FOND anunță încheierea proiectului „Consolidarea Capacității FOND și a Organizațiilor
Membre în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare în România” finanțat de Fondul ONG în
România
28 aprilie 2016, București
Săptămâna aceasta marchează încheierea proiectului „Consolidarea Capacității FOND și a
Organizațiilor Membre în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare în România”, ﬁnanţat prin granturile SEE
2009 –2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Proiectul a avut drept principal scop consolidarea capacităţii interne a Federaţiei pentru a
răspunde mai bine nevoilor membrilor în realizarea obiectivelor lor în domeniul cooperare pentru
dezvoltare, precum și întărirea capacității de advocacy a Federației.
Pe parcursul celor 26 de luni de proiect, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru
Dezvoltare – FOND a implementat peste 50 de activități la nivel național pentru a răspunde nevoilor
beneficiarilor direcți – membrilor, dar și grupului țintă reprezentat de organizații neguvernamentale în
afara membrilor Federaţiei, Ministerul Afacerilor Externe, ministerele de linie, Parlament,
europarlamentari români, autorităţi locale, mediul privat, mediul academic şi mass-media.
Activitățile implementate au inclus: elaborarea strategiei FOND pentru perioada 2016-2020 și a
planului de comunicare aferent, realizarea unui audit organizațional și financiar în urma căruia s-a propus
și o strategie de sustenabilitate financiară a Federației, realizarea de vizite de studiu, traininguri și
informări privitoare la fundraising, advocacy, parteneriate cu mediul privat și autoritățile publice locale,
cercetări tematice, întâlniri și poziții adresate decidenților politici.
Proiectul a facilitat o mai bună înțelegere și promovare a domeniului cooperare pentru dezvoltare
în România, precum și relaționarea cu principalii actori instituționali.
FOND a contribuit la un demers de advocacy european adresat Comisiei Europene referitor la
linia de finanțare europeană dedicată organizațiilor societății civile și autorităților locale în cooperarea
pentru dezvoltare.
FOND, în calitate de partener de consultare al Ministerului Afacerilor Externe, a contribuit la
procesul de modificare al legislației naționale privitoare la acest domeniu. În prezent, o nouă lege a
politicii de cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară a fost elaborată și transmisă pentru
consultare publică, urmând a intra în dezbaterile parlamentare cât mai curând.
Expertiza FOND și a organizațiilor membre a fost promovată în cadrul evenimentelor publice
implementate în cadrul proiectului. Acestea au reunit experți din domeniu, precum și reprezentanți ai
autorităților publice centrale și locale, reprezentanți din mediul privat, academic, jurnaliști. În cadrul
acestor întâlniri au fost identificate și oportunități concrete de colaborare iar FOND va continua să susțină
aceste demersuri începute și după finalizarea proiectului.
Conform raportului de monitorizare referitor la politica de cooperare pentru dezvoltare din
perspectiva societății civile, elaborat și lansat în cadrul proiectului, domeniul este încă unul marginal în

România și destul de puțin expus pe agenda publică, deși cooperarea pentru dezvoltare se regăsește în
domenii variate precum cel social, economic, educație, diplomație publică, etc. În plus, prin Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă – unul din subiectele dezbătute în cadrul proiectului – România va trebui să își
respecte angajamentele asumate iar acest document votat anul trecut de Organizația Națiunilor Unite va
reprezenta elementul cheie în următorii 15 ani, obiectivul de bază fiind eradicarea sărăciei, în toate
formele sale peste tot în lume.
Pentru mai multe detalii ne puteți scrie la adresa office@fondromania.org. Mai multe informații despre
activitatea Federației sunt disponibile pe website www.fondromania.org și pagina de Facebook www.facebook.com/FONDRomania
FOND reprezintă 39 de organizații neguvernamentale cu activitate vastă în domenii precum democrația
și buna guvernare, drepturile copilului, mediu, migrație, tineret, servicii sociale și cu expertiză în țările
din zona Mării Negre, Europa de Est, Balcani, Orientul Mijlociu și Africa.
Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltarea şi implementarea unei politici coerente şi eficiente a
României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi ajutorului umanitar, de a creşte
capacitatea organizaţiilor membre de a educa publicul larg cu privire la cooperarea pentru dezvoltare
internaţională, prin implementarea de proiecte şi programe specifice, networking, instruire, cercetare,
dezvoltare de politici publice şi activităţi de advocacy.

