Viziunea FOND este aceea a unei lumi în care
România este implicată activ în promovarea
dezvoltării internaționale și acționează în
spiritul solidarității și egalității de șanse pentru
toate națiunile.

STRATEGIA 2015-2020

FOND este o platformă reprezentativă, consolidată, activă și recunoscută la nivel național și internațional.
Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltarea și implementarea unei politici coerente și eficiente a României în domeniul cooperării pentru
dezvoltare internațională și asistenței umanitare, de a crește capacitatea organizațillor membre și de a educa publicul larg cu privire la
cooperarea pentru dezvoltare internațională, prin implementarea de proiecte și programe specifice, networking, instruire, cercetare, dezvoltare
de politici publice și activități de advocacy.
1. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII FEDERAȚIEI ȘI A
ORGANIZAȚIILOR MEMBRE
1.1. Consolidarea capacității membrilor de a acționa eficient în
domeniul dezvoltării internaționale și asistenței umanitare
1.2. Consolidarea capacității membrilor de a contribui la elaborarea și
implementarea legislației și politicilor publice românești în domeniul
dezvoltării internaționale și asistenței umanitare
1.3. Consolidarea pachetului de beneficii destinat membrilor FOND,
bazat pe analiza nevoilor și în conformitate cu direcțiile strategice de
acțiune ale federației
1.4. Consolidarea structurii de membri (membership)
1.5. Facilitarea transferului de expertiză specifică/sectorială dinspre
membrii FOND către alte state
1.6. Consolidarea Grupurilor de lucru FOND ca mecanisme de
stimulare a colaborării și facilitare a schimbului de expertiză între
membri
1.7. Consolidarea structurii organizaționale, sustenabilității financiare
și a mecanismelor de management și funcționare eficientă a federației
1.8. Optimizarea comunicării interne și externe a federației

3. INFLUENȚAREA POLITICILOR PUBLICE ȘI ADVOCACY
LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL, EUROPEAN ȘI
INTERNAȚIONAL
3.1. Consolidarea parteneriatului strategic cu Ministerul Afacerilor
Externe din România

DIRECȚII ȘI OBIECTIVE
STRATEGICE
2. CREȘTEREA GRADULUI DE
INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A
DOMENIULUI COOPERĂRII
PENTRU DEZVOLTARE ȘI
ASISTENȚEI UMANITARE
2.1. Creșterea gradului de
conștientizare a populației,
factorilor de decizie și mass-media
cu privire la cooperarea pentru
dezvoltare și asistența umanitară
2.2. Facilitarea unei abordări
strategice a problematicii educației
pentru dezvoltare și stimularea
dialogului factorilor interesați pe
această temă

3.2. Implicarea activă a federației în implementarea Legii
cooperării pentru dezvoltare în România
3.3. Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor strategice cu
instituții și actori relevanți la nivel național
3.4. Propulsarea tematicii coerenței politicilor de cooperare
pentru dezvoltare pe agenda publică din România
3.5. Poziționarea FOND ca facilitator al procesului de dezvoltare a
strategiei organizațiilor neguvernamentale pentru dezvoltare din
zona Mării Negre
3.6. Consolidarea poziției FOND ca actor relevant în domeniul
cooperării pentru dezvoltare și asistenței umanitare în raport cu
instituțiile și organizațiile europene relevante
3.7. Dezvoltarea parteneriatelor si consolidarea poziției FOND în
rețele de ONG internaționale relevante

