoltare economică durabilă, promovarea 
produselor tradiționale. 
2. Dezvoltarea abilităților a cel puțin 15 
antreprenori/producători locali din cele cinci arii 
protejate in domeniile de dezvoltare economică 
durabilă, marketingul produselor tradiționale, timp 
de 8 luni. 
3. Promovarea produselor tradiționale realizate de 
cei 15 întreprinzători locali din cele cinci ariile 
protejate prin organizarea unui eveniment destinat 
publicului larg în Brașov în luna 18 de 
implementare a proiectului. 

8. Asociația 
Educațional-
Ecologică 
Ecotransilvania 

Delta Transilvaniei: 
implicarea comunităților 
locale în gestionarea 
trainică a zonelor umede 
din Bazinul Fizeșului 

Obiectivul general al proiectului este de a ocroti 
și valorifica durabil valorile naturale unice ale 
zonelor umede din Bazinul Fizeșului. 
Obiective specifice: 
1. Creșterea rolului societății civile în ocrotirea 
mediului și dezvoltarea rurală durabilă. 
2. Promovarea unor inițiative participative 
inovatoare pentru protecția și îmbunătățirea 
zonelor umede din Bazinul Fizeșului. 
3. Sporirea credibilității și vizibilității ONG-urilor în 
rolul de custozi ai ariilor naturale protejate. 
4. Obiectiv de dezvoltare organizațională pentru 
creşterea transparenţei şi a vizibilităţii și 
dezvoltarea resurselor financiare ale Solicitantului. 

1. Asociatia 
ECOCHOICE 

12 70,585.39 

9. Asociația 
Institutul pentru 
Politici Publice 

Orașul user – friendly: 
implicare civică pentru 
revitalizarea fostelor spații 
urbane industriale 

Obiectivul general al proiectului este acela de a 
crește nivelul de participare publică în procesul 
decizional în domeniul protecției mediului prin 
implicarea comunităților în deciziile privind 
revitalizarea fostelor spații urbane industriale de o 
manieră durabilă și integrată în specificul și nevoile 

N/A 12 51,136.00 
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Nr. 
crt. 
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proiectului 
(luni) 
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comunității.  
Obiective specifice: 
1. Promovarea unui model inovator de implicare a 
comunității în revitalizarea spațiilor urbane foste 
industriale în cele 3 comunități identificate din 
București (fosta uzină Faur), Brașov (fosta uzină 
Rulmentul) și Arad (o fostă unitate militară), 
folosind metode specifice de participare civică, 
precum și modelul de bună practică în gentrificare 
al comunității Flon din Lausanne, Elveția; 
2. Sporirea credibilității și vizibilității societății civile 
în vederea creșterii încrederii publice față de 
inițiativele civice în domeniul revitalizării urbane. 

10. Asociația Cultura 
Verde 

Creșterea implicării în 
protecția mediului prin 
implementarea unei stații 
experimentale pentru 
reciclarea materialelor 
plastice în vederea 
producerii de filament 
pentru imprimarea 
3D/Rec-o-Plast 

Obiectiv general: Cresterea gradului de implicare 
in protectia mediului prin implementarea unei statii 
experimentale pentru reciclarea materialelor 
plastice in vederea producerii de filament pentru 
imprimarea 3D. 
Obiective specifice: 
1. Proiectarea si realizarea unei statii 
experimentale pentru reciclarea materialelor 
plastice in filament utilizabil in imprimarea 3D. 
2. Instruirea si implicarea a 700 de beneficiari in 
reciclarea materialului plastic in filament utilizabil in 
imprimarea 3D. 
3. Cresterea capacitatii organizationale a 
Asociatiei Cultura Verde. 

N/A 14 65,929.50 

11. Fundația Centrul 
de Ecologie 
Montana 

Ecodestinația Fundata-
Moieciu de Sus 

Obiectiv general: Promovarea activitatii CEM 
pentru dezvoltarea durabila a zonei Fundata-
Moieciu de Sus prin crearea premiselor pentru 
desemnarea zonei ca destinatie de ecoturism 
recunoscuta la nivel national si international. 
Obiective specifice: 
1. Implicarea membrilor comunitatii in elaborarea 
participativa a conceptului de dezvoltare a 
ecoturismului in zona Fundata-Moieciu de Sus, 
intr-o perioada de 8 luni 
2. Crearea premiselor pentru dezvoltarea durabila 
a zonei prin ecoturism ca factor esential in 

1. UAT Comuna 
Fundata 

14 71,733.68 
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Nr. 
crt. 

Organizația Titlul proiectului Obiectivele proiectului Partener/i 
Durata 

proiectului 
(luni) 

Suma finanțării 
nerambursabile/ 

grant (CHF) 

conservarea biodiversitatii, prin indeplinirea 
criteriilor pentru desemnarea destinatiilor 
ecoturistice  
3. Crearea si operationalizarea a 6 cadre de 
informare si promovare a destinatiei in randul a 
peste 25.000 de potentiali vizitatori si turisti 
Obiective de dezvoltare organizationala: 
1. Intarirea capacitatii organizationale a 
solicitantului prin perfectionarea personalului 
2. Cresterea vizibilitatii solicitantului ca promotor al 
conservarii biodiversitatii prin rebranduirea site-
urilor proprii. 

12. Asociația Valea 
Verde 

Focalizare prin Obiectiv: 
Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv general: Promovarea conservării 
biodiversității și a utilizării durabile a resurselor 
naturale din peisajul Carpato-Danubian și 
facilitarea cooperării în domeniul conștientizării 
publicului și educației ecologice între persoane și 
organizații preocupate de acest subiect. 
Obiective specifice: 
1. Îmbunătățirea nivelului de conștientizare a 
publicului larg despre valorile naturale, creșterea 
gradului educației ecologice a populației din 
peisajul Carpato-Danubian, referitor la patrimoniul 
natural al zonei. 
2. Creșterea capacității ONG-urilor de mediu prin 
promovarea oportunităților existente în domeniul 
comunicării vizuale și creșterea vizibilității 
proiectului. 

N/A 24 74,450.00 

13. Asociația 
ROPOT 

Social Impact Incubator: 
dezvoltarea inovării în 
consum durabil prin 
transfer de know-how 
Elveția – România 

Obiectiv general: Cresterea numarului si 
impactului de initiative de antreprenoriat social 
care contribuie prin servicii si produse inovatoare 
la dezvoltarea consumului durabil din Romania. 
Obiective specifice: 
1. Cresterea nivelului de informare a grupurilor 
tinta asupra nevoilor de abordari inovatoare in 
scopul educarii si facilitarii consumului durabil in 
Romania. 
2. Identificarea si dezvoltarea a 20 de solutii 
antreprenoriale sociale inovatoare in domeniul 

1. Impact Hub Zurich 12 73,116.72 
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Nr. 
crt. 

Organizația Titlul proiectului Obiectivele proiectului Partener/i 
Durata 

proiectului 
(luni) 

Suma finanțării 
nerambursabile/ 

grant (CHF) 

consumului durabil si respectiv lansarea a 4 dintre 
acestea. 
3. Cresterea capacitatii organizationale de 
sustinere a initiativelor antreprenoriale de mediu, 
inovatoare, prin competente in mentorat si 
facilitarea accesului la investitie. 

14. Fundația 
Comunitară 
Mureș 

Academia Velo Obiectiv general: Reducerea numărului 
accidentelor de circulație în care sunt implicate 
bicicliști și creșterea numărului de persoane care 
aleg ca mijloc de transport în deplasările lor zilnice 
bicicleta în localitatea Tîrgu Mureș și în alte 
localități din țară (Odorheiu Secuiesc, Miercurea 
Ciuc) contribuind astfel la cresterea calității 
mediului urban prin reducerea poluării aerului și 
fonice. 

1. Fundatia 
Comunitara din 
Odorheiu Secuiesc 
2. Asociatia Tinutul 
Secuiesc Verde 

12 56,086.75 

   Obiective specifice: 
1. Realizarea unui program pilot de educație 
rutieră a mersului pe biciclete pentru elevii mai 
mari de 14 ani 
2. Conștientizarea participanților la trafic (bicicliști 
și șoferi) 
3. Formarea unei rețele naționale pentru 
extinderea programului Academiei Velo 

   

15. Federația 
Coaliția 
Natura2000 
România 

Să facem împreună legi 
pentru natură! 

Obiectiv general: Implicarea directa a 
administratorilor de arii naturale protejate in 
elaborarea de politici publice de mediu si cresterea 
vizibilitatii implementarii acestora la nivel national. 
Obiective specifice: 
1. Contributia la 6 proiecte legislative cu impact 
asupra mediului in cadrul unui program de 
monitorizare a activitatii Camerei Deputatilor 
pentru membrii Federatiei si administratorii de arii 
naturale protejate  
2. Sustinerea implementarii corecte a legislatiei de 
mediu si procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului in cadrul unui program de instruire 
si mentorat pentru 45 de reprezentanti ai 
administratorilor si Agentiilor locale de Protectia 
Mediului. 

1. Societatea 
Ornitologica Romana 
2. Societatea 
Academica din 
Romania 
3. PROPARK - 
Fundatia pentru Arii 
Protejate 

12 59,216.00 
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crt. 
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Suma finanțării 
nerambursabile/ 
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3. Cresterea vizibilitatii pentru cel putin 24 de arii 
naturale protejate prin seria de articole “Apeluri si 
povesti din natura” de pe portalul Romania Curata 
pe parcursul implementarii proiectului. 
4. Obiectiv de dezvoltare organizationala: 
Cresterea vizibilitatii si credibilitatii Federatiei fata 
de membrii si public prin elaborarea si publicarea 
raportului de activitate pentru anul 2016. 
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Componenta Social 

 

Nr. 
crt. 

Organizaţia Titlul proiectului Obiectivele proiectului Partener/i Durata 
proiectului 

(luni) 

Suma finanţării 
nerambursabile/ 

grant 

(CHF) 

1. Asociaţia 
Centrul Rromilor 
Amare 
Rromentza 

Perfomanță școlară și 
dialog intercultural prin 
servicii etno-educaționale 
integrate 

Obiectiv general: Creșterea calității educației 
pentru copiii rromi și români în risc din localitățile 
Giurgiu și Răzvani. 
Obiective specifice: 
1. Creșterea participării și abilităților de 
comunicare interculturală/bilingvă pentru 40 de 
preșcolari rromi și nerromi din școlile beneficiare, 
în 16 luni 
2. Îmbunătățirea frecvenţei şi performanţelor 
şcolare, cu 0,2-1%, pentru 80 de elevi rromi 
și nerromi din învățământul primar și gimnazial din 
școlile beneficiare, în 16 luni. 
3. Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor 
interculturale şi a stimei de sine individuale şi 
etnice pentru 80 de elevi rromi și nerromi din 
învățământul primar și gimnazial din școlile 
beneficiare și pentru cei 120 de părinți ai copiilor 
beneficiari, în 18 luni  

1. Şcoala Gimnazială 
nr.1 Răzvani  
 
2. Primăria Lehliu, 
judeţul Călărași  
 
3. Şcoala Gimnazială 
nr. 3 Giurgiu  
 
4. Primăria 
Municipiului Giurgiu 
(Municipiul Giurgiu)  

 

21 222,631.40 

2. Fundaţia 
Motivation 
România 

Parteneri pentru Servicii 
de Viaţă Independentă 

Obiectiv general: Întărirea capacităţii a 4 
organizaţii din domeniul dizabilităţii de a furniza și 
promova servicii de intervenţie timpurie adresate 
persoanelor cu leziuni medulare, bazate pe 
cunoașterea nevoilor reale ale acestora.  
Obiective specifice: 

1. Actualizarea statisticilor privind situaţia 
persoanelor care dobȃndesc anual leziuni 
medulare (LM) în România.  

2. Creşterea vizibilităţii şi capacităţii Solicitantului 
și Partenerilor de a informa persoanele cu leziuni 
medulare (LM) şi persoanele fără dizabilităţi 
privind prevenirea noilor accidente, respectiv 
accesul la servicii de trai independent post 
accident.  

1. Asociaţia Club 
Sportiv Fii 
Independent 

 

2. Asociaţia Club 
Sportiv Supernova 
Neamţ 

 

3. Asociaţia Club 
Sportiv Leii 
Timișoarei 

 

24 204,113.20 
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3. Testarea şi promovarea multiplicării unui 
serviciu inovator de intervenţie timpurie pentru trai 
independent pentru persoanele cu leziuni 
medulare (LM). 

3. Fundaţia de 
Sprijin 
Comunitar 

Un model replicabil de 
servicii comunitare pentru 
mediul rural 

Obiectiv general: Consolidarea capacităţii 
organizaţiei solicitante de a se implica ca membru 
activ în procesul de formulare a unei strategii 
locale în domeniul serviciilor sociale și de a 
furniza servicii sociale către grupuri dezavantajate 
din mediul rural.  

Obiective specifice: 

1. Crearea, într-o manieră nouă, a unui model la 
nivel local de răspuns la nevoile comunităţii, în 
cadrul unui parteneriat public privat sustenabil, 
prin care: elaborăm o strategie locală pe 5 ani în 
domeniul social, asumată de APL Stănişeşti prin 
Hotărârea CL; elaborăm o cercetare din care să 
rezulte domeniile de acţiune pentru crearea unor 
structuri de economie socială – punct de plecare 
pentru generarea de proiecte viitoare. 

2. Creşterea capacităţii solicitantului de a furniza 
servicii sociale către grupuri dezavantajate din 
mediul rural după cum urmează: furnizarea de 
servicii sociale pentru 100 de copii din familii 
aflate la risc în regim centru de zi, furnizare de 
servicii de informare şi consiliere şi sprijin social 
direct pentru 50 familii aflate în situaţie de criză, 
furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
80 de persoane vârsnice dependente, furnizarea 
de servicii în regim centru de zi pentru 50 de 
persoane vârstnice în regim centru de zi, 
implicarea a minim 30 de voluntari în activităţile 
sociale oferite. 

3. Promovarea si diseminarea modelului furnizat 
de FSC prin: facilitarea a 40 de reprezentanţi 
ONG şi APL de a vizita comuna Stănişeşti pentru 

1. Primăria comunei 
Stănişeşti 

 

12 74,800.00 
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a analiza modelul propus prin proiect, realizarea 
unui documentar TV în care prezentăm modelul, 
realizarea broşurii de proiect în 500 de exemplare. 

4. Fundaţia Crucea 
Alb-Galbenă 
România 

Butonul Rosu - Servicii 
integrate de îngrijiri 
sociomedicale la domiciliu 
monitorizate prin sistemul 
de teleasistenţă 

Obiectiv general: Dezvoltarea abordărilor 
inovative în sectorul serviciilor sociale în vederea 
îmbunătăţirii stării de sănătate şi speranţei de 
viaţă pentru vârstnicii din România.  

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea, la nivel regional, a unui sistem 
integrat de teleasistenţă şi telemonitorizare în 
îngrijirea la domiciliu. 

2.Creşterea accesului la servcii integrate socio-
medicale de calitate pentru 200 de persoane 
vârstnice aflate în diverse grade de dependenţă în 
3 judeţe şi Bucureşti-Ilfov. 

3.Promovarea beneficiilor şi impactului serviciului 
Butonul Roşu în vederea creşterii nivelului de 
conştientizare şi informare. Astfel, se va intari 
capacitatea unui Call-center de telemonitorizare a 
stării de sănătate deja existent la sediul Fundaţiei 
Crucea Alb Galbenă de a răspunde nevoilor 
beneficiarilor 24 h/24, 7 zile/7 şi se vor construi 2 
call-centere regionale, la Buzău şi Constanţa prin 
care se va monitoriza starea de sănătate a 200 de 
persoane vârstnice, 80 din Bucureşti, 20 din 
jud.Ilfov, 50 din Buzău şi 50 din Constanţa care 
vor primi şi servicii socio-medicale la domiciliu. 

1. Asociaţia Four 
Change 

 

2. Fundaţia Crucea 
Alb-Galbenă filiala 
Buzău 

 

3. Fundaţia Crucea 
Alb-Galbenă filiala 
Constanţa 

24 249,326.00 

5. Fundaţia 
Internaţională 
pentru Copil şi 
Familie Dr. 
Alexandra 
Zugrăvescu 
 
 

SMILE - Camera de joc 
pentru copii spitalizaţi 

Obiectiv general: Ameliorarea condiţiilor de 
spitalizare a copiiilor în Romȃnia. Logica 
proiectului se bazează pe conceperea și 
implementarea unui program funcţional, cu 
rezultate dovedite la scară micro, care apoi să fie 
ușor de prezentat și de multiplicat (nivel macro) 
atȃt de FICF prin creșterea resurselor de personal 
cȃt și prin alte ONG-uri și/sau spitale.  

1. Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii 
“Grigore 
Alexandrescu” 
Bucureşti 

24 46,940.38 
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Obiective specifice: 

1. Furnizarea unui program de acompaniere şi 
susţinere a recuperării psiho-afective a copiilor şi 
părinţilor/ aparţinătorilor internaţi în Secţia Clinică 
de Chirurgie Plastică, Microchirurgie 
Reconstructivă şi Arsuri din cadrul Spitalului 
„Grigore Alexandrescu”. 

2. Promovarea programului "Smile - camera de 
joc" de acompaniere şi susţinere a recuperării 
psiho-afective a copiilor spitalizaţi către alte ONG-
uri dedicate protecţiei copilului şi spitale din 
România şi către comunitate. 

3. Obiectiv de dezvoltare organizaţională - 
Întărirea capacităţii FICF de a lucra cu 
comunitatea în derularea de activitǎți care vizeazǎ 
grupurile vulnerabile de copii şi părinţi prin 
creşterea în decursul celor 2 ani ai proiectului cu 
20 a numărului de voluntari. 

6. Asociatia 
Mişcare de 
Tabără Yuppi 

O viaţă împlinită cu 
diabetâ  - Dezvoltarea 
unui serviciu integrat de 
suport medico-social 
pentru îmbunătățirea  
abilităţilor de viaţă ale 
copiilor şi tinerilor cu 
diabet insulino-dependent 
din 7 judeţe 

Obiectiv general: Dezvoltarea unui serviciu 
integrat de suport medico-social pentru întărirea 
abilităţilor de viaţă a 200 de copii şi tineri minori cu 
diabet insulino-dependent din min.7 judeţe timp 
de 24 luni. 

Obiective specifice:  

1. Formarea şi implicarea unei echipe 
multidisciplinare de 12 persoane compusă din 
asistenți sociali, psihologi, medici, pedagogi, 
voluntari pentru derularea programului integrat de 
suport medico-social pentru copii şi tineri cu 
diabet. 

2. Furnizarea unui serviciu integrat de suport 
medico-social cu scopul de a întări abilitățile de 
viață a 200 de copii minori cu diabet insulino-
dependent din min. 7 judeţe. 

1. Asociaţia Copiilor 
şi Tinerilor cu Diabet 
din judeţul Cluj 

 

24 74,800.00 
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3. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a 
Solicitantului în domeniul dezvoltării strategice şi 
dezvoltării resurselor financiare. 

7. Asociația 
Romană pentru 
Promovarea 
Sănătății 

Dezvoltarea unei rețele de 
organizații active în 
domeniul migrației 
(EMINET) 

Obiectiv general: Creșterea capacității ONG-
urilor româneşti de a participa activ la formularea 
de politici în domeniul migrației.  

Obiective specifice: 

1. Evaluarea impactului politicilor de migrație 
(emigrație și imigrație) asupra pieței muncii din 
România. 

2. Dezvoltarea capacității organizațiilor active în 
domeniul migrației din România de a influența 
politicile publice prin transfer de cunoștințe și 
bune practici cu parteneri naționali și 
internaționali. 

3. Elaborarea unei agende comune de advocacy 
și consolidarea rolului ONG-urilor în formularea de 
politici publice în domeniul migrației și/sau în arii 
influențate semnificativ de migrație (demografie, 
piața muncii, dezvoltare etc.). 

1. Asociația 
„Academia de 
advocacy” Timișoara 

 

2. Centrul de 
Cercetare şi 
Comunicare 
Interculturală 

24 243,515.00 

8. Organizaţia 
Umanitară 
Concordia 

Servicii integrate pentru 
familii din zone 
dezavantajate 

Obiectiv general: Creşterea nivelului educaţional 
şi de incluziune socio-profesională a persoanelor 
din grupuri vulnerabile, din zone defavorizate, 
periferice zonelor urbane, afectate de saracie.  

Obiective specifice: 

1. Furnizarea de servicii integrate pentru 300 de 
persoane din grupuri vulnerabile (copii şi adulţi) 
din Ploieşti în 24 luni de proiect. 

2. Crearea şi dezvoltarea la nivel local a unei 
reţele de organizaţii şi instituţii, cu minim 10 
membri, coordonată de Aplicant, care 
colaborează pentru asigurarea de servicii 
integrate pentru persoane din grupuri vulnerabile, 
funcţională pe parcursul întregului proiect.  

N/A 24 157,567.02 



OIE pentru Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile        

 www.kek.ch     www.fdsc.ro     www.repf.ro      15 

Nr. 
crt. 

Organizaţia Titlul proiectului Obiectivele proiectului Partener/i Durata 
proiectului 

(luni) 

Suma finanţării 
nerambursabile/ 

grant 

(CHF) 

3. Obiectiv dezvoltare organizaţională: 
Dezvoltarea capacităţii operaţionale şi 
profesionalizarea organizaţiei Aplicante, prin 
crearea “Academia Concordia- furnizor de cursuri 
de specializare în managementul serviciilor 
sociale”.  

9. Fundaţia Centrul 
de Resurse 
Juridice 

SOS: ONG-urile din 
România,  împreună 
pentru drepturile 
persoanelor cu dizabilități 
mintale închise în 
instituții• 

Obiectiv general: Consolidarea capacității ONG 
de a apăra drepturile persoanelor cu dizabilități 
mintale instituționalizate (PcDM) sau în pericol de 
a fi instituționalizate. Prin proiect vom folosi 
oportunitatea de a participa la dezvoltarea 
expertizei ONG în promovarea și apărarea 
drepturilor PcDM dar şi în susţinerea intereselor 
PcDM instituţionalizate în raport cu instituţiile şi 
APL. 

Obiective specifice: 

1. Elaborarea unui manual cu instrumente de 
lucru şi de advocacy a ONG-urilor în Clinica 
Juridică Mobilă (CJM) pentru facilitarea accesului 
efectiv la servicii a peste 10.000 de PcDM.  

2. Dezvoltarea de competenţe grupului ţintă în 
elaborarea şi aplicarea de instrumente 
standardizate de CJM și monitorizare.  

3. Creşterea capacităţii a 10 ONG (25 persoane) 
în iniţierea şi implementarea de politici publice în 
domeniu prin CJM. 

N/A 24 237,575.35 

10. Fundaţia Centrul 
de Resurse 
Juridice 

Educaţia fără discriminare 
e şi treaba mea! 

Obiectiv general: Dezbaterea publică privind 
actul educaţional va include componenta 
educaţiei nediscriminatorii şi pentru egalitate de 
şanse, se va desfăşura cu implicarea tuturor 
actorilor relevanţi pentru şcoală şi va fi abordată 
din perspectiva nevoii de reformă reală a 
conţinuturilor şi practicilor educaţionale în vederea 
unei educaţii incluzive.  
Obiective specifice:  

N/A 12 72,990.00 
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1. Activarea şi introducerea în dezbaterea privind 
conţinutul manualelor de gimnaziu şi liceu a 
tuturor actorilor relevanţi pentru incluziunea 
educaţională a grupurilor vulnerabile/discriminate.  
2. Indicatori şi standarde pentru educaţie incluzivă 
vor fi introduşi în noile manuale şi în modulul 
psiho-pedagogic predat la universităţi. 
3. Creşterea gradului de conştientizare a 
publicului larg în ceea ce priveşte nevoia de 
introducere a principiilor egalităţii de şanse şi 
nediscriminării în actul educaţional.  

11. Confederaţia 
Caritas Romănia 

Cetăţeni Activi la Puterea 
a Treia 

Obiectiv general: Creșterea capacităţii 
persoanelor vȃrstnice de a participa activ la 
influenţarea deciziilor și politicilor publice în 
vederea creării condiţiilor favorabile pentru o 
îmbătrȃnire activă și demnă.  
Obiective specifice: 
1. Dezvoltarea de competenţe și formarea de 
abilităţi în advocacy și lobby pentru reprezentaţii a 
30 de asociaţii și/sau grupuri voluntare din 
Romȃnia care vor reprezenta interesele 
persoanelor vȃrstnice către factorii de decizie 
locali și centrali.  
2. Valorizarea publică a persoanelor vȃrstnice prin 
promovarea imaginii unei batrȃneţi active, demne 
și utile social și creșterea respectului faţă de 
seniori în rândul politicienilor și a generaţiilor 
tinere. 

1. Asociaţia Casa de 
Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor 
"OMENIA"  
(CARP OMENIA)  

 

16 74,999.60 

12. Fundaţia 
Serviciilor 
Sociale Bethany 

Soluții integrate pentru 
incluziunea socială a 
copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi 

Obiectiv general: Creșterea accesului copiilor și 
tinerilor cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii la 
servicii de recuperare adecvate nevoilor lor prin 
adoptarea de măsuri menite să asigure creșterea 
capacitătii organizaţiilor neguvernamentale din 
Regiunea N-E de a furniza servicii sociale pentru 
acest grup vulnerabil.  
Obiective specifice:  
1. Diversificarea și dezvoltarea de noi servicii 

1. Filiala Iași a 
Asociaţiei Naţionale 
pentru Copii și Adulţi 
cu Autism din 
Romȃnia (ANCAAR) 
  
2. Federaţia 
Organizaţiilor 
Neguvernamentale 

12 74,950.00 
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sociale specializate pentru 30 de copii și tineri cu 
dizabilităţi neuro-psiho-motorii și 50 de 
părinţi/aparţinători din judeţul Iași prin 
implementarea parteneriatului inter-disciplinar și 
inter-organizaţional de către partenerii din proiect.  
2. Consolidarea capacităţii de furnizare de servicii 
sociale specializate pentru persoanele cu 
dizabilităţi a 20 de ONG-uri din Regiunea N-E prin 
dezvoltarea unei reţele de profesionisti care să 
faciliteze schimbul de know-how și experienţa și 
să promoveze modele de bună practică în 
domeniul recuperării persoanelor cu dizabilităţi.  
3. Creșterea reprezentativităţii ONG-urilor din 
Regiunea N-E în formularea de politici sociale 
pentru protecţia și promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea unei 
componente de lobby și advocacy care să se 
implice în demersurile de modificare/ îmbunătăţire 
a legii cadru în domeniul dizabilităţii.  

pentru Servicii 
Sociale – FONSS  

 

13. Asociaţia 
Naţională pentru 
Copii şi Adulţi 
cu Autism din 
România, filiala 
Iaşi 
 
 

Servicii specializate 
inovative pentru copii şi 
tineri cu autism şi 
aparţinători ai persoanelor 
cu dizabilităţi din judeţul 
Iaşi 

Obiectiv general: Dezvoltarea de servicii 
specializate inovatoare pentru copii și tineri cu 
autism și aparţinători ai persoanelor cu dizabilități 
psiho-neuro-motorii din judetul Iași, din mediul 
urban si din mediul rural. 
Obiective specific:  
1. Facilitarea participării la viaţa socială activă a 
50 de copii și tineri diagnosticaţi cu autism din 
judetul Iași, prin crearea și implementarea unor 
servicii sociale alternative complementare. 
2. Creșterea capacităţii de reprezentare și 
accesare de servicii comunitare specifice a 
aparţinătorilor persoanelor cu dizabilităţi din 
judeţul Iași prin dezvoltarea unui program de 
consultanţă socio-juridică asupra prevederilor 
legislative de protecţie a drepturilor  persoanelor 
cu dizabilităţi. 
3. Promovarea și creșterea credibilităţii serviciilor 

1. Fundaţia 
Serviciilor Sociale 
Bethany 
  
2. Fundaţia Ancora 
Salvării  

 

12 74,521.00 
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furnizate de 15 ONG-uri din Romȃnia, 
beneficiarilor afectaţi de autism, prin organizarea 
unei campanii publice ocazionate de Ziua 
Internaţională de Conștientizare a Autismului, cu 
participarea a cel putin 200 de persoane. 
 4. Creșterea capacităţii organizaţionale prin 
implementarea de activităţi de îmbunătăţire a 
calităţii și sustenabilităţii serviciilor prin 
participarea a 5 membri ai echipei de proiect la un 
schimb de experienţă. 

14.  Federaţia 
Organizaţiilor 
Neguvernamenta
le pentru Copil 

Model de intervenție 
multidisciplinară și 
intersectorială pentru un 
răspuns coordonat și 
eficient la nevoile copiilor 
victime ale violenței în 
familie 

Obiectiv general: Îmbunătățirea condițiilor privind 
accesul și furnizarea serviciilor sociale adresate 
copiilor victime ale violenței în familie din 
România, prin intervenții eficiente și sustenabile, 
realizate de echipele operaţionale/de intervenţie 
multidisciplinare și interinstituționale (EMI) 
prevăzute de HG.49/2011, prin consolidarea 
rolului și contribuției ONG-urilor în aceste echipe, 
prin valorizarea experienței și expertizei lor atât în 
facilitarea și creșterea accesului copiilor victime la 
servicii sociale, cât și în furnizarea unor servicii 
sociale care să ofere un răspuns adecvat la 
vulnerabilitățile multiple ale copiilor victime ale 
violenței în familie și la nevoile lor, de protecție, 
suport, recuperare, reabilitare și reintegrare. 
Obiective specifice:  
1. Creșterea capacității actorilor instituționali cu 
atribuții legale în prevenirea și combaterea 
violenței asupra copilului, din județele Dolj și Cluj, 
de a sprijini eficient echipele multidisciplinare și 
interinstituționale, prevăzute de HG.49/2011, în 
managementul cazurilor copiilor victime ale 
violenței în familie.  
2. Dezvoltarea capacității echipelor 
multidisciplinare și interinstituționale din județele 
Dolj și Cluj, de a testa o soluție inovatoare în plan 
național - audierea comună (polițist și 

1. Autoritatea 
Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie 
(ANPDCA) 
  
2. Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului 
Cluj  
 
3. Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului 
Dolj  
 
4. Fundaţia Terre 
des hommes (TDH) 
  
5. Fundaţia 
Internaţională pentru 
Copil şi Familie „Dr. 
Alexandra 
Zugravescu” (FICF)  
 
6. Asociaţia Femeilor 
Împotriva Violenţei – 

12 119,275.80 
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psiholog/manager de caz) - recunoscută ca bună 
practică la nivel internațional (Elvetia, Canada, 
Suedia etc.) pentru optimizarea etapei de 
evaluare a managementului de caz în protecţia 
copilului și audierii ca procedură juridică a copiilor 
victime ale violenței în familie. 
3. Dezvoltarea unui serviciu social de suport 
completat cu intervenții terapeutice, adecvate 
nevoilor de creștere a capacității de reziliență și 
reabilitare a copiilor victime ale violenței în familie 
care va fi furnizat de DGASPC din județele Dolj și 
Cluj, cu sprijinul ONG-urilor din comunitate. 

Artemis  

 

15. Fundaţia Tineri 
pentru Tineri 

EVRICA 2.0. - Educație 
pentru viața de familie și 
responsabilizare 
individuală prin programe 
de cetățenie activă pentru 
tinerii din România 

Obiectiv general: Proiectul urmărește creșterea 
accesului adolescenților și tinerilor din București și 
14 județe la un program structurat și complet de 
educație în sănătatea reproducerii și sexualității, 
adresat adolescenților și tinerilor 
Obiective specifice: 
1. Întărirea capacității operaționale a TpT pentru 
furnizarea programului de educație pentru viața 
de familie prin formarea de echipe 
multidisciplinare de educatori între egali/ voluntari 
instruiți și consilieri școlari și derularea unui 
program în școală de 6-12 sesiuni consecutive 
pentru 9000 de adolescenți și tineri.  
2. Implicarea autorităților locale în identificarea 
nevoilor populației de adolescenți și tineri în ceea 
ce privește sănătatea reproducerii și sexualității și 
creșterea vizibilității intervențiilor furnizate de 
sectorul neguvernamental.  
3. Creșterea nivelului de informare a 2800 
adolescenți și tineri din mediul rural cu privire la 
comportamentul sexual responsabil, prin 
participarea la activități de outreach/caravane 
derulate prin abordarea educației între egali. 
4. Îmbunătățirea imaginii și vizibilității organizației 
prin măsuri specifice de dezvoltare 

N/A 24 196,264.71 
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organizațională (rebranding organizație și 
programe adresate tinerilor, repoziționare, 
participare la târguri de specific, campanie online 
și certificare ISO). 

16.  Federaţia 
Uniunea 
Naţională a 
Organizaţiilor 
Persoanelor 
Afectate de 
HIV/SIDA 

Prin ochii mei Obiectiv general: Respectararea dreptului la 
viaţă și la sănătate pentru persoanele seropozitive 
din Romȃnia  
Obiective specifice:  
1. Împuternicirea a 90 de persoane seropozitive 
pentru a se implica în rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă.  
2. La finalul proiectului există o poziţie oficială a 
autorităţilor cu responsabilitate în asigurarea 
tratamentului pentru persoanele seropozitive, faţă 
de întreruperile de tratament din Romȃnia.  
3. La finalul proiectului 4000 de persoane din 
populaţia generală sunt informate și sensibilizate 
cu privire la drepturile persoanelor seropositive.  
4. Dezvoltarea capacităţii de management și 
colaborare a federaţiei și asociaţiilor membre.  

N/A 12 70,470.00 

17. Asociaţia Funky 
Citizens 

Participare activă a 
tinerilor în formularea și 
implementarea politicilor 
publice prin acțiuni 
inovative (Acronim: 
@funkypolicies) 

Obiectiv general: Proiectul are ca obiectiv 
dezvoltarea unui nou tip de instrument de 
educaţie şi participare pentru tineri la procesul de 
politică publică, pilotând soluţii complementare de 
implicare în procesul de luare a deciziilor (printr-o 
platformă online, dar şi în offline).  
Obiective specifice: 
 1. Dezvoltarea unei aplicaţii online 
(@funkypolicies) care va utiliza principiile unui „joc 
serios”, dezvoltând scenarii pe baza cărora tinerii 
utilizatori sunt participanţi la tot ciclul de politici 
publice, implicându-se de o manieră informată în 
luarea deciziilor.  
2. Desfăşurarea unei campanii de awareness 
pentru promovarea participării tinerilor la politicile 
publice de interes pentru ei, atât în mediul virtual, 
cât şi în offline, prin evenimente de tipul juriilor 

N/A 24 66,670.00 
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cetăţeneşti (citizens juries).  
3. Obiectiv de dezvoltare organizaţională: 
Creşterea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei 
Funky Citizens de a asigura sustenabilitatea 
reţelei „@funkypolicies” prin crearea unei strategii 
de elaborare a conţinutului platformei bazat pe 
contribuţii ale utilizatorilor.  

18. Asociaţia Caritas 
Catolică Oradea 

Rețea regională de 
voluntariat în servicii 
sociale Bihor-Satu Mare-
Sălaj (VOLO) 

Obiectiv general: Dezvoltarea capacității 
organizaționale și promovarea activităților a 
minimum 30 ONG-uri active în domeniul social din 
județele Bihor, Satu Mare și Sălaj, pe durata a 18 
de luni, prin crearea și mediatizarea unei Rețele 
regionale de voluntariat în servicii sociale. 
Obiective specifice:  
1. Întărirea capacității organizaționale a ONG-
urilor active în domeniul social în județele Bihor, 
Satu Mare și Sălaj, prin crearea rețelei regionale, 
prin extinderea bazei de voluntari. 
2. Utilizarea abordărilor noi în scopuri sociale în 
județele Bihor, Satu Mare și Sălaj, prin facilitarea 
întâlnirii dintre cererea și oferta de voluntari în 
servicii sociale online și offline. 
3. Dezvoltarea capacității organizaționale a 
partenerilor din punct de vedere material și 
financiar. 

1. Organizaţia 
Caritas a Diecezei 
Satu Mare  

 

18 136,219.00 

19. Fundaţia Noi 
Orizonturi 
Lupeni 

Profesori motivati, tineri 
pregătiţi pentru viaţă! 

Obiectiv general: Dezvoltarea valorilor și 
abilităţilor de viaţă în rȃndul elevilor cu vȃrsta 
cuprinsă între 12 și 18 ani, din mediu rural și/sau 
din liceele tehnice (grup vulnerabil).  
Obiective specifice:  
1. Împuternicirea a 50 profesori să constituie 20 
cluburi de iniţiativă comunitară IMPACT pentru 
dezvoltarea de valori și abilităţi de viaţă în rȃndul 
a 300 elevi din mediul rural, la nivel naţional.  
2. Îmbunătătȃrea capacităţii a 150 profesori care 
predau în mediul rural sau licee tehnice, să 
dezvolte valori și abilităţi de viaţă în rȃndul 

N/A 24 215,851.00 
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copiilor/tinerilor, la nivel naţional.  
3. Susţinerea sustenabilităţii celor 55 cluburi 
IMPACT active în școlile din mediul rural și liceele 
tehnice din Romȃnia prin stimularea Mișcării 
naţionale IMPACT. 
4. Întărirea capacităţii Fundaţiei Noi Orizonturi de 
a se adapta la nevoile de la firul ierbii, de a 
administra schimbările organizaţionale și a-și 
atinge obiectivele propuse. 

20. Asociaţia  
Prietenia 

Biohrană pentru toţi - BPT Obiectiv general:  Implementarea unei abordări 
integrate pentru incluziunea socială a persoanelor 
vulnerabile (adulți cu dizabilități mentale și tineri 
care au părăsit centrele de plasament) prin 
crearea unui consorțiu de producție specializată si 
distribuție. Unirea forțelor celor 2 întreprinderi 
sociale va permite un proces de inserție socio-
profesională sustenabil în grădinile sociale ale 
Asociațiilor Prietenia și AMURTEL.  
Obiective specifice:  
1. Să creeze o reţea specializată de producție și 
distribuţie pentru grădinile sociale ale Asociațiilor 
Prietenia și AMURTEL. 
 2. Să formeze profesional în agricultura ecologică 
un număr de 7 persoane din partea Solicitantului 
și 6 din partea Partenerului, pentru a întări 
întreprinderile sociale și abilitatea de inserție 
socioprofesională a persoanelor vulnerabile. 
3. Întărirea capacităţii organizaţionale a 
Asociaţiilor prin extinderea întreprinderii sociale 
“Biohrana” și a grădinii AMURTEL, asigurarea 
susţinerii financiare a activităţilor de servicii 
sociale ale Asociaţiei "Prietenia" în proporţie de 
15% din venituri și ale Asociaţiei AMURTEL în 
proporţie de 5%, prin vȃnzarea produselor 
întreprinderii către populaţie dar și prin asigurarea 
unui procent de 20 % din hrana beneficiarilor din 
surse proprii.  

1. AMURTEL 
Romania 
  
2. SonnHalde 
Gempen Elveţia  

 

12 74,444.00 
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21. Asociaţia 
Carusel 

DN0 Obiectiv general: Îmbunătăţirea calitatăţii vieţii 
femeilor vulnerabile care practică sexul comercial 
stradal în zonele identificate din București, Ilfov, 
Teleorman, Olt, Argeș, Prahova și Ialomiţa.  
Obiective specifice:  
1.  Creșterea accesului la servicii socio-medicale 
pentru 300 de femei vulnerabile care practică 
sexul comercial stradal în zonele identificate din 
București, Ilfov, Teleorman, Olt, Argeș, Prahova și 
Ialomiţa, prin activităţi de informare, educare, 
consiliere, distribuire de materiale pentru 
prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală, 
asistenţă socială și asistenţă medicală primară.  
2. Creșterea implicării femeilor care practică sexul 
comercial stradal și a organizaţiilor feministe în 
promovarea drepturilor femeilor vulnerabile în 
relaţia cu reprezentanţii poliţiei.  
3. Creșterea capacităţii organizaţionale a 
Asociaţiei Carusel pentru a-și consolida rolul de 
actor cheie în domeniul politicilor care vizează 
grupurile vulnerabile. 

N/A 12 75,000.00 

22. Asociaţia Crucea 
Albastră din 
România 

Reabilitarea dependenților 
de alcool și droguri din 
medii defavorizate 

Obiectiv general: Facilitrea accesului la serviciile 
de tratament de reabilitare pentru un număr de 40 
de persoane din medii defavorizate și care fac 
parte din grupuri vulnerabile sau supuse 
discriminării și combaterea dependenței de alcool 
și droguri, prin reabilitarea dependenților 
(prevenire terțiară) și prin instruirea personalului 
de specialitate implicat. 
Obiective specifice: 

1. Identificarea dependenților de alcool și droguri 
care au motivație pentru tratament de recuperare 
și pentru abstinența de lungă durată, dar care nu 
își permit, împreună cu familiile lor, costurile 
internării într-un centru de reabilitare, cu un 
accent pe dependenții care fac parte din categorii 

N/A 12 74,564.00 
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sociale vulnerabile sau defavorizate, precum 
tineri din grupuri etnice supuse discriminării, 
persoane de orientare LGBT, persoane din familii 
cu statut socio-economic scăzut, din mediul rural. 

2. Oferirea de servicii de tratament de reabilitare 
psiho-socială în cadrul unei cure de recuperare de 
câte trei luni de persoană, prin terapie de grup, 
psihoterapie individuală și terapie ocupațională în 
cadrul centrelor de tratament de la Șura Mică și 
Șelimbăr, care aparțin Asociației Crucea Albastră, 
pentru un număr total de 40 de persoane, femei și 
bărbați, pe parcursul unui an.  

3. Dezvoltarea capacității centrelor de tratament 
ale Crucii Albastre prin: 

3.1. Oferirea serviciilor unui expert psihiatru 
tuturor beneficiarilor din cele două centre de 
tratament ale organizației. 

3.2. Formarea profesională și sensibilizarea 
echipei de terapeuți a centrelor organizației pentru 
tratamentul optim al persoanelor care fac parte 
din categorii sociale defavorizate sau supuse 
discriminării, precum persoanele de etnie roma 
sau cu orientare sexuală LGBT, care se confruntă 
cu probleme specifice în contextul dependenței de 
alcool sau droguri și al reabilitării. 
3.3 Suplimentarea ofertei terapeutice a centrelor 
prin terapie prin artă și activități de divertisment, 
culturale și educative oferite tuturor beneficiarilor 
celor două centre de tratament. 

3.4. Creșterea notorietății (awareness) serviciilor 
oferite, a proiectului derulat și a Asociației, în 
rândurile grupurilor țintă și a încrederii grupului 
țintă din România în reabilitarea din dependența 
de substanțe prin psihoterapie și terapie de grup. 

23. Asociaţia Mai România împotriva risipei Obiectiv general: Creșterea rolului și a gradului 1. Verein 12 164,464.98 
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Mult Verde de hrană de informare și implicare a societăţii civile și a 
publicului larg în realizarea și implementarea 
politicilor publice în domeniul reducerii risipei de 
hrană din Romȃnia.  
Obiective specifice: 
1. Identificarea surselor și cauzelor risipei de 
hrană și a căilor potenţiale de reducere. 
Identificăm sursele risipei prin realizarea unui 
studiu la nivel naţional, obţinȃnd și o imagine de 
ansamblu asupra legislaţiei in vigoare; vom crea 
premisele unui dialog între factorii de decizie și 
membrii coaliţiei în vederea implicării societăţii 
civile în procesul de realizare al politicilor publice 
(promovarea măsurilor pe agenda politică).  
2. Promovarea pe agenda guvernamentală și 
parlamentară a măsurilor privind reducerea 
pierderilor și a risipei de alimente în Romȃnia. 
3. Informarea și implicarea publicului larg în 
domeniul risipei de hrană, în vederea reducerii 
acesteia.  
4. Obiectiv de dezvoltare organizaţională: Întărirea 
capacităţii organizaţionale a „Mai Mult Verde” în 
vederea dezvoltării de reţele și campanii de 
informare, advocacy și servicii de consultanţă 
privind combaterea risipei de alimente. 

foodwaste.ch  
Elveţia 
 
2. Fundatia Centrul 
de Resurse pentru 
participare publica 
(CeRe)  
 

 

24. Asociaţia Help 
Autism 

Înfiinţare centre de 
furnizare servicii 
inovatoare psihoterapie 

Obiectiv general: Promovarea activităţilor 
desfășurate de către Asociaţia Help Autism 
(București-Ilfov) și Asociatia Autism, Terapie, 
Sport și Arte (Argeș) în furnizarea de servicii 
sociale prin înfiinţarea a 3 noi centre de servicii 
sociale inovatoare de psihoterapie pentru copii cu 
tulburare de spectru autist și tulburări asociate.   
Obiectice specifice:  
1.Promovarea terapiilor inovatoare: analiza 
aplicată a comportamentului, ergoterapie, 
ludoterapie, terapie ocupaţională, la nivelul a 3 
judeţe (București, Ilfov și Argeș) în vederea 

1. Asociatia Autism, 
Terapie, Sport și Arte 
Argeș 

15 249,985.12 
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recuperării copiilor cu TSA și integrării lor în 
societate, în cadrul celor 3 centre înfiinţate/ 
dezvoltate, cu ajutorul a 10 psihologi și 2 
coordonatori (manageri caz copii) prin proiect. 
2.Întărirea capacităţii instituţionale și operaţionale 
a asociaţiei Help Autism prin promovarea 
schimbului de bune practici, prin actvităţile de 
strȃngere de fonduri și schimburile de experienţă. 

25. Fundaţia The 
Open Network 
for Community 
Development 

Comunități Rurale Active 
În Furnizarea și 
Monitorizarea Serviciilor 
de Îngrijiri la Domiciliu - 
Creșterea accesului la 
servicii medico-sociale la 
domiciliu a bătrânilor din 5 
comunități rurale 

Obiectiv general: Creșterea accesului 
persoanelor dependente din mediul rural la 
servicii echitabile de îngrijiri la domiciliu. 
Obiective specifice:  
1. Creșterea rolului societății civile în procesul de 
realizare și monitorizare a serviciilor de îngrijiri la 
domiciliu in 5 comunități rurale din 5 regiuni ale 
României în urmatorii 2 ani.  
2. Creșterea capacității de furnizare de servicii de 
îngrijiri la domiciliu în 5 comunități rurale in 
urmatorii 2 ani. 
3. Creșterea capacității TON de a promova politici 
publice ce răspund nevoilor comunităților în 
următorii 2 ani. 

1. Asociaţia de Ajutor 
Mutual Slatina Timiș 
- A.D.A.M.S. 

 

20 74,050.00 

26. Asociaţia Salvaţi 
Copiii Iaşi 

ZOOM IN comunitate Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor 
specializate în reabilitarea copiilor expuși la 
violență (în cadrul familiei sau școlii) din zonele 
urbane și rurale ale regiunii de Nord Est în 
vederea asigurării protecţiei şi menţinerii la un 
nivel optim al sănătăţii, siguranţei şi stării de bine 
a acestora.  
Obiective specifice: 
1.Îmbunătăţirea accesului la servicii integrate de 
calitate (consiliere și psihoterapie, consiliere și 
asistare socială, servicii de parenting și dezvoltare 
de abilităților de viață) pentru 30 de copii care au 
fost expuși la violență și familiile acestora, 225 de 
părinţi din regiunea Nord Est, precum şi 100 de 
copii cu risc crescut de a fi expuşi la violenţă din 

1. Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului 
Iași 

15 67,491.00 
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mediul urban și rural din județul Iași în vederea 
diminuării efectelor pe plan  psihologic și social al 
expunerii la violența. 
2. Extinderea modelelor de răspuns comunitar 
coordonat în cazurile de violenţă în 10 comunitati 
rurale din judeţul Iași pentru 50 de membri din 
grupul consultative local în vederea dezvoltării 
abilităților acestora de a implementa strategii de 
securitate comunitară eficiente şi active pentru 
protecţia copiilor expuși la violență.  
3. Creşterea capacităţii a 20 de ONG-uri şi 
instituţii publice de a dezvolta şi implementa 
servicii integrate pentru a răspunde efectelor 
expunerii la violență a copiilor și familiilor acestora 
din 6 judete din Nord Estul Romȃniei, pȃnă la 
finalul proiectului.  

27. Federaţia 
Asociaţiilor 
Diabeticilor din 
România 

Serviciu de prevenţie, 
informare şi consiliere 
pentru diabet (SPIC) 

Obiectiv general: La finalizarea proiectului, 2 
asociatii ale persoanelor cu diabet să fie pregătite 
și să furnizeze servicii de informare și consiliere 
pentru persoane aflate la risc de a dezvolta diabet 
sau pentru persoane deja diagnosticate cu diabet, 
în șase zone rurale (sate, comune), contribuind la 
serviciile de prevenţie primară și secundară oferite 
de cabinetele locale, informarea populaţiei 
generale cu privire la diabet și importanţa unui stil 
de viaţă adecvat/sănătos.   

Obiective specifice: 

1.  La finalizarea proiectului, două organizaţii ale 
persoanelor cu diabet își îmbunătăţesc 
capacitatea organizaţională prin dezvoltarea și 
implementarea de servicii de informare și 
consiliere pentru persoanele cu diabet din șase 
zone rurale (grup dezavantajat), prin creșterea 
vizibilităţii, creșterea numărului de membri, prin 
îmbunătăţirea vizibilităţii și conlucrării cu șase 
administraţii locale și cabinete medicale rurale, 

1. Fundaţia de 
Îngrijiri Comunitare 

12 74,707.00 
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prin participarea la reţelele din care fac parte 
aplicantul și partenerii, și prin atragerea a cel puţin 
unui nou sponsor.  

2. Personalul medical din șase centre medicale 
rurale (cel puţin 15 persoane) sunt instruite pentru 
prevenţia primară și secundară a diabetului. 

3. Cel puţin 500 persoane aflate la risc de a 
dezvolta diabet, și cel puţin 750 de persoane deja 
diagnosticate cu diabet din șase zone rurale (sate, 
comune) beneficiază de servicii de informare, 
consiliere și servicii de prevenţie primară și 
secundară pentru întȃrzierea sau evitarea 
instalării diabetului sau a complicaţiilor tardive ale 
acestuia. 

28. Asociaţia Help 
Autism 

Campanie de 
diagnosticare precoce a 
întârzierilor în dezvoltare 

Obiectiv general: Promovarea activităţilor Help 
Autism în vederea creșterii gradului de 
conștientizare și accesului la furnizarea de servicii 
sociale pentru depistarea precoce a copiilor cu 
întarziere în dezvoltare (întarziere de limbaj, 
tulburări de spectru autist și tulburări asociate).   

Obiective specifice:  

1 .Creșterea rolului Asociaţiei Help Autism și a 
DGASPC S3 în procesul de realizare a politicilor 
publice de sănătate pentru copiii cu întarziere în 
dezvoltare prin diagnosticul precoce și evaluarea 
psihologică a 600 de copii din creșele S3. 

2. Creșterea conștientizării publicului larg privind 
necesitatea și utilitatea diagnosticării precoce a 
copiilor cu întarzieri în dezvoltare prin campanie 
de conștientizare a drepturilor și accesului acestor 
copii la servicii publice. 

N/A 12 74,889.45 

29. Federaţia 
Organizaţiilor 
Neguvernamenta
le pentru Servicii 

VOCEA ONG! Obiectiv general: Creșterea capacității de 
dezvoltare strategică și implicare a ONG-urilor în 
procesul de realizare a politicilor publice în 
domeniul serviciilor sociale.  

1.  Fundaţia Alpha 
Transilvana 

20 225,000.00 
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Sociale - FONSS Obiective specifice:  
1. Extinderea la nivel național și dezvoltarea 
strategică a FONSS în vederea asigurării 
continuității activităților de lobby și advocacy la 
nivelul autorităților locale, regionale și naționale în 
domeniul serviciilor sociale.  
2. Creșterea vizibilității federației și a capacității 
de atragere de fonduri a ONG-urilor membre, în 
vederea unei mai bune reprezentări la nivelul 
întregului sector.  
3. Înființarea în cadrul federației a 3 întreprinderi 
sociale specializate pe servicii juridice, 
financiar/contabile și comunicare/ promovare în 
domeniul serviciilor sociale și sector ONG ca 
punct de suport și sprijin în dezvoltarea federației 
și a membrilor.  

30. Federaţia Volum 
 
 

V.I.S.S - Voluntariat in 
Servicii Sociale 

Obiectiv general: Creșterea accesului grupurilor 
vulnerabile la servicii sociale de calitate prin 
capacitarea organizaţiilor neguvernamentale în 
dezvoltarea de programe profesioniste de 
voluntariat în servicii sociale.  
Obiective specifice:  
1.  Crearea unui program de mentorat replicabil 
ca bază în dezvoltarea de infrastructură pentru 
coordonatorii de voluntari din organizaţii din 
întreaga ţară care activează în domeniul social, în 
vederea furnizării de servicii sociale bazate pe 
voluntariat. 
2. Dezvoltarea unui pachet de resurse destinat 
lucrului cu voluntarii în servicii sociale destinat 
copiilor cu dizabilităţi, copiilor institutionalizaţi, 
copiilor cu tulburări din spectrul autist, adulţilor 
bolnavi de scleroză în plăci și femeilor victime ale 
violenţei domestice, cu aplicabilitate naţională și a 
unui program de furnizare de servicii sociale bazat 
pe voluntariat în baza pachetului de resurse 
dezvoltat. 

1. Fundaţia 
Serviciilor Sociale 
Bethany 

 

2. Asociaţia 
Necuvinte 

 

3. Asociaţia Help 
Autism 

 

4. Asociaţia 
Speromax Alba 

 

5. Fundaţia de Sprijin 
Comunitar Bacău 

18 175,435.09 
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3. Promovarea și facilitarea de referinţe și 
informaţii între organizaţiile care activează în 
domeniul social și dezvoltarea capacităţii 
organizaţionale a acestora în domenii esenţiale și 
necesare profesionalizării lor. 
4. Obiectiv de dezvoltare organizaţională: întărirea 
capacităţii organizaţionale a Federaţiei VOLUM și 
a poziţiei acesteia de agregator de resurse și de 
expertiză în domeniul voluntariatului în toate 
domeniile de activitate în Romȃnia.  

31. Asociaţia 
Alternative 
Sociale 

Copiii din centrele 
rezidențiale: de la risc la 
oportunități prosociale 

Obiectiv general: Dezvoltarea comportamentelor  
prosociale în rândul copiilor cu comportamente 
predelincvente din centrele rezidențiale. 
Obiective specifice:  
1. Dezvoltarea abilităților de lucru cu copii cu 
comportamente antisociale pentru 164 specialiști 
din 10 centre rezidențiale ale DGASPC Iași până 
la finalul proiectului.  
2.  Dezvoltarea abilităților de management al furiei 
și a comportamentelor prosociale pentru 160 copii 
cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani din 10 centre 
rezidențiale ale DGAPSC Iași până la finalul 
proiectului.  
3. Promovarea contribuției societății civile la 
dezvoltarea capacității instituțiilor publice pentru 
reducerea comportamentelor antisociale la copiii 
din centrele rezidențiale către publicul ieșean pe 
parcursul proiectului.  
4. Obiectiv dezvoltare organizațională: 
Diversificarea metodelor de strângere de fonduri 
pentru implementarea programelor Alternative 
Sociale.  

1. Direcția Generală 
de Asistență Socială 
și Protecția Copilului 
Iași 

12 74,905.53 

32. Asociaţia 
Quantic 

Make a Mark Obiectiv general: Stimularea incluziunii sociale a 
copiilor și tinerilor provenind din grupuri 
vulnerabile din București printr-o iniţiativă pilot, 
utilizȃnd metode educativ-formative și 
participative de street art și graffiti. 

1. Fundaţia Parada 13 69,880.00 
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 Obiective specifice:  
1. Înfiinţarea Centrul Educaţional Make a Mark, ca 
spaţiu comunitar și “think-thank” al copiilor și 
tinerilor de la periferia vieţii urbane.  
2. Empowerment, auto-reprezentare, stimularea 
participarii la dezvoltarea orașului, pentru 100 
copii și tineri marginalizaţi.  
3. Consolidarea și promovarea metodei 
inovatoare de street art și graffiti – ca metoda 
eficientă care facilitează dreptul de exprimare al 
copiilor și tinerilor marginalizaţi, crescȃnd accesul 
lor la resursele publice și serviciile sociale ale 
orașului. 

 


