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Organizaţiile neguvernamentale participante la curs care
ne-au sprijinit cu exemple de bune practici din activitatea
lor:
Judeţul Alba
Asociaţia Caritas Asistenţă Socială - Filiala Organizaţiei
Caritas Alba Iulia
Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Alba
Organizaţia Trebuie Sebeş
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş
Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj
Societatea de Ajutorare Diakonia Alba Iulia
Asociaţia Nonguvernamentală Maria Beatrice Alba Iulia
Judeţul Botoşani
Asociaţia Clara , Dorohoi
Fundaţia Tom Payne's Ministry - Bridge of Chistian Relief
England , Botoşani
Fundaţia Hand of Help , Botoşani
Asociaţia Sarepta , Botosani
Colegiul National al Asistenţilor Sociali din România,
Sucursala Teritoriala Botoşani
Fundaţia Estuar, Botoşani
Asociaţia Lumină pentru Copii , Botoşani
Judeţul Ialomiţa
Fundaţia New-Life, Slobozia
Asociaţia „Ajutati-ne să inţelegem lumea”, Slobozia
Asociaţia Socio-Culturala Matei Basarab Slobozia,
Asociaţia Naţionala a Surzilor din Romania - Filiala
Ialomiţa, Slobozia
Organizaţia pentru Copii si Adulţi cu Nevoi Speciale
„Trebuie” – Filiala Fetesti
Fundaţia Cuvioasa Paraschiva , Slobozia
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Introducere
Şansa de a lucra la un ghid cu această tematică a apărut ca
urmare a obţinerii finanţării proiectului „Parteneriat publicprivat pentru calitate în furnizarea de servicii sociale în
judeţele Alba, Botoşani şi Ialomiţa”, implementat de
organizaţia CRIPS (Centrul de Resurse şi Informare pentru
Profesiuni Sociale) în parteneriat cu asociaţia „Familia 2004”
din Blaj. În esenţă, a fost un proiect a cărui structură a
respectat etapele unui program formativ de calitate: analiza
de nevoi de formare, concepţie, aplicare şi pilotare model
de formare. Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL
EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-2013 , derulându-se în
perioada 17 octombrie 2012- 17 octombrie 2013.
De ce credem că a fost o şansă să lucrăm la un ghid cu o
asemenea tematică? Pentru că ne-am creat ca asociaţie din
anul 1997 şi încă de la inceput una din convingerile de bază
a fost aceea că, deşi organizaţia noastră are misiunea sa
specifică, activitatea ei se desfaşoară într-un context bine
precizat, iar parteneriatul cu structurile publice este un
„must”, o condiţie de reuşită, oricât de dificil părea acest
lucru la vremea aceea. Această provocare s-a dovedit a fi la
fel de complexă şi dificilă pe tot parcursul evoluţiei noastre
organizaţionale, dar ne-a oferit şi oportunitatea să învăţăm
permanent şi să găsim soluţii – şi chiar dacă nici în prezent
nu e deloc uşor să menţii şi să dezvolţi colaborarea cu
instituţii publice centrale/judeţene/locale, continuăm să
credem că parteneriatul public-privat este un factor de
progres pentru ambele părţi.
Îndrăznim să spunem că modelul promovat de organizaţia
noastră este un model de succes, ceea ce poate fi
demonstrat prin viabilitatea şi multitudinea de proiecte pe
care le-am implementat şi prin faptul că, deşi am trecut prin
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multe momente de răscruce,
recunoscută la nivel naţional.

suntem

o

organizaţie

Poate, la reuşita noastră a contribuit şi experienţa echipei
CRIPS, inclusiv cea anterioară activităţii din asociaţie.
Majoritatea membrilor echipei de bază provin din sistemul
public şi avem înţelegerea deplină a faptului că sectorul
public are multe atuuri, dar şi zone de blocaj, o inerţie care
face mai dificilă schimbarea – pe când activitatea într-un
ONG poate să-ţi confere mai multă independenţă,
flexibilitate, inovaţie. Dar nu oricum: ceea ce faci într-un
ONG se bazează pe respectarea unor legi comune, iar
rezultatele au valoare sporită şi devin sustenabile dacă sunt
recunoscute de către autoritatea publică.
Există o literatură de specialitate bogată pe tema
parteneriatului între ONG-uri, dar destul de redusă pe tema
parteneriatului public-privat, deoarece România are o lungă
istorie de administrare publică a serviciilor sociale şi o mai
scurtă experienţă în ceea ce priveşte administrarea acestor
servicii de către sectorul non-profit. Nu vom face acum o
analiză a modului cum s-a ajuns la această situaţie, ceea ce
dorim sa spunem este că ghidul nostru îşi propune să vină cu
sugestii şi răspunsuri aplicabile într-o variete de contexte,
atât ONG-urilor cu multă experienţă, de la care am învăţat
multe lucruri, dar şi celor care şi-au început activitatea mai
de curând.
Deoarece parteneriatul public-privat în furnizarea serviciilor
sociale este încă un subiect fierbinte chiar pe agenda
politică, credem că multe lucruri abia urmează sa fie spuse!
Să revenim la tema care ne interesează şi să vedem în mod
concret ce putem face pentru a îmbunătăţi parteneriatul
dintre structurile publice şi cele private în furnizarea
serviciilor sociale. Pentru aceasta, trebuie să revenim la
proiect. Obiectivul general al acestuia a fost să contribuie la
îmbunătăţirea
capacităţii
a
20
de
organizaţii
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neguvernamentale din domeniul social din judeţele Alba,
Ialomiţa şi Botoşani, de a contracta şi presta servicii sociale
de calitate, adecvate nevoilor beneficiarilor şi în acord cu
politicile locale şi cu standardele minime obligatorii validate
la nivel naţional pentru fiecare tip de serviciu în parte.
O etapă cheie în cadrul proiectului a fost analiza nevoilor de
formare (prescurtat ANF), de fapt o veritabilă analiză de
context, ale cărei rezultate au evidenţiat factorii de real
impact asupra îmbunătăţirii parteneriatului dintre ONG-uri şi
structurile publice din domeniul social.
Metodologia utilizată a fost special concepută pentru:


A analiza în egală măsură punctele de vedere ale
reprezentanţilor ONG şi ale sectorului public; scopul
proiectului
fiind
îmbunătăţirea
relaţiilor
de
parteneriat, a fost esenţială cunoaşterea opiniilor
reprezentanţilor ambelor sectoare, deci metodologia
ANF a avut două categorii de adresanţi, reprezentanţi
ai ONG-urilor şi ai sectorului public, şi a inclus
întrebări „în oglindă”.



Asigurarea coerenţei şi relevanţei informaţiei
culese şi analizate. În acest scop instrumentele
elaborate au avut o construcţie clară, sintetică, uşor
de completat pentru a nu crea dificultăţi
repondenţilor .



Stimularea parteneriatului public-privat inclusiv
pentru definitivarea şi aplicarea metodologiei ANF
în cele 3 judeţe. Persoanele resursă din DGASPCuri au
contribuit personal cu opiniile lor la definitivarea
chestionarelor şi ne-au sprijinit în identificarea şi
contactarea repondenţilor.



Asigurarea echilibrată a dimensiunii cantitative şi a
celei calitative a ANF. Chestionarele utilizate au
7

inclus la aceeaşi secţiune atât întrebări care au
permis colectarea de date cantitative, cât şi întrebări
legate de aspecte calitative.
Concluziile analizei au evidenţiat că în activitatea ONGurilor
sunt zone mai sensibile dar care se pot ameliora prin
formare. Ambele părţi au menţionat ca prim factor de
succes în îmbunătăţirea parteneriatul public-privat
comunicarea de calitate, profesionalismul şi capacitatea de
organizare a parteneriatului în proiecte specifice domeniului
social, cu roluri bine definite şi asumate, cu acţiuni concrete
planificate de comun acord, cu resurse explicitate.
Analiza ne-a permis să cunoaştem stadiul actual al
parteneriatului public-privat în domeniul social în judeţele
Alba, Botoşani, Ialomiţa, judeţe cu contexte specifice, să
înţelegem cum a evoluat dezvoltarea ONG-urilor în judeţele
sus-menţionate, să cunoaştem aprecierile ambelor sectoare
cu privire la relaţia de parteneriat existentă şi a factorilor
care influenţează pozitiv sau negativ parteneriatul publicprivat.
Factorii de succes sau de blocaj mentionaţi în chestionare
demonstrează o viziune comună a ambelor părţi – ei putând
fi grupaţi astfel:


Factori care ţin de mentalitate/atitudine, inclusiv de
idei preconcepute referitoare la cealaltă parte –
influenţabili printr-o mai bună cunoaştere reciprocă,
prin acţiuni de informare şi sensibilizare.



Factori care ţin de competenţe şi cunoştinţe - care
pot fi influenţati prin formare.



Factori care depind de elemente din cadrul legislativ/
alte cauze la nivel de sistem, dificil de influenţat pe
termen scurt, dar care prin recunoaştere şi lobby pot
duce la schimbare.
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Iată câteva citate din opiniile repondenţilor, în sprijinul
celor afirmate mai sus:
Factori de succes în parteneriatul public-privat din
perspectiva ONGurilor:


Transparenţa şi buna comunicare, respectul,
cooperarea sinceră şi onestă care, toate, contribuie la
formarea unui climat favorabil colaborării;



Implicarea
instituţiilor
publice
în
rezolvarea
problemelor comunităţii; identificarea nevoilor
specifice ale comunităţii şi gasirea de soluţii împreună
cu societatea civilă; preocuparea pentru atragere de
fonduri şi proiecte;



Seriozitatea, respectarea promisiunilor, transparenţa;



Gândirea parteneriatelor pe termen lung şi dintr-o
perspectivă strategică; daca se respectă factorii de
succes, creşte încrederea reciprocă;



Acceptarea diferenţelor de opinie;



Existenţa unui scop comun – înţelegerea faptului că
cei doi actori, publicul şi privatul sunt agenţi ai
schimbării; realizarea intervenţiilor pe două planuri,
material şi relaţional;



Dialogul permanent. Schimbul de informaţii,
experienţe şi bune practici duce la creşterea
calitativă a serviciilor oferite, atât de ONGuri, cât şi
de sectorul public;



Imagine bună în comunitate, atât a instituţiei publice,
cât şi a ONGului. Este esenţial ca ambii parteneri să

9

fie percepuţi ca structuri competente, responsabile şi
corecte;


Buna organizare în cadrul parteneriatului, prin
identificarea obiectivelor comune, identificarea
resurselor, planificarea activităţilor în funcţie de
obiective şi resurse; participare la evenimente
comune;



Deschiderea
autorităţilor
locale
în
vederea
transferului către societatea civilă a atribuţiilor şi
mijloacelor financiare necesare acţiunilor de asistenţă
socială.

Factori de succes în parteneriatul public-privat din
perspectiva repondenţilor din structuri publice:


Încrederea şi respectul reciproc;



Stabilirea principiilor de colaborare
începerea relaţiei de parteneriat



Seriozitatea din partea ambelor părţi;



Parteneriate scrise formalizate, clare, cu obligaţii de
ambele părţi şi cu specialişti desemnaţi implicaţi în
colaborare;



Acceptarea de către parteneri a regulilor şi normelor
comune de operare;



Distribuirea corectă a riscurilor între parteneri;



Transparenţa, îndeplinirea standardelor legislative de
catre ONG-uri în furnizarea serviciilor;

înainte

de
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Deschiderea
autorităţilor
locale
în
vederea
transferului către societatea civilă a atribuţiilor şi
mijloacelor financiare necesare acţiunilor de asistenţă
socială;



Comunicarea de calitate, sprijinul
respectarea angajamentelor luate



Identificare reală a nevoilor, cu implicarea ambelor
părţi, pentru proiectarea de servicii care să acopere
concret nevoile comunităţii;



Planificarea parteneriatelor pe termen lung şi în mod
strategic;



Deschidere spre colaborare şi sustinere reciprocă atât din partea ONG-urilor, cât şi a instituţiilor
publice;



Delegarea de gestiune din partea sectorului de stat
spre sectorul privat;



Monitorizarea partenerului privat la toate fazele
realizării proiectului/ realizării investiţiei şi în
exploatare.

reciproc

şi

Factorii de blocaj / barierele în colaborarea dintre ONG-uri şi
instituţii publice sunt, în viziunea instituţiilor publice
repondente:


Lipsa de comunicare;



Dificultăţile financiare, lipsa fondurilor;



Lipsa de competenţă în domeniu a instituţiei publice,
care poate crea mari dificultăţi în gestiunea
parteneriatului în unele proiecte;
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În unele colaborări, serviciile sunt oferite pe o perioadă
determinată de timp, de obicei în perioada de finanţare
şi monitorizare, fapt ce determină un minus în asigurarea
unei intervenţii optime şi continuă;



Minusuri legislative: neexistând normele metodologice de
aplicare a Legii 292/2011, procedura de desfăşurare a
parteneriatelor publice-private se desfasoară conform
Legii 178/2010, procedura este destul de complicată;



Schimbările permanente ce se produc la nivelul factorilor
de decizie, duc de cele mai multe ori la pierderea
relaţiilor de colaborare, clădite în timp de un ONG, cu
reprezentanţii instituţiilor publice;



Lipsa acreditării ca furnizor de servicii sociale sau a
licenţierii ; anumite ONG-uri nu cunosc importanţa
acreditării ca furnizor de servicii şi întârzie nejustificat
acest proces.

Dată fiind complexitatea subiectului, am ales două teme
principale pentru acest ghid, cu dorinţa de a veni în sprijinul
organizaţiilor
neguvernamentale
care
doresc
să-şi
îmbunătăţească parteneriatul cu instituţiile publice:
I.

Comunicarea- repere privind: construirea şi
promovarea imaginii organizaţiei, comunicarea
externă în diferite situaţii de colaborare cu
structuri publice, elemente de negociere,
comunicarea internă în cadrul organizaţiei, dar şi
în cadrul echipei de proiect când aceasta include
specialişti din ONG şi din instituţia publică
parteneră,

II.

Calitatea- repere privind: asigurarea calităţii
serviciilor sociale furnizate de organizaţie,
respectarea legislaţiei specifice, asigurarea
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calităţii într-o relaţie de parteneriat în diferitele
ei etape
Micul nostru ghid îşi propune să prezinte temele puse în
discuţie de reprezentanţii ONG-urilor şi ai structurilor
publice, dintr-o perspectivă practică, în dorinţa de a netezi
parteneriatul dintre cei doi mari jucători din sfera serviciilor
sociale, publicul şi non-profitul.
Mulţumim în mod deosebit colegilor din organizaţiile
participante în prima linie a proiectului nostru, care s-au
implicat activ în curs şi în dezbateri, inspirându-ne în
organizarea proiectului şi mai ales în finalizarea acestui
ghid.
Mulţumiri echipei de proiect, partenerului „Familia 2004”din
Blaj şi Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC) Alba, Botoşani şi Ialomiţa; cu toţii au
făcut eforturi şi au pus suflet pentru ca acest proiect să îşi
îndeplinească obiectivele cu bine.
Nu în ultimul rând, mulţumim consultanţilor AMPODCA, al
căror suport permanent în gestionarea corectă a proiectului
şi ajutor constructiv în înţelegerea şi aplicarea procedurilor
specifice finanţărilor din fonduri structurale, a constituit
pentru noi un exemplu concret de parteneriat public-privat
de calitate.
Cu certitudinea că sunt multe de spus şi că în sectorul ONG
sunt numeroase organizaţii cu performanţe deosebite în
parteneriatul public-privat, vă invităm să consultaţi lucrarea
noastră şi să „” o completaţi” cu opinii şi experienţe de
succes, din care să avem mereu de învăţat, cu toţii.

Aurora Toea
Preşedinte CRIPS
13
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Partea I
REPERE PRIVIND COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ
pentru un parteneriat public-privat de calitate

I.1 DESPRE COMUNICARE, CÂTEVA REPERE
TEORETICE
Orice relaţie se construieşte prin comunicare – iar relaţia de
parteneriat se bazează pe ceea ce este fiecare „actor” al
parteneriatului şi pe cum ştie să se facă cunoscut (IMAGINEA
ORGANIZAŢIEI), pe schimbul de mesaje/ idei/ experienţe
între părţi atât în pregătirea, cât şi în implementarea
proiectului/ serviciului/ programului care face obiectul
parteneriatului (COMUNICAREA EXTERNĂ, de la ONG către
structura publică şi către alte părti, inclusiv comunitatatea,
mass-media etc), dar şi pe dialogul intern, la nivel
intepersonal şi interprofesional, între membrii organizaţiei/
membrii echipei de proiect/program/ între profesionişti şi
beneficiari ai serviciului social/ proiectului (COMUNICAREA
INTERNĂ).
Comunicarea organizaţională este un proces de schimb de
mesaje între persoane, grupuri şi niveluri organizatorice din
cadrul organizaţiei, cu scopul realizării obiectivelor
individuale şi a celor colective1.
Relaţiile organizationale au ca suport comunicarea
interpersonală. Fiind un proces complex, comunicarea
antrenează, dincolo de latura structurală, şi alte aspecte ale

1

Adaptare după „Comunicarea organizaţională şi managementul situaţiilor de
criză”, T. Niculae, I. Gherghita, D. Gherghita, Editura Ministerului
Administraţiei şi Internelor - 2006
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existenţei organizaţiei: tehnice, economice, psihologice,
educaţionale, culturale etc.
Este important să încercăm să dăm câteva răspunsuri la
întrebarea „De ce comunicăm într-o organizaţie?“.
Iată câteva răspunsuri:
□ Procesele de stabilire a obiectivelor, de
armonizare a acţiunilor/activităţilor cu obiectivele
iniţiale ale organizaţiei şi ale proiectelor acesteia,
de eliminare a elementelor care împiedică
îndeplinerea acestora, de antrenare şi formare a
personalului, se bazează pe primirea şi
transmiterea de mesaje.
□ Comunicarea stabileşte şi menţine relaţiile dintre
angajati, dintre organizaţiile neguvernamentale şi
beneficiari, care permit adecvarea activităţilor
organizaţiei la mediul social şi profesional
(integrarea organizaţiei/serviciului într-un cadru
instituţionalizat: adecvarea la cadrul legislativ în
domeniu, reţeaua funcţională a organizaţiei,
comunitatea profesională şi socială);
□ Prin feed-back-ul din partea beneficiarilor direcţi
sau
indirecţi,
comunicarea
oferă
ocazia
identificării posibilităţilor de creştere a calităţii
performanţelor individuale ale profesioniştilor şi
generale ale organizaţiei;
□ Contribuie la instaurarea relaţiilor corecte şi
eficiente, între şefi şi subordonaţi, colegi,
beneficiari direcţi şi indirecţi, membrii ai
comunităţii,
autorităţi
publice
locale/judeţene/naţionale,
parteneri
şi
finanţatori/sponsori.
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În cadrul comunicării organizaţionale sunt trei planuri
importante, cu atât mai mult cu cât ele influenţează în mod
definitoriu organizarea şi funcţionarea oricarei structuri:




Imaginea
Comunicarea externă
Comunicarea internă

Le vom analiza pe rând în cele ce urmează pentru a putea
observa în ce masură fiecare dintre ele ne poate susţine în
dezvoltarea unui parteneriat de calitate.

I.2. IMAGINEA ORGANIZAŢIONALĂ
Cănd vorbim despre parteneriatul public privat, unul dintre
elementele importante în construirea şi fiabilitatea acestuia
este imaginea organizatională. Pentru fiecare organizaţie,
imaginea este constituită din totalitatea reprezentărilor pe
care le au despre aceasta diferite categorii de public: proprii
săi angajaţi, colaboratorii, beneficiarii, partenerii,
autorităţile publice, finanţatorii etc.
Pentru funcţionarea unui ONG care dezvoltă servicii sociale,
imaginea este „cartea de vizită” (formală şi informală) care
permite derularea activităţii, obţinerea avizelor de
funcţionare, crearea oportunităţilor de
colaborare, de
finanţare etc.
La o bună imagine a ceea ce reprezintă organizaţia pentru
diferite categorii de public contribuie –în primul rând - ceea
ce face cu adevărat organizaţia respectivă, proiectele
sale, principiile pe care le respectă, parteneriatele pe
care le dezvoltă. Un ONG trebuie să ştie să vorbească
despre sine, să se prezinte. Pe lângă ceea ce este şi ceea ce
face organizaţia, este important şi modul în care comunică
ceea ce este şi ceea ce face.
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În orice organizaţie ne confruntăm cu 3 tipuri de imagine:


imaginea oglindă – modul în care organizaţia este văzută
de către membrii ei, în special de către conducătorii ei.
La construirea acestei imagini concură mai ales factori
subiectivi (fiecare lider de organizaţie este foarte ataşat
de aceasta şi pune suflet – mai ales în domeniul nonprofit
în care înfiinţarea unei asociaţii are la bază liberul
consimţământ şi interesul membrilor fondatori pentru
cauze comune, adesea pasionante), dar şi acţiuni
concrete de autoevaluare, care într-un management de
calitate ajută ca „oglinda în care se priveşte să fie clară
şi corect luminată”, permiţând detaliilor negative şi
pozitive să iasă la iveală.



imaginea dobândită - maniera în care este percepută
organizaţia de către colaboratori, beneficiari, autorităţi,
comunitate, mass-media, finanţatori etc. Fiindcă cei care
văd din exterior organizaţia sunt atât de mulţi şi mai ales
atât de diferiţi între ei, imaginea dobândită se compune
din multe imagini diferite şi chiar contradictorii, de
diferite „culori”, ca într-un puzzle.



imaginea dorită – este imaginea spre care tindem:
maniera în care organizaţia doreşte să fie văzută şi
apreciată de către colaboratori, beneficiari, autorităţi,
finanţatori, mass-media etc, un fel de „imagine ideală”,
„imagine ţintă” etc. Imaginea dorită, chiar dacă şi ea
este compusă din imagini mai mici, este per ansamblu
armonioasă şi clară (un puzzle reuşit!). La armonie
contribuie modul în care, cunoscând imaginea generală
spre care tindem (o organizaţie serioasă, cu servicii de
bună calitate pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile lor,
cu capacitate remarcabilă de a implementa proiecte de
succes, un partener de încredere pentru autorităţile
publice) particularizăm fiecare „piesă din puzzle”: cum
dorim să fie imaginea (ce mesaj de imagine transmitem şi
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pe ce canale) la nivelul profesioniştilor, la nivelul copiilor
şi părinţilor, la nivelul instituţiilor publice sau al
comunităţii în ansamblul său. O imagine dorită de
ansamblu se compune din mai multe imagini dorite
particulare.
Aceste 3 tipuri de imagine este de dorit să fie practic
asemănătoare sau chiar identice, deziderat al strategiei de
imagine al organizaţiei, fiindcă atunci ajungem să fim văzuţi
în exterior aşa cum ne dorim şi cum ne imaginăm că suntem
cu adevărat.
În funcţie de obiectivele organizaţiei- generale, legate de
misiunea sa statutară, şi particulare – specifice unui proiect
în pregătire sau în implementare – sunt necesare eforturi
pentru ca imaginea compusă din percepţiile publicului ţintă,
partenerilor, evaluatorilor, finanţatorilor etc să fie cât mai
apropiată de imaginea dorită. Trebuie avute în vedere toate
categoriile de public, atât cel „pozitiv” (cel care apreciază
activitatea ONG-ului), cât şi cel „negativ” (cel care aduce
critici acestuia).
Este un proces complex, gestionat la marile companii sau
instituţii de specialişti în imagine – dar date fiind resursele în
general limitate ale ONG-urilor putem realiza singuri
„construirea şi promovarea imaginii”, ţinând cont de câteva
elemente cheie:


materialele generale de prezentare a organizaţiei sunt
concepute astfel încât informaţia să nu devină foarte
repede perisabilă. De exemplu, în pliantul general al
organizaţiei sau în materialul de prezentare postat pe
site la „Cine suntem noi?” se includ informaţiile
despre misiune, obiective, scurt istoric, tipuri
programe derulate, locaţie şi date de contact pentru
a obţine mai multe informaţii. Aceste materiale nu au
în general adresanţi specifici, de aceea trebuie să fie
sintetice şi clare. Sunt uşor de utilizat în multe
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situaţii şi necesită revizuire anuală sau chiar la 2-3
ani.


Informaţiile despre ce face organizaţia în diferite
proiecte – fac obiectul unor materiale de imagine mai
detaliate, concepute având în vedere adresantul
informaţiei. Aceste informaţii au un grad mai mare de
perisabilitate şi este bine ca fiecare material de acest
gen să fie datat (în cazul comunicatelor de presă este
obligatoriu!). De exemplu, dacă ONG-ul derulează un
proiect de centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi, se
realizează un material de prezentare adresat
profesioniştilor / autorităţilor / finanţatorilor, cu un
conţinut şi un limbaj care contribuie la percepţia
profesionalismului organizaţiei, la aprecierea calităţii
serviciului din perspectiva legislaţiei în vigoare.
Aceeaşi organizaţie realizează un alt material de
prezentare a serviciului adresat părinţilor / publicului
larg, cu un conţinut preponderent practic (locaţie,
condiţii de acces, servicii oferite, date de contact) şi
un limbaj accesibil. De asemenea, pentru mass-media
se redactează comunicate de presă, scurte, sintetice
şi datate. Astfel, se urmăreşte ca imaginea dobândită
prin
percepţia
profesioniştilor/
autorităţilor/
finanţatorilor să se completeze cu imaginea dobândită
prin percepţia părinţilor copiilor beneficiari şi să
formeze, împreună, imaginea dorită de organizaţie în
îndeplinirea misiunii sale.



Imaginea organizaţiei în cadrul unei aplicaţii scrise
pentru obţinerea unei finanţari se elaborează
completând elementele generale de imagine, care
reprezintă cât mai benefic organizaţia (misiune, scurt
istoric, beneficiari, buget anual, parteneri etc) cu
elemente specifice, adaptate tematicii liniei de
finanţare. Obiectivul fiind obţinerea unui punctaj cât
mai mare la experienţa aplicantului şi capacitatea de
implementare de proiecte, avem în vedere să
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adaptăm prezentarea organizaţiei la cerinţele ghidului
şi chiar la elementele menţionate în grila de evaluare.
De exemplu, la o aplicaţie pentru o finanţare de
promovare a egalitătii de şanse facem referiri
specifice la modul cum aplicăm acest principiu în
viaţa organizaţiei, la alte proiecte derulate în care am
avut în vedere acest principiu. Nu uităm enumerarea
partenerilor, mai ales a celor din sectorul public, dar
şi a partenerilor europeni cu care am colaborat
anterior (fapt care creşte credibilitatea). Dacă
organizaţia este la început de drum şi nu are încă
experienţă în domeniu, se pot face precizări
referitoare la experienţa personală a unor membri ai
echipei, sau la rolul acordat
partenerilor mai
experimentaţi, toate acestea argumentând că
aplicantul şi partenerii săi nu pornesc de la zero.
Pentru o evaluare bună a capacitaţii organizaţiei, pe
lângă datele financiare (ale sale şi ale partenerilor)
este oportun să fie amintită, dacă este cazul,
varietatatea surselor de finanţare pe care le-a avut
organizaţia.
În toate situaţiile exemplificate mai sus, este necesar ca
imaginea să fie creată pe baza unor informaţii corecte şi
verificate. Foarte uşor se pierde credibilitatea organizaţiei,
dacă se trimite un comunicat de presă cu date eronate sau,
mai grav, dacă în descrierea organizaţiei în aplicaţia pentru
un proiect se trec resurse inexistente, în urma unui control
din partea autorităţii contractante se pot da penalizări.
Imaginea unei organizaţii reprezintă modul de reflectare al
reputaţiei, notorietăţii şi identităţii unui ONG, determinant
pentru aceasta fiind activităţile care contribuie la
crearea/perceperea unei bune vizibilităţi (strategia de
promovare a imaginii) care însă trebuie să fie congruentă cu
activităţile specifice desfăşurate de o organizaţie şi care
generează credibilitate.
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Este important să reţinem faptul că imaginea organizaţiei nu
este o imagine statică şi valabilă o dată pentru întodeauna,
ci ea evoluează permanent, fiind influenţată de factori
interni şi externi.
La construirea imaginii contribuie :
-

calitatea comunicării iniţiate de organizaţie ;
« zgomotele » care intervin în mediul de
comunicare
« filtrele » cu care instituţia (persoana)
recepţionează imaginea organizaţiei, de multe
ori
dependente
de
factori
subiectivi
(prejudecăţi,
concurenţa,
rezistenţa
la
schimbare)

În strategia de imagine se au în vedere toate categoriile de
public, atât cel aşa zis « pozitiv », cât şi cel « negativ » (spre
deosebire de marketing, care se concentrează doar pe tipuri
de public aprobatoare sau pasive). Este important pentru
conducerea unei organizaţii să analizeze de ce anumite
categorii de public au o imagine negativă (mai ales dacă
acele categorii au legatură cu strategia ONG-ului) şi să ia
măsuri de ameliorare a imaginii concentrându-se asupra
categoriilor respective.
„Elaborarea strategiei de imagine (...) presupune cercetarea
atentă a situaţiei concrete în care se află organizaţia,
stabilirea unor obiective determinante cu privire la ce se
doreşte a se obţine, astfel încăt să se selecteze tehnicile şi
mijloacele cele mai adecvate situatiei reale în care se află
aceasta...şi care să vizeze crearea unei imagini pozitive
puternic credibile, distincte şi clare în mediul social
relevant.”2


2

Iorgu Sahlean, M. (2010) Aspecte psihosociale ale gestionării
crizei de imagine în mediul organizaţional, Teza de doctorat,
Univ. Bucureşti
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Exemple de tehnici de construire a unei imagini pozitive :


Efectul haloului în care se foloseşte transferul de
credibilitate al unei persoane care se bucură de o
bună imagine publică, chiar de notorietate şi care
este invitat să se implice în activităţile organizaţiei.



Răsturnarea imagologică, tehnica prin care se
promovează/accentuează cu prioritate proiecte,
activităţi recunoscute de media, de autorităţi, de
publicul larg, promovarea fiind însoţită de cât mai
multe fapte, mărturii concrete.

Imaginea unei organizaţii este coerentă doar atunci când
există percepţii similare asupra unei organizaţii la nivelul
angajaţilor şi al publicului extern. Activităţile de promovare
a unei imagini pozitive sunt completate prin existenţa unui
mediu organizaţional intern sănătos, capabil de a face faţă
provocărilor, care promovează dialogul, negocierea,
valorizarea angajaţilor.
Nu este de neglijat imaginea pe care o are personalul despre
propria organizaţie, iar pentru mobilizarea echipei
conducerea organizaţiei ar trebui să se preocupe de
promovarea următoarelor idei cheie, dintr-o perspectivă
pozitivă:


avem o misiune bine definită şi ca s-o îndeplinim
suntem o organizaţie flexibilă, capabilă să facă
faţă dificultăţilor şi provocărilor, care doreşte
permanent să înveţe şi să se dezvolte



conducerea ONG-ului se preocupă permanent de
extinderea
domeniilor
de
acţiune,
de
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îmbunătăţirea performanţelor şi de găsirea surselor
de finanţare; fiecare membru al echipei este
invitat să se implice activ în acest demers


atitudinea, profesionalismul şi responsabilitatea
fiecărui angajat sau voluntar influenţează imaginea
şi viitorul organizaţiei

Astfel, toate resursele umane ale organizaţiei trebuie să
cunoască elementele generale de imagine a ONG-ului, să fie
la curent cu proiectele în derulare, chiar dacă nu sunt
cunoscute toate detaliile.
Atunci când un membru al echipei transmite un mesaj de
genul : „nu stiu nimic despre organizaţie/ n-am auzit despre
acest proiect, întrebaţi-l pe preşedinte sau pe director”,
sau, mai grav, cand transmite informaţii complet eronate şi
chiar critici răuvoitoare - imaginea ONG-ului poate fi
afectată profund, contracarându-se eforturile de a promova
o imagine pozitivă.
Soluţia ar fi ca fiecare membru al echipei să ştie şi să
transmită corect informaţiile de bază despre organizaţie sau
despre un proiect, menţionând că, dacă cel care întreabă
doreşte să ştie mai mult, este bine să ia legătura cu „X”, sau
să consulte pagina web/ pliantul etc.
Iată câteva exemple de promovare a imaginii organizaţiei
realizate de colegii participanţi la proiectul nostru:
Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Ialomiţa este o
organizaţie
neguvernamentală,
independentă,
non-profit,
necondiţionată politic şi religios, cu personalitate juridică, ce
apără şi promovează drepturile şi interesele sociale, profesionale,
culturale şi educaţionale ale persoanelor cu deficienţe de auz
(surzi, surdo-muţi, hipoacuzici) la nivelul judeţului Ialomiţa,
pentru incluziunea socială şi egalizarea şanselor.
Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Ialomiţa
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„Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale “TREBUIE!”
filiala Alba s-a înfiinţat în anul 1994 la iniţiativa unui grup de
părinţi care aveau copii cu dizabilităţi psihice, fizice sau asociate,
şi a devenit persoană juridică la 01 Martie 2001, conform
Hotărârii Judecătoreşti nr.313/2001, în conformitate cu O.G.
26/2000. Sediul social se află în str. Lucian Blaga, nr.45A,
Localitatea Sebeş, Judeţul Alba. Este înscrisă la Registrul
Comerţului cu codul 8163453.
A identificat necesităţile şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi încă
din 1995 şi a derulat programe de recuperare, integrare şcolară şi
socioprofesională, programe pe care le-a diversificat oferindu-le în
felul acesta şanse egale cu ceilalţi membri ai comunităţii.
Organizaţia urmăreşte rămânerea în familia biologică în felul
acesta prevenindu-se instituţionali-zarea. Pornind de la
convingerea că pregătirea pentru o viaţă independentă este
crucială în procesul de integrare socială a copilului şi tânărului cu
dizabilităţi, ”TREBUIE!” Sebeş a dezvoltat un sistem de servicii
sociale acreditate având ca scop realizarea unui nivel de trai
corespunzător standardelor, cu sprijinirea familiei care este cel
mai bun mediu de dezvoltare armonioasă a acestora’.
Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale “TREBUIE!” Filiala Alba
„Misiune: Apărarea şi promovarea intereselor şi drepturilor
persoanelor afectate de autism din Ialomiţa
Vizune: Înfiinţarea de centre de recuperare în toate oraşele mari
din ţară pentru persoanele afectate de Autism”
Asociaţia Ajutaţi-ne să înţelegem lumea - Slobozia

În cazul concret al unei relaţii de parteneriat public-privat
pentru derularea unui proiect, contează atât imaginea
individuală a fiecărei părţi, căt şi imaginea „parteneriatului
ca întreg”: echipa devine o echipă cu reprezentanţi ai
ambelor părţi, deci cele spuse anterior la nivel de
organizaţie devin valabile şi la nivel de parteneriat.
Din experienţa CRIPS, cea mai eficientă cale de a construi
legături cu o structură publică sau cu un alt ONG este
oportunitatea oferită de implementarea unui proiect în
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parteneriat. Astfel, se ajunge la o intercunoaştere bună, la
valorizarea punctelor forte ale fiecarui partener, la
depaşirea dificultăţilor şi ameliorarea punctelor slabe, la
îndepărtarea ideilor preconcepute – imaginea parteneriatului
ca intreg pe care o construim prin proiect devenind nu doar
o imagine proiectată către exterior, ci şi o imagine asumată.
Iată câteva exemple de prezentare a imaginii parteneriatului
public-privat prezentate de organizaţiile participante la
proiectul nostru:
”În luna Decembrie a anului 2012 a fost încheiat un parteneriat
între Primăria Municipiului Ocna Mureş şi Filiala Filantropia
Ortodoxă Ocna Mureş din care a rezultat un Centru de Zi pentru
copii. Colaborarea între Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş
şi Primăria Municipiului Ocna Mureş a început în anul 2003 tot
printr-un parteneriat care viza un Centru de Zi pentru copii, dar a
suferit mai multe modificări de-a lungul anilor, iar cea mai nouă
convenţie este cea amintită mai sus. Convenţia reînnoită în
decembrie 2012 este valabilă timp de un an cu posibilitatea de
prelungire printr-un act adiţional la sfarşitul perioadei de
valabilitate. Pentru derularea proiectului s-a format un comitet
de conducere format din patru membri ai Primăriei Municipiului
Ocna Mureş şi trei membri ai Filialei Filantropia Ortodoxă Ocna
Mureş. Acest comitet se întâlneşte periodic în funcţie de nevoile
care apar şi se caută mereu cele mai bune soluţii pentru
longevitatea proiectului”.
Centrul de zi pentru copii
„Sfântul Mucenic Ciprian” Ocna Mureş - Filiala Filantropia
Ortodoxă Ocna Mureş

“În cadrul proiectului am beneficiat de o colaborare foarte bună
cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani.
Agenţia ne-a sprijinit în contactarea potenţialilor angajatori, a
pus la dispoziţie spaţiul şi ne-a asistat în organizarea burselor de
locuri de muncă şi a întâlnirilor de mediere cu angajatorii din
Botoşani. Prin serviciile de mediere a muncii AJOFM Botoşani
doreşte să susţină adulţi cu dizabilităţi aflaţi în căutarea unui loc
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de muncă dar şi potenţiali angajatori care doresc să angajeze
persoane cu dizabilităţi. Beneficiarii proiectului au avut astfel
posibilitatea să discute cu angajatorii împărtăşindu-le din
experienţa lor personală şi solicitând prin depunerea CV- urilor
drepturi egale pe piaţa muncii. Angajatorii au avut posibilitea să
intre în contact cu beneficiarii fundaţiei şi aparţinătorii acestora
iar prin aceste întâlniri s-a reuşit o clarificare în rândul
angajatorilor cu privire la abilităţile, posibilităţile persoanele cu
probleme de sănătate mintală şi o informare/conştientizare a
angajatorilor, beneficiarilor şi aparţinătorilor cu privire la
legislaţia din domeniul muncii, facilităţi legislative pentru
angajatori, stimulente, informaţii despre boala psihică,
invaliditate etc”.
Fundaţia Estuar- Filiala Botoşani,
Proiectul “Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru
adulţii cu probleme de sănătate mintală”
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I.3. COMUNICAREA EXTERNĂ

Când vorbim despre comunicarea externă a unei organizaţii
ne referim la:

□ Comunicarea cu alte instituţii şi organizaţii pentru
îndeplinirea
atribuţiilor
sale,
dezvoltarea
parteneriatelor, realizarea de lobby sau strângere
de fonduri.
□ Comunicarea cu mass-media pentru promovarea
imaginii.
□ Comunicarea cu publicul larg (comunitatea) pentru
a se face cunoscută la nivelul potenţialilor
beneficiari şi, în cazul organizaţiilor publice şi
private din domeniul social, pentru a stimula
participarea comunităţii la ameliorarea/rezolvarea
problemelor care descriu misiunea/obiectivele
serviciului.

O formă particulară de comunicare externă a ONG-urilor din
domeniul social este cea care are drept obiectiv strângerea
de fonduri – „found raising”
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Iată câteva elemente definitorii pentru climatul de
comunicare, în orice tip de comunicare organizatională, din
care reies avantajele pentru ambele părţi ale climatului
cooperant, specific unui parteneriat de calitate:
Climatul de comunicare
inchis

Climat de comunicare deschis
şi cooperant

□ Se emit judecăţi
de valoare

□ Comportamente
descriptive

□ Control excesiv

□ Orientare spre solutii

□ Mesaje
manipulative sau
cu scopuri
ascunse

□ Deschisă şi sinceră

□ Indiferenţa în
comunicare, lipsa
de preocupare

□ Caracterizată prin
rabdare şi indulgenţă

□ Tendinţe de
superioritate,
dogmatice,
nereceptive
dialogului

□ Atentă, bazată pe
empatie

□ Feed back corect şi
imediat

□ Atitudini
negative, chiar
ostile
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Specialiştii în comunicare menţionează existenţa a trei
tipuri de comunicare externă3:
a. Comunicarea externă operatională
b. Comunicarea externa strategică
c. Comunicarea externă de promovare (publicitate,
relaţii publice) , care în cazul ONG-urilor are forma
specifică de comunicare externă de promovare
pentru strângere de fonduri
Prezentăm în continuare câteva elemente relevante
referitoare la cele trei tipuri de comunicare externă,
aplicabile în cazul organizaţiilor neguvernamentale
furnizoare de servicii sociale sau al proiectelor derulate în
parteneriat public-privat.

a. Comunicarea externă operatională a unei
organizaţii care furnizează servicii sociale se realizează în
activitatea curentă cu familiile/ aparţinătorii beneficiarilor,
autorităţi publice, servicii complementare, parteneri în
proiect etc.
Aşa cum am precizat şi în paragraful referitor la imagine,
fiecare angajat sau voluntar al organizaţiei este purtătorul
informaţiei legate de ONG, în egală măsură în care este
întreaga echipă, iar în comunicarea externă operaţională
presupune numeroase situaţii în care nu doar conducerea sau
purtătorul de cuvânt transmit mesaje către exterior.
În cazul unei organizaţii furnizoare de servicii sociale
comunicarea externă operatională se realizează în bune
condiţii dacă există nişte proceduri şi formulare de lucru cu
care personalul este familiarizat şi pe care le poate aplica
uşor.
3

cf „Le management dans les organisations publiques”, Annie Bartoli,

Dunod, Paris, 1997
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Situaţii de
comunicare
externă
operaţională

Exemple de mijloace de comunicare
externă operaţională

Spaţiu bine definit şi amenajat
Relaţionare
corespunzător în incinta serviciului
cu familia /
pentru a comunica verbal cu familia/
aparţinătorii
vizitatorii beneficiarului
beneficiarului Contract cu beneficiarul / aparţinătorii
acestuia
Dosarul beneficiarului, incluzând Planul
de servicii/Planul Individualizat de
Protecţie
Activităţi prevăzute în PS/PIP de
relaţionare cu familia / aparţinătorii şi
formulare de completat de profesionist
în diferite situaţii (grila de observare a
vizitei, raport de vizită la domiciliu,
anunţarea unei situaţii neprevăzute etc)
Consemnare anunţuri telefonice/prin
email
Condica de reclamaţii / sugestii
Relaţionare
cu mediul
extern în
vederea
implementării
serviciilor
adresate
beneficiarului

Întâlniri
prevăzute
în
vederea
implementării Planului de servicii/
Planului Individualizat de Protecţie şi
formulare de completat de profesionist
în diferite situaţii
Adrese scrise de relaţionare cu şcoala,
unităţi medicale, poliţia
Documente din componenţa Dosarului
beneficiarului: fişe medicale, rapoarte
de observaţie, anchete sociale, planuri
pedagogice etc.
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Relaţionare
cu mediul
extern pentru
funcţionarea
curentă

Avize de funcţionare în conformitate cu
legea: P.S.I, aviz sanitar etc.
Contracte de furnizare a utilităţilor şi
corespondenţa în legatură cu derularea
acestora
Acreditarea/Licenţiere în conformitate
cu legea
Contracte de achiziţii bunuri şi servicii şi
corespondenţa în legatură cu derularea
acestora

Câteva opinii despre situaţii concrete de comunicare externă
operatională cu instituţii publice în cazul unei organizaţii
furnizoare de servicii sociale – de exemplu în situaţia unei
case de tip familial (serviciu rezidenţial pentru copii):
Comunicarea cu şcoala:


Se intocmesc adrese scrise şi se contactează
conducerea şcolii pentru înscrierea beneficiarului;
în adresa se specifică persoana responsabilă de PIS
educaţie al acelui copil şi datele ei de contact,
urmând ca responsabilul să devină pentru scoală/
învăţător/ diriginte persoana resursă cu care va
comunica pe tot parcursul anului scolar



După discuţii bilaterale şi şedinte cu părinţii se
întocmesc rapoarte scrise care se includ în dosarul
individual al copilului, pentru evaluările ulterioare



În comunicarea cu şcoala se promovează integrarea
copilului, nondiscriminarea, valorizarea maximă a
potenţialului copilului; nu se permite etichetarea
copilului, comentarea situaţiei sale specifice de
către profesori, colegi sau părinţi ai elevilor. O
idee pozitivă care poate fi promovată în
comunitatea şcolară este că ajutând şi respectând
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un coleg lipsit temporar de familie, ceilalţi elevi
devin mai solidari şi mai buni cetăţeni.


Cadrele didactice, colegii de clasă pot fi invitaţi să
participe la mici evenimente (aniversarea unui
copil, ‚ziua porţilor deschise”, serbarea de
Crăciun”). Astfel de invitaţii scrise sunt mai puţin
oficiale, este oportun să fie antrenaţi copiii în
formularea, decorarea invitaţiei.



În situaţiile deosebite (îmbolnăvirea unui copil,
fuga din centru etc) care implică absenţa de la
programul şcolar, şeful serviciului comunică în scris
cu şcoala; aceeaşi comunicare scrisă este
obligatorie în situaţiile de încheiere a protecţiei
rezidenţiale,
prin
reintegrare
familială,
plasamanet la familia largită sau adopţie, chiar şi
în situaţiile în care copilul va învăţa la aceeaşi
şcoală.



...şi exemplele de situaţii
operaţională pot continua!

de

comunicare

Fiecare membru al echipei îşi poate asuma rolul de
comunicator extern, mesajul său fiind centrat pe
seriozitatea, eficienţa şi calitatea de care dă dovada
organizaţia.
Acest lucru presupune ca membrul echipei:
□ să ştie (deziderat care ţine de eficienţa
comunicării interne, dar devine foarte vizibil în
comunicarea externă operaţională),
□ să creadă (să existe coerentă între discursul pe
care îl afişează şi acţiunile sale concrete)
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□ să vrea (adică să simtă nevoia să vorbească
despre organizaţie, despre munca sa în cadrul
organizaţiei, ceea ce trimite la ideea de
motivaţie).
Parteneriatul public-privat presupune comunicare externă
operatională în principal în scris. Corespondenţa organizaţiei
cu structura publică- fie că este vorba de DGASPC, Primărie,
şcoală, unitate sanitară, poliţie -se înregistrează cu atenţie
în registrul de intrări-ieşiri, chiar dacă aparent pare o
procedură formală consumatoare de timp. Numai cu o
evidenţă clară a corespondenţei operationale se poate
demonstra modul profesional de lucru al organizaţiei şi,
eventual, se pot depăsi unele situaţii dificile cu care
întotdeauna structurile care lucrează în beneficiul
persoanelor se pot confrunta.
Chiar şi în cazul în care parteneriatul public-privat se
desfăşoară în cadrul unui proiect punctual şi nu presupune
furnizare de servicii sociale, regula evidenţei corespondenţei
operaţionale trebuie respectată.
Este cerinţa finanţatorului (în proiectele POSDRU, PODCA se
controlează
înregistrarea
corespondenţei),
dar
o
conştientizăm cu toţii ca pe o măsură utilă în implementarea
cu succes a proiectului.

b. Comunicarea externă strategică presupune atât
dezvoltarea relaţiilor cu mediul extern în interesul extinderii
reţelei de colaboratori/ parteneri/ beneficiari ai
organizaţiei, dar şi previzionarea evoluţiilor din sectorul
social care pot influenţa activitatea organizaţiei.
Acest proces are loc în dublu sens, de la organizaţie la
mediul extern (b1) şi, reciproc, din mediul extern către
organizaţie (b2).
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Situaţii
de Exemple de mijloace de comunicare
comunicare
externă strategică
externă
strategică
necesare pentru:
Construirea de
relaţii profitabile
bidirecţional cu
reprezentanţi
cheie ai mediului
extern

Parteneriate de principiu cu autorităţile
publice locale/judeţene/nationale etc
Parteneriate de principiu cu alte
instituţii relevante pentru activitatea
ONG-ului.
Parteneriate de principiu cu ONG-urile.
Parteneriate public-privat (sub diferite
forme) în vederea depunerii sau
implementării unor proiecte.
Parteneriate de principiu cu diferiţi
sponsori şi/sau finaţatori.
Parteneriate cu sponsori şi finanţatori.
Organizare şi participare la seminarii şi
conferinţe cu diferite tematici
reprezentative pentru ONG etc

Observarea
tendinţelor la
nivel de
comunitate în
vederea adaptării
metodologiilor de
lucru.

Analiza nevoilor comunitaţii.
Rapoarte de activitate.
Studii, cercetări relevante.
Fişe de evidenţă a
solicitărilor/sesizărilor din partea
autoritaţilor publice, ale altor instituţii
relevante pentru activitatea ONG-ului,
din partea sponsorilor şi/sau
finanţatorilor etc

Influenţarea
evolutiei
normelor şi
reglemetărilor
legislative

Advocacy
Lobby
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b1) Comunicarea de la organizaţie către mediul
extern - are rolul de a face cunoscută organizaţia la nivel
local/ judeţean/ naţional/ internaţional cu scopul
promovării rezultatelor şi identificării de noi parteneri;
participare la grupuri de lucru, conferinţe, dezbateri în care
organizaţia poate să transmită valorile şi experienţa sa.
Aceasta este o comunicare cu rol de a disemina experienţa
organizaţiei, în care ONGul dă informaţii despre activităţile
şi rezultatele sale prin relaţionare cu mass-media (articole,
interviuri, publicitate plătită), prin realizare şi trimitere de
rapoarte/ materiale elaborate, prin organizare de/
participare la evenimente (Ziua porţilor deschise,
aniversarea organizaţiei, târg de produse realizate de
beneficiari, târguri ONG, concursuri de proiecte), prin
campanii de informare-sensibilizare etc.
Vom aborda două situaţii de comunicare externă strategică
către mediul extern utile reprezentanţilor ONG, respectiv:
i)
COMUNICAREA EXTERNĂ STRATEGICĂ CU SCOP DE
NETWORKING (includerea şi participarea ONG-ului în reţele
profesionale care au legatură cu domeniul său de activitate
şi crearea unei reţele de catre un ONG cu iniţiativă)
ii) COMUNICAREA EXTERNĂ STRATEGICĂ PENTRU INIŢIEREA
DE PARTENERIATE, cu accent pe negocierea premergătoare
încheierii parteneriatului
i) COMUNICAREA
NETWORKING

EXTERNĂ

STRATEGICĂ

CU

SCOP

DE

Indiferent de nivelul la care intervine (comunitar-local/
judeţean/ naţional/ internaţional), organizaţia se preocupă
de intrarea sa în relaţie cu alte organizaţii şi structuri
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publice care formează reţele profesionale sau de lobby
pentru promovarea drepturilor beneficiarilor, etc.
Prima etapă este cea de înscriere în reţea – în general prin
completarea şi trimiterea de formulare specifice, cu
informaţii relevante despre organizaţie, solicitate de altfel
tuturor membrilor. De la inceput se recomandă desemnarea
unei persoane care să se ocupe de comunicarea în cadrul
reţelei, pe lângă reprezentantul oficial al organizaţiei care
de obicei semnează şi autorizează toate documentele de
înscriere. Aceasta, deoarece participarea la reţea –
„networking”-ul – presupune un efort permanent de
comunicare păstrând direcţiile strategice ale ONG-ului, dar
cu adresabilitate concretă la problemele/ temele puse în
dezbatere şi la care se solicită feed-back.
De asemenea, trebuie bine exploatat potenţialul reţelei în
ceea ce priveşte schimbul de experienţă între membri:
organizaţia poate disemina rezultatele unui proiect propriu
şi poate pune întrebări celorlalţi legate de experienţe
similare, lămurirea unor prevederi legislative, proceduri de
lucru etc.
Atunci când reţeaua are propriile canale de comunicare –
website, buletin informativ, grup de discuţii – ele trebuie
utilizate permanent, fiind în atribuţiile persoanei desemnate
odată cu înscrierea.
Participarea la o reţea profesională este benefică pentru
organizaţie atunci când este o participare activă: nu ne
limităm la a afla ce se mai întâmplă/ ce spun ceilalţi, ci
contribuim cu informaţie şi punem întrebări. De aceea o
considerăm o formă de comunicare de la organizaţie spre
mediul extern. Fiecare membru participă la viaţa reţelei şi
reciproc, viaţa fiecarui membru este îmbunătăţită dacă
reţeaua este dinamică.
La succesul networkingului contribuie disponibilitatea de a
investi timp în această activitate, precum şi disponibilitatea
de a ajuta, de a răspunde întrebărilor celorlalţi şi nu doar de
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a "vâna" diverse contacte / informaţii de care avem nevoie/
diverse oportunităţi.
Fiind astfel o activitate consumatoare de timp, networkingul este o optiune strategică: nu ne înscriem în multe reţele
de dragul de a fi membri şi de a „ne lăuda”cu asta, ci le
selectăm pe acelea care răspund direcţiilor de dezvoltare şi
apreciem ca ne vor sprijini în viitor.
Recomandăm organizaţiilor mici şi/sau la început de drum să
se înscrie în una sau mai multe reţele, după capacitatea de a
face faţă networking-ului, fiindcă astfel vor cunoaşte mai
bine sectorul de intervenţie, vor putea identifica parteneri,
află de linii de finanţare, pe scurt au mai multe şanse să se
dezvolte.
Organizaţiile mai experimentate pot avea iniţiativa creării
unei reţele cu un specific dat, fie în cadrul unui proiect care
finanţează înfiinţarea reţelei (caz ideal!), fie în pregătirea
unui proiect / a unei campanii care necesită mai multe
organizaţii dispuse să-şi împărtăşească experienţele şi să
militeze pentru cauze comune.
Reţeaua nu este o federaţie sau o organizaţie mare cu mai
multe „filiale”, condusă de un lider – ci o reuniune de
organizaţii care păstrează propriile identităţi juridice şi
culturale, iar pentru problematica ce face obiectul de
funcţionare a reţelei împărtăşesc o viziune comună. Practic
nu se vorbeşte despre „coordonatorul reţelei”, ci despre
iniţiatorul acesteia / grupul de membri fondatori, sarcina
coordonării sau animării reţelei revenind fie unui comitet,
fie, pe rând, organizaţiilor membre.
Reţeaua se caraterizează prin:


identitate proprie
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formularea misiunii se face pe baza unei declaraţii de
valori şi principii, asumate de membri



functionează conform unui protocol de reţea
(regulament „intern” agreat de membri) care
explicitează modul de lucru, instrumentele de
comunicare, procedura de înscriere etc.

Comunicarea strategică în vederea creării unei reţele este
un proces amplu, derulat de o echipă special creată în cadrul
organizaţiei iniţiatoare a demersului şi vizează în prima
etapă alte organizaţii deja cunoscute; după atragerea în
grupul fondatorilor a acestor ONG-uri, ele sunt invitate „să
lărgească cercul” propunând şi altor organizaţii din sfera lor
relaţională să agreeze intrarea în reţea. Toate acestea
presupun ca declaraţia de valori şi principii, denumirea şi
sigla reţelei, formularele de înscriere şi protocolul de reţea
să fie deja elaborate înainte de demersurile de extindere. O
reţea trebuie gândită de la început ca o structură deschisă,
flexibilă, gata să primească permanent noi membri
(formalităţile de înscriere e bine să nu fie prea complicate!).
Avantajele networking-ului sunt pe deplin demonstrate în
sectorul social, inclusiv în ţara noastră, cu un sector ONG
mai puţin dezvoltat decât în alte ţări europene. Putem
promova imaginea organizaţiei, experienţele proiectelor,
putem învăţa şi câştiga profesionalism cu costuri mai mici
decât prin metode tradiţionale.
ii) COMUNICAREA EXTERNĂ STRATEGICĂ PENTRU INIŢIEREA
DE PARTENERIATE. NEGOCIEREA.
Conducerea organizaţiei are misiunea de a identifica şi
dezvolta noi parteneriate, ceea ce presupune în plus faţă de
exemplele de mai sus, activităţi de comunicare bilaterală cu
reprezentantul potenţialului partener în etapa de pregătire a
colaborării. De multe ori simpla comunicare a ceea ce este/
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ştie / face organizaţia nu este suficient, fiind necesară o
formă specifică de comunicare: negocierea.
Iată câteva repere de bază referitoare la negociere şi la
modalităţile de rezolvare a conflictelor care pot apărea în
procesul (uneori deloc simplu) de stabilire a unor relaţii de
parteneriat – în cazul particular al lucrării noastre fiind
vorba de parteneriatul public-privat.
Negocierea este procesul în care miza este cea de a ajunge
la un acord, plecând de la poziţiile divergente ale actorilor
implicaţi.
Poziţii divergente pot fi întâlnite într-o varietate de situaţii
în care sunt implicaţi reprezentanţii structurilor publice sau
ai
ONG-urilor,
cum
ar
fi:
împărţirea
rolurilor,
responsabilităţilor precum şi a resurselor în cadrul unui
proiect în parteneriat de dezvoltare a unor servicii sociale,
în aplicarea procedurilor de autorizare de către ONG,
monitorizarea de către specialiştii din DGASPC-uri a calităţii
serviciilor oferite de către ONG-uri, aplicaţii comune pentru
accesarea fondurilor europene, etc.
Gradul de reuşită în cazul unei negocieri poate fi influenţat
de modalitatea de pregătire.
Recomandarea 1: definirea clară a obiectivelor negocierii
(ce se doreşte: maximum ce poate fi obţinut, dar şi care
este acel minimum acceptabil;).
Această apreciere detaliată a ceea ce ne propunem să
obţinem în cadrul viitorului parteneriat (rol, acţiuni aflate în
responsabilitate integrală sau parţială, implicarea în
managementul proiectului, resursele alocate etc) trebuie
avută în vedere încă de la început. În acest scop,
reprezentantul organizaţiei care va negocia cu potenţialul
partener va pregăti cu sprijinul comitetului director şi al
echipei mai multe variante de obiective de negociat (de la
„minim” către „maxim”) ; acestea nu trebuie neapărat şi
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prezentate părţii cu care se va negocia în forma scrisă,
decât dacă este o cerinţă a instituţiei respective.
Prima întâlnire de negociere va oferi cu siguranţă mai multe
informaţii care, ulterior, permit ajustarea variantelor
iniţiale pe care şi le-a propus organizaţia – de aceea se
recomandă ca abia după aceasta să formalizăm în scris
„variantele”potenţiale.
Practic, trebuie găsit un echilibru între „impresia de
profesionalism şi siguranţa” pe care o transmitem celeilalte
părţi când venim cu materiale scrise bine structurate şi
„impresia de flexibilitate, de preocupare pentru integrarea
opiniilor partenerului”, pe care o transmitem când, la
finalul discuţiei, apreciem ce am aflat şi promitem în termen
de „n” zile o propunere scrisă cu 2-3 variante.
Ce recomandăm însă, şi n-ar trebui omis de nici un manager
de ONG care se pregăteşte să înceapă negocierea
parteneriatului într-un proiect, este proiectarea variantelor
împreună cu una sau mai multe persoane din echipa sa,
astfel încât să ştie ce să ceară şi cum să argumenteze. Nu se
merge nepregatit la o astfel de întâlnire. Mai mult, ar fi de
dorit ca „negociatorul”organizaţiei să fie însoţit de încă o
persoană din echipă, capabilă să aducă în completare detalii
tehnice; desigur, această persoană trebuie să fie la curent şi
să fi fost implicată în pregătirea variantelor, şi în acelasi
timp să recunoască/să respecte rolul de negociator al
managerulul (o singura persoană conduce negocierea, cea
care o însoţeste doar o ajută !)
Recomandarea 2: exersarea modului de susţinere a
obiectivelor de negociat (cum vom argumenta de ce acel
obiectiv este important)
Odată cu discutarea în cadrul echipei a obiectivelor de
negociat (variantelor), este bine să găsim cât mai multe
argumente în favoarea lor.
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Aici este util să aplicăm „jocul de rol” şi să ne gândim la
modul în care cealaltă parte va reacţiona ascultându-ne.În
echipă se pot simula întrebări dificile/ de blocaj cărora
negociatorul trebuie să le răspundă. Este un exerciţiu util şi
agreabil, fiindcă se joacă roluri fără aversiuni reale.
Astfel, negociatorul se pregăteşte practic să susţină obiectiv
şi profesional rolul pe care ONG-ul îl va avea în relaţia de
parteneriat, responsabilităţile, resursele etc.
Dincolo de avantajele clare pentru reuşita negocierii,
exersarea prin joc de rol contribuie la consolidarea echipei,
deziderat al fiecărui manager de organizaţie.
Recomandarea 3: cunoaşterea foarte clară a aspectelor
delicate şi care pot crea probleme
Managerul care se pregăteşte să negocieze un parteneriat
este bine să fie informat în legătură cu eventualele
probleme care au fost în trecut legate de tematica/scopul
parteneriatului. Pot fi probleme generale, mediatizate
eventual pe plan local, datorate instituţiei publice sau unui
context mai complex de insuficienţă legislativă, sau pot fi
probleme datorate ONG-ului (aspecte negative în istoricul
organizaţiei sau a serviciului social furnizat, incapacitatea de
a obţine o autorizaţie, probleme de colaborare într-un
parteneriat anterior etc). Aceste aspecte delicate nu trebuie
trecute cu vederea ci recunoscute şi analizate, pentru a
putea evidenţia ce concesii au fost făcute, cum au fost
depăşite, cum vor fi evitate în viitorul parteneriat. Astfel,
negociatorul va fi capabil să-şi facă un plan bun de punere în
evidenţă a atuu-urilor prezente.
De asemenea, se poate admite deschis că în orice efort de a
lucra împreună, „nimic nu poate fi perfect ” (cu atât mai
puţin într-un proiect inovant, de schimbare!), dar că fiecare
partener are cele mai bune intenţii şi că pe parcurs vor fi şi
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alte posibilităţi de negociere, într-o zonă admisă de
concesiuni.
Recomandarea nr 4: proiectarea unei negocieri pozitive
prin reducerea zonelor de conflict
Important pentru reducerea zonelor de conflict este ca
discuţia să se desfaşoare într-un climat liniştit, iar
persoanele care reprezintă părţile să aibă o bună cunoaştere
de sine ( la nivel personal sau organizaţional).
Încheierea unui parteneriat nu presupune o negociere foarte
dură sau care ar duce la „ruptură” (aceste situaţii dificile
pot apare în implementarea de proiecte, adică pe parcursul
parteneriatului, în special dacă acesta nu a fost riguros
pregătit sau factorii de risc ai proiectului au fost
insuficient/greşit estimaţi). Când pregătim un viitor
parteneriat negocierea este prin natura ei pozitivă şi are
şanse mari de reuşită dacă aducem în lumină punctele tari
ale instituţiei cu care dorim să colaborăm şi punctele tari ale
noastre, ca organizaţie – precum şi ideea de bază că fiecare
parte va avea de câştigat din punct de vedere organizaţional
în urma colaborării.
Situaţii conflictuale pot să apară la nivel interpersonal mai
ales dacă „negociatorul” care vine la întâlnire din partea
ONG-ului a avut în trecut unele neînţelegeri/ dificultăţi de
comunicare cu „negociatorul” care reprezintă structura
publică. În astfel de situaţii este mai bine ca ONG-ul să
desemneze un alt negociator.
Oricât am dori să declarăm că suntem pe poziţii de egalitate
într-o societate democratică, tradiţiile culturale şi
mentalităţile mai vechi se menţin, iar instituţia publică are o
poziţie de superioritate faţă de structura din societatea
civilă. Este un adevăr care nu ne convine, dar este valabil şi
atunci când discutăm cu primarul unei comune, şi când ne
relaţionăm cu un director dintr-un minister.
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Deci dacă dorim o negociere reusită, trebuie să prevenim
neînţelegerile interpersonale şi să ne pregătim într-o
maniera pozitivă.
Recomandarea 5: depăşirea
solicitarea unei noi întâlniri

situaţiilor

critice

prin

În cursul întâlnirii de negociere se poate întâmpla ca
interlocutorul să solicite mai multe informaţii/ o variantă
complet diferită de cele prezentate/ sau să declare
imperativ că numai dacă organizaţia respectă anumite
condiţii (iniţial neprevăzute) parteneriatul se poate încheia.
Este de dorit să se evite un răspuns pe loc, pentru a nu
compromite obiectivele negocierii. O soluţie potrivită pe
moment este solicitarea unui timp de gândire şi planificarea
unei noi întâlniri în care să se continue negocierea, deoarece
reprezentantul ONG are nevoie de o discuţie cu comitetul
director, de o informare mai detaliată etc.


Promisiunile făcute trebuie însă respectate atent,
pentru a nu compromite imaginea organizaţiei. La
data şi ora stabilite, reprezentantul ONG va veni cu
toate elementele promise.



Chiar şi în situaţiile în care, de exemplu, comitetul
director decide că parteneriatul nu se poate încheia în
condiţiile dorite de structura publică, întâlnirea se
respectă şi motivaţia „retragerii” se contruieşte
minuţios cu elemente care ţin de situaţia actuală a
organizaţiei - pentru a lăsa mereu o poartă deschisă
unor parteneriate viitoare.

Dar în cele mai multe cazuri, noua întalnire de negociere
este oportună parteneriatului, se avansează în definirea
rolurilor şi fiecare parte înţelege mai clar atât propriul rol,
cât şi rolul partenerului. Este mai corect să recunoşti că la
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un anumit moment nu eşti suficient de pregătit şi să ceri un
răgaz în acest scop, decât să te grăbeşti să accepţi condiţiile
celuilalt şi să iniţiezi un parteneriat în care nu ştii clar ce rol
are organizaţia pe care o reprezinţi, ce beneficii va avea din
proiect, ce resurse va pune la dispoziţie sau va primi.
Am insistat atât de mult pe negociere fiindcă este foarte
importantă când pregăteşti un parteneriat, fie cu o instituţie
publică, fie cu un alt ONG. În unele situaţii curente se
încheie parteneriate în grabă, „cu jocurile deja făcute”
(‚semnăm acordul şi vedem după ce obţinem finanţarea
proiectului cum ne organizăm”!)– dar acestea se dovedesc a
fi parteneriate formale, fără beneficii sau cu beneficii
minore pentru dezvoltarea organizaţiei, sau chiar pot crea
dificultăţi şi blocaje greu de depăşit. De aceea vedem
comunicarea pentru încheierea de parteneriate ca pe o
formă importantă de comunicare externă strategică, căreia
conducerea unui ONG ar trebui să-i acorde atenţia cuvenită.
În plus faţă de cele menţionate, experienţa personală în a
negocia constituie un atu important! Experienţa se
construieşte învăţând din reuşite şi din greşeli, cunoscând
cât mai mulţi oameni şi făcând eforturi de adaptare la stilul
fiecăruia, găsind soluţii, fiind capabil de respect şi
înţelegere pentru interlocutor.
Negocierea este artă, ştiinţă, experienţă... un mod special
de comunicare care antrenează multă responsabilitate.

Comunicarea de la mediul extern către
organizaţie – conducerea organizaţiei se informează
permanent asupra reformelor din domeniul social, în special
a schimbărilor care au legatură directă cu domeniul de
activitate.
Este oportun să fie studiate proiectele de acte normative şi
să se transmită opinii şi observaţii, atât în scris cât şi prin
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participarea reprezentanţilor ONG-ului la dezbateri şi
seminarii. Actele normative şi documentele strategice
aprobate trebuie studiate pentru a identifica constrângeri şi
oportunităţi pentru activitatea viitoare a organizaţiei.
De exemplu, dacă în documentele europene şi implicit în
cele naţionale se consideră o prioritate sprijinirea integrării
socio-profesionale a tinerilor, conducerea unei organizaţii
care lucrează preponderent cu copii, poate proiecta o
dezvoltare strategică în sensul includerii în grupul ţintă a
tinerilor/ continuării intervenţiei în beneficiul copiilor după
vârsta majoratului).
Dacă unele structuri publice solicită în mod deschis
parteneriatul cu organizaţii neguvernamentale, ONG-ul
poate răspunde acestei propuneri şi îşi dezvoltă astfel
relaţiile de parteneriat.
Mai mult, odată cu dezvoltarea sectorului social se dezvoltă
un adevărat mediu concurenţial al organizaţiilor
neguvernamentale nonprofit şi se pune problema
supravieţuirii „pe piaţa” furnizorilor de servicii, furnizorilor
de formare sau cea a organizaţiilor care promovează
drepturile anumitor categorii de beneficiari. Concurenţa
este vizibilă în special prin numărul mare de proiecte care
sunt în compeţie la fiecare linie de finanţare care se
deschide pentru ONG-uri, printre factorii de reuşită fiind
capacitatea de a lega parteneriate şi de a pregăti în timp
util proiecte de calitate.
Acest lucru se poate face căutând mereu informaţii despre
oportunităţi de finanţare, înscriind organizaţia în baze de
date ale potenţialilor parteneri, studiind cu mare atenţie
ghidul aplicantului etc. Comunicarea externă strategică este
deci esentială pentru viitorul organizaţiei.

46

c. Comunicarea externă de promovare cu scop de
strângere de fonduri
Este o formă de comunicare externă de promovare specifică
organizaţiilor non-profit din domeniul social, medical,
educaţional.
Deşi literatura de specialitate o consideră fără excepţie ca
făcând parte din comunicarea externă, caracterizată de
„dublul sens” despre care am vorbit anterior - comunicarea
de promovare se desfăşoară unilateral, dinspre organizaţie
către mediul exterior al acesteia.
Organizaţia dă informaţii despre serviciile pe care le oferă,
despre problematica beneficiarilor, despre serviciile pe care
intenţionează să le dezvolte în vederea ameliorării/
rezolvării unei situaţii critice .
Prin acest mod de comunicare încearcă să-şi amelioreze
imaginea de ansamblu sau pur şi simplu vrea să se facă
cunoscută şi să-şi promoveze valorile – dar şi să informeze/
sensibilizeze comunitatea pentru a atrage resurse materiale
şi financiare (sponsorizări, donaţii de la persoane fizice şi
persoane juridice) şi resurse umane: voluntari.
Formele principale prin care se concretizează acest tip
particular de comunicare sunt:


publicitatea – prin mass media sau prin propriile
materiale publicitare



sponsorizările
parteneriat,
organizaţiei



articole care prezintă organizaţia în publicaţii
de specialitate



organizarea de standuri la târguri şi forumuri

– finanţarea activităţilor în
care
corespund
filosofiei
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organizarea de zile ale porţilor deschise



acţiuni de consiliere şi ajutorare a altor
instituţii similare (de exemplu cămine de
bătrâni sau servicii rezidenţiale pentru copii din
subordinea DGASPC) prin detaşarea temporară
de personal

Există o documentaţie extrem de bogată pe tema strângerii
de fonduri – atât ghiduri în limba română, cât şi ghiduri în
limba engleză destinate organizaţiilor neguvernamentale
(exemplificăm doar oportunitatea oferită de Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile FDSC prin publicarea gratuită pe
site www.stiriong.ro a 17 ghiduri de strângere de fonduri).
De aceea nu dezvoltăm acest subiect în ghidul nostru şi
recomandăm celor interesaţi să caute lucrările de foarte
bună calitate deja publicate.
Mai jos, câteva exemple de comunicate de presă ale
colegilor participanţi la proiectul „Parteneriat public-privat
pentru calitate în serviciile sociale”SMIS 40135, care pot fi
un model de comunicare externă de promovare cu scop de
strângere de fonduri:
Cum puteţi să ajutaţi asociaţia?
Dacă sunteţi persoană fizică puteţi dona 2% din impozitul pe venit
prin completarea formularului 230 ( ptr. un venit), sau formularul
200 (pentru venituri multiple).
Dacă sunteţi persoană juridică, puteţi dona 20% din impozitul pe
profit printr-un contract de sponsorizare semnat cu ASIL.
Cod fiscal: ______________
Cont Bcr: RO____________
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Ce este autismul?
Autismul este o tulburare neurobiologică în care sunt afectate
dezvoltarea normală a abilităţilor de comunicare, interacţiune
socială, a funcţiilor cognitive şi a comportamentului.
Cum depistăm cu usurinţă semnele autismului?
Copilul:
-

Evită contactul vizual;

-

Nu răspunde la nume;

-

Flutură mâinile, se învârte în cerc, merge pe vârfuri, se
balansează de pe un picior pe altul sau are alte stereotipii;

-

Nu arată cu degetul.

-

Nu suportă sau este indiferent la zgomote puternice.

-

Nu sesizează pericolele.

-

Este autoagresiv sau heteroagresiv pentru că nu-şi poate
controla frustrările.

-

Are dificultăţi în a-şi arăta emoţiile şi a le înţelege pe ale
celorlalţi.

-

Poate avea preferinţe alimentare bizare.

-

Pare insensibil la durere.

-

Dacă observaţi câteva din aceste semne la copilul dvs. este de
preferat să apelaţi la un specialist în recuperarea copiilor cu
autism.

Centrul de zi Piccolini - Asociaţia Ajutaţi-ne să înţelegem lumea Slobozia
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Ne mai puteţi ajuta prin cumpărarea produselor confecţionate de
voluntari, părinţii şi angajaţii asociaţiei, pe care le puteti găsi la
sediul centrului, sau prin donarea de materiale didactice”.
„Asociaţia Ajutaţi-ne să înţelegem lumea – Slobozia’
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I.4. COMUNICAREA INTERNĂ
Rezultatele ONG-ului depind în mare măsură de modul în
care angajaţii sunt motivaţi în activitatea lor, înţeleg şi îşi
însuşesc cultura organizaţiei, la aceasta contribuind
comunicarea internă. Comunicarea internă se referă la
schimbul de mesaje ce se realizează în interiorul
organizaţiei, atât pe verticală cât şi pe orizontală.
Comunicarea internă răspunde urmatoarelor principii de
bază:
a. Principiul globalizării
Comunicarea este globală; ea funcţionează de sus în jos,
de jos în sus şi orizontal.
b. Principiul regularităţii
Comunicarea este un ansamblu de metode şi tehnici care
necesită rigoare şi regularitate.
c. Principiul coerenţei.
Este necesar ca fiecare activitate să se înscrie într-o
strategie de ansamblu care să integreze comunicarea
internă cu cea externă.
d. Principiul transparenţei
Este necasară comunicarea fără ambiguităţi pentru ca
organizaţia să activeze în mod coerent.
În cazul ONG-urilor există adesea structuri organizaţionale
permanente (nucleul de bază al echipei, cu conducerea şi un
numar relativ mic de angajaţi permanenţi), cărora li se
adaugă structuri temporare flexibile, adaptate proiectelor în
implementare (care conţin specialişti recrutaţi special
pentru acel proiect, angajaţi cu forme contractuale legale
pe perioade determinate, printre care pot figura manager de
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proiect, consultanţi, formatori, coordonatori regionali,
responsabil financiar etc). Pe lângă angajaţi, resursele
umane pe care le avem în vedere când vorbim de
comunicare internă la un ONG includ voluntarii şi beneficiarii
serviciilor/ proiectului.
Comunicarea internă este un factor de
organizaţiei, deoarece aceasta permite:

coeziune al

□ Să existe un flux corect şi coerent de
informaţie cu privire la scop, misiune,
activităţi, situaţia beneficiarilor, pregătire
profesională etc.
□ Să existe un schimb real de opinii între
resursele umane din cadrul organizaţiei
(membrii echipei, voluntari).
□ Să fie depăşite situaţiile potenţial conflictuale
□ Să fie asigurat feed back-ul orizontal şi
descendent între membrii echipei.
□ Să fie asigurata calitatea serviciului
Există patru tipuri de mesaje interne:
□ funcţiile şi perspectivele
trebuie cunoscute de
organizaţiei, pentru a
contextul de funcţionare,
şi de viitor, dar şi locul
general al instituţiei;

ONG-ului – acestea
către personalul
înţelege mai bine
proiectele prezente
fiecăruia în tabloul

□ rol - fiecare angajat are nevoie să înţeleagă
atribuţiile ce-i revin şi cum este legată funcţia
sa de acţiunile instituţiei în general şi de
celelalte funcţii ale membrilor echipei;
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□ activităţi (de informare şi formare pentru
dezvoltarea
competenţelor
profesionale,
recreative, educative şi de altă natură) necesare pentru calitatea vieţii instituţiei şi a
moralului angajaţilor;
□ evenimentele la zi (la nivel organizaţional,
local, regional, naţional şi international) /
trebuie să fie cunoscute de angajaţii instituţiei
şi să presupună implicarea persoanelor
necesare la aceste evenimente.
Comunicarea este formală atunci când mesajele sunt
transmise pe canale prestabilite. Atunci când informaţiile
circulă prin canale ce nu se înscriu în sfera relaţiilor de
subordonare, este vorba de comunicare informală.

a) Comunicarea formală
Canalele formale de comunicare sunt create în mod
deliberat prin stabilirea unui sistem de responsabilităţi de
comunicare în strânsă legatură cu structura ierarhică a
organizaţiei, adaptate specificului şi misiunii organizaţiei.
Aceste canale de comunicare formală sunt proiectate şi
gestionate pentru a permite transferul de informaţii între
niveluri ierarhice (pe verticală: de sus în jos şi de jos în sus)
şi pe orizontală (între colegi sau, în cazul organizaţiilor mari
cu structuri asemănătoare companiilor profit sau instituţiilor
publice, între departamente/ servicii/ profesionişti cu
experienţă ).
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a.1 Comunicarea de sus în jos este iniţiată de
manageri/coordonatori.
De obicei, este folosită pentru transmiterea de dispoziţii şi
directive, pentru explicarea regulamentelor şi practicilor
specifice organizaţiilor, dar şi pentru delimitarea
responsabilităţilor salariaţilor.
Această comunicare se întâlneşte curent la ONG-uri şi în
cazul implementării unui proiect, situaţie în care managerul
de proiect are obligaţia să transmită către echipa tehnică
informaţiile şi îndrumările necesare atât pentru a cunoaşte
proiectul în ansamblul său, cât şi pentru a pregăti/ organiza
activităţi, elabora livrabile conform exigenţelor prevăzute în
contractul de proiect, pentru a întocmi rapoarte periodice şi
finale.
Nivelul managerial general al ONG-ului, chiar şi în situaţia
unei organizaţii mici, este astfel completat de o echipă
managerială dedicată unui anume proiect cu o durată
determinată (manager de proiect şi responsabil financiar al
proiectului), care însă va funcţiona în legatură cu Comitetul
director şi nu izolat de acesta.
În organizaţiile eficiente, comunicarea formală de sus în jos
are ca scop şi motivarea angajaţilor, precum şi punerea lor
periodică la curent cu politica, scopurile şi strategia aleasă
de organizaţie. Astfel, comunicarea operaţională de sus în
jos, gestionată de managerul de proiect, este completată de
comunicarea de sus în jos strategică, gestionată de
preşedinte/ director/ alt membru al Comitetului Director.
Ideea de periodicitate este de maximă importanţă pentru că
asigură o anume permanenţă şi fluiditate a comunicării.
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a.2 Comunicarea de jos în sus are ca emiţători
angajaţii/ voluntarii/ beneficiarii şi ca destinatari
coordonatorii/managerii organizaţiei, inclusiv managerul de
proiect.
Mecanismul este important, deoarece permite feed back-ul
angajaţilor/ voluntarilor/ beneficiarilor în raport cu
înţelegerea conţinuturilor comunicării de sus în jos, dar şi
formularea de propuneri vizând o activitate punctuală. De
expemplu pentru îmbunătăţirea unui curs de perfecţionare,
formatorii pot face propuneri conducerii asociaţiei; pentru
îmbunătăţirea activităţilor de timp liber, beneficiarii pot
face propuneri către personal şi către nivelul managerial.
Această comunicare poate fi organizată prin aplicare de
chestionare, solicitându-li-se periodic opinii angajaţilor/
voluntarilor sau beneficiarilor; prin organizare de reuniuni
saptămânale/ lunare, prin înfiinţarea de cutii pentru opinii şi
sugestii, discuţii informale bilaterale sau multilaterale cu
conducerea, prin acţiuni de evaluare şi monitorizare
specifice proiectelor care includ componente de solicitare a
opiniilor celor care intervin şi celor care beneficiază de
proiect.
În comunicarea internă pe verticală cu beneficiarii unui
proiect/ curs de formare derulat de ONG/ serviciu social
prestat de ONG - sunt foarte uzuale chestionarele de
evaluare periodice/ de final de curs sau proiect.
Chestionarele
- se adaptează cu grijă fiecărui tip de activitate sau
beneficiar;
- se colectează şi se centralizează după completare;
- stau la baza unui raport intern de evaluare.
Toate acestea, fie că sunt chestionare semnate, fie că sunt
anonime, se păstrează cu grijă în original în dosarul
seviciului/ cursului/ proiectului, fiind solicitate adesea în
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evaluările şi inspecţiile efectuate de finanţatori/ Inspectia
Socială, etc.

a.3 Comunicarea pe orizontală se realizează în
interiorul organizaţiei între angajaţii din cadrul diverselor
echipe/departamente/ servicii, voluntari, beneficiari.
Acest tip de comunicare are rolul de a realiza coordonarea
activităţilor în echipă, între ture sau servicii, mai ales dacă
acestea sunt interdependente (centre de găzduire şi centre
de zi dezvoltate de către aceeaşi organizaţie la care
participă ca beneficiari aceleaşi persoane). Este foarte
important ca acest tip de comunicare să se poată realiza
constant, prin diferite canale de comunicare (reuniuni de
echipă, schimb de experienţă, formări etc) şi nu doar prin
coordonatorii de servicii (în baza unor relaţii pur formale).
În cadrul unui proiect este oportun să se stabilească de la
început un protocol de comunicare pe orizontală între
membrii echipei tehnice. Mai ales în proiectele mai
complexe, cu acţiuni în mai multe localităţi/regiuni, cu
echipe numeroase, regulile de comunicare internă
transparentă pentru pregătirea, derularea şi raportarea
fiecărei activităţi sunt benefice fiindcă fiecare membru va fi
la curent cu ceea ce fac ceilalţi colegi şi va putea folosi
experienţele reuşite, va înţelege mai bine dificultăţile, iar la
rândul său va transmite informaţii şi îi va ajuta pe ceilalţi.
O bună comunicare pe orizontală, încurajată şi organizată de
managementul organizaţiei/ proiectului, ajută foarte mult
dezvoltarea echipei.
O situaţie specifică este comunicarea internă pe orizontală
în cadrul grupului de beneficiari. Indiferent dacă aceştia
sunt copii, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, este
oportuna organizarea şi încurajarea comunicării deschise,
într-un climat de respect reciproc, prin modalităti şi canale
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de comunicare accesibile beneficiarilor: formularea şi
comunicarea opiniilor este un drept al fiecarei persoane, iar
încurajarea unei persoane aflate în situaţie de
vulnerabilitate are, în plus de exercitarea unui drept, are un
rol educaţional, formativ.
Beneficiarii comunică mult mai bine între ei, de aceea o
considerăm comunicare internă pe orizontală; este însă de
dorit ca opiniile lor să ajungă mai departe către angajaţi şi
către echipa managerială, fapt care, de obicei, se realizează
prin lideri de opinie/ comitete ale beneficiarilor.
Opiniile reprezentative sunt cele care rezultă din
comunicarea pe orizontală între beneficiari, de aceea liderii
sunt mereu stimulaţi să se consulte cu ceilalţi şi sunt ajutaţi
să organizeze comunicarea pe orizontală.
În toate tipurile de comunicare internă formală se utilizează
tot mai mult comunicarea electronică prin e-mail,
recomandată deoarece mesajele conţin mentionată data şi
ora comunicării, pot fi cu uşurinţă salvate şi stocate, nu
necesită imprimare pe suport hârtie.

Comunicarea internă în cadrul unui proiect
derulat în parteneriat
În cazul unui proiect derulat în parteneriat public-privat,
funcţia managerială strategică revine de obicei unui Comitet
de Proiect, format din reprezentanţii legali sau desemnaţi
special pentru proiect ai celor două structuri, manager de
proiect, responsabil financiar, eventual şi alţi responsabili de
componenţe ale proiectului.
Comunicarea internă într-un astfel de proiect, cu
componentele comunicare pe verticală de sus în jos şi de jos
în sus şi comunicare pe orizontală, este mai dificilă decât în
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cazul unei echipe aparţinând unei singure organizaţii, fiindcă
intervin şi bariere de cultură organizaţională şi de
intercunoştere personală. Iar proiectul, odată demarat, cu
constrângerile respectării unui calendar de cele mai multe
ori foarte încărcat, nu permite timp pentru depăşirea
acestor bariere.
De aceea recomandăm ca, în prima lună de la începerea
proiectului în parteneriat public privat, ONG-ul să propună
un sistem de comunicare intern (ca parte a managementului
de proiect) şi să solicite partenerului instituţie publică să-l
studieze, să-l îmbunătăţească şi apoi să-l agreeze formal
ambele parţi. Evităm astfel situaţii de genul „nu am ştiut ce
trebuie să vă anunţăm despre asta” sau „n-a fost stabilit
cine redactează procesul verbal al întâlnirii şi apoi îl trimite
membrilor echipei”.
Chiar şi în situaţiile în care ONG-ul este partener şi instituţia
publică este aplicantul principal, această propunere poate
veni de la ONG... deoarece chiar şi structurile publice
recunosc că organizaţiile neguvernamentale, obligate să
supravieţuiască şi să se dezvolte prin proiecte, vin cu mai
multă flexibilitate, experienţă, capacitate organizatorică în
derularea unui proiect.
Ambele parţi pot colabora la definitivarea modului intern de
comunicare şi vor recunoaşte că fiecare va avea de câştigat
dacă se organizează astfel încă de la începutul proiectului.
Sistemul intern de comunicare se îmbunătăţeste şi pe
parcursul proiectului, recunoscând cu onestitate dificultăţile
care apar; nimic nu este perfect de la început!
Mai mult, şi la finalul proiectului se mai pot naşte idei
benefice iar cei care au făcut parte din proiect vor putea
spune „data viitoare când vom mai colabora, vom avea grijă
să comunicăm mai bine în situaţii de genul .....”
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b) Comunicarea informală
Comunicarea informală este schimbul de informaţii care are
loc în afara canalelor de comunicare oficiale. Comunicarea
informală se desfăşoară în general prin canale create
spontan. Acestea apar şi există în mod necontrolat, se
modifică permanent şi operează la toate nivelurile.
Comunicarea informală oferă un dublu avantaj: pe de o
parte are o valoare utilitară pentru organizaţie, contribuind
la fluidizarea contactelor între salariaţi, iar pe de altă parte
are un rol terapeutic, permiţând angajaţilor să vorbească
despre emoţii, sentimente într-un spaţiu fără valoare
oficială. Canalele de comunicare informală sunt importante
pentru că oferă un feed-back prompt şi optim, însă poate fi
bruiat de subiectivism (emoţional, afectiv, situaţional,
rezistenţe la schimbare etc)
“Comunicarea internă în cadrul asociaţiei se realizează pe mai
multe fluxuri :
1. Informarea descendentă : informaţiile provin de la nivelul
ierarhic superior, mai exact preşedintele asociaţiei şi sunt
destinate personalului din subordine şi beneficiarilor. În acest
mod se comunică deciziile şi hotărârile interne, adrese venite de
la nivel central sau de la alte instituţii, rapoarte, modificări
legislative, informaţii privind evenimentele în care este implicată
asociaţia prin organizarea de şedinte, informări periodice ale
beneficiarilor, note scrise, e-mailuri, SMS-uri către beneficiari,
anunţuri la avizier.
2. Informarea ascendentă : informaţiile provin de la angajaţi şi
beneficiari pleacă către nivelul ierarhic superior, preşedintele
asociaţiei. Opiniile personalului şi ale beneficiarilor cu privire la
îmbunătăţirea activităţii asociaţiei sau rezolvarea unor probleme
se transmit prin discuţii individuale, condica de sugestii şi
reclamaţii, reuniuni informale.
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3. Informarea orizontală : este o comunicare de la egal la egal
între angajaţi, ce se desfasoară în mod curent prin discuţii
informale, e-mailuri.”
Strategia de comunicare- Asociaţia Natională a Surzilor din
România – Filiala Ialomiţa
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Partea a II-a
REPERE PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR SOCIALE

II.1 DESPRE CALITATE, CÂTEVA REPERE TEORETICE
Calitatea a fost definită în diferite moduri de către diversi
cercetători în domeniu, astfel4:




J.M. Juran numea calitatea ca „aptitudinea sau
adecvarea la utilizare.”
P. Crosby spunea că „un produs este de calitate
dacă este potrivit necesităţilor.”

Ambele definiţii prefigurează prezenţa clientului. Produsul
de calitate este apt sau adecvat pentru utilizarea pe care i-o
dă clientul, respectiv, este potrivit necesităţilor stabilite de
client.
 G. Tagughi a formulat definiţia următoare:
„calitatea este costul minim pe care un produs îl
impune societăţii.” Definiţia se bazează pe
principiile:
- a preveni este mai ieftin decât a repara
- a face totul bine de la inceput.


După P. Drucker calitatea reprezintă “ceea ce
clientul este dispus să platească în funcţie de ceea
ce obţine şi valorifică.”



P.Kotler spunea despre calitate că poate fi privită
sub două aspecte: nivel şi consistenţă. “Calitatea
produsului reprezintă capacitatea unui produs de

4

Text adaptat - Nicolae Cananau, Ovidiu Dima, Gheorghe Gurau, Ana Gonzales
Barajas, Sistemele de Asigurare a Calităţii, Editura JUNIMEA, 1998
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a-şi îndeplini funcţiile. În această noţiune se
includ : durabilitatea, siguranţa, precizia, uşurinţa
în funcţionare şi reparare, împreună cu alte
atribute.’’

Calitatea: ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale
unui produs / serviciu care îi conferă acestuia
aptitudinea de a satisface necesităţile exprimate sau
implicite.
Asigurarea calităţii: ansamblul de acţiuni planificate
pentru a da încrederea corespunzatoare că un produs
sau un serviciu va satisface condiţiile de calitate
specificate.
Politica în domeniul calităţii: obiectivele, orientările
generale ale unei organizaţii, în ceea ce priveşte
calitatea, aşa cum sunt ele exprimate oficial de către
conducerea acesteia la nivelul cel mai înalt.
Controlul calităţii: tehnicile şi activitatile cu caracter
operaţional utilizate pentru îndeplinirea condiţiilor de
calitate.
Conducerea calităţii: parte a funcţiei generale de
conducere care determină şi implementează politica în
domeniul calităţii.5
Asigurarea calităţii presupune:
A. Realizarea unor obiective externe: Reprezintă
activităţile desfasurate, în scopul de a da încredere
beneficiarului că sistemul calităţii furnizorului
permite obţinerea calităţii cerute.
5

„Manualul sistemului calităţii”, Editura Tehnică, Bucureşti ,1997
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B. Realizarea unor obiective interne: Reprezintă
activităţile desfăşurate pentru a da încredere
conducerii serviciului că va fi obţinută calitatea
cerută.
Conceptul de calitate evoluează în timp şi se referă la
multiple dimens iuni, care variază în funcţie de sectorul de
activitate în care se aplică. Focus-ul calităţii este diferit,
atât de la un sector la altul, cât şi în timp – astfel în
domeniul industrial acesta se referă la calitatea produsului
fabricat şi la condiţiile de lucru, principalul scop al evaluării
calităţii fiind gradul în care sunt satisfacute cerinţele
clientului . Instrumentul de lucru cel mai utilizat în acest
domeniu – dar şi în altele, inclusiv în administraţie, deoarece
este un standard general aplicabil- este ISO 9001.
Dar în domeniul serviciilor sociale, în concordanţă cu
documentele europene care manifestă o preocupare tot mai
mare pentru calitate, calitatea este definită prin norme
legislative specifice, pe care le vom prezenta sintetic în
continuare.
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II.2 CALITATEA ÎN SERVICIILE SOCIALE

Serviciile sociale constitutie o componentă a sistemului
naţional de asisenţă socială şi au drept scop sprijinirea
persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de
dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de
excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea
incluziunii sociale a acestora.
Serviciile sociale contribuie la coeziunea socială, având ca
scop
principal
promovarea
drepturilor
persoanelor
vulnerabile; în prezent, într-un context de criză economică,
încep să aibă şi un rol important în economie, deoarece
creează locuri de muncă.
Conform legii, calitatea în domeniul serviciilor sociale
reprezintă ansamblul de cerinţe şi condiţii ce sunt
îndeplinite de furnizori şi de serviciile sociale acordate de
aceştia pentru a răspunde nevoilor şi aşteptărilor
beneficiarilor.6
Spre deosebire de structurile din sectorul economic,
serviciile sociale nu produc „obiecte tangibile” care pot fi
apreciate relativ simplu din punct de vedere calitativ de
către client; ele produc servicii de suport non-material, cu
componente multiple şi complexe, a căror calitate este mai
dificil de apreciat.
Esenţială este opinia beneficiarilor serviciilor (se spune întrun mod mai simplist că într-un astfel de serviciu se consideră
Calitate ceea ce consideră beneficiarul că este Calitate). Dar
aprecierea calităţii se face din mai multe perspective, în

6

cf. Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
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plus faţă de perspectiva beneficiarilor: din perspectiva
structurilor şi persoanelor relevante pentru acel serviciu,
cum ar fi:
o Familiile/ apartinătorii beneficiarilor
o Resursele umane ale serviciului (angajaţi
şi voluntari)
o Finanţatorul;
o Structura publică parteneră
o Instituţii şi servicii cu care se
colaborează pentru îndeplinirea misiunii
serviciului social (scoala, furnizor de
formare profesională, serviciu medical
etc)
Ca deziderat, calitatea în domeniul serviciilor sociale ar
trebui să fie o preocupare permanentă pentru furnizorii de
servicii, pentru personalul serviciilor sociale, precum şi
pentru autorităţile publice.
Asigurarea calităţii în serviciile sociale cuprinde totalitatea
activităţilor de dezvoltare, planificare, implementare şi
îmbunătăţire permanentă a activităţilor aferente serviciilor
sociale şi presupune din partea autorităţilor statului şi
furnizorilor de servicii sociale un proces continuu de:






analiză
evaluare
certificare
monitorizare
control.
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Controlul asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale
cuprinde activităţi şi tehnici operaţionale, planificate şi
derulate sistematic, în scopul verificării respectării
standardelor, criteriilor şi indicatorilor care au stat la baza
acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a
recunoaşterii nivelurilor de calitate;
Acreditarea, ca parte a asigurării calitătii, reprezintă
totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a
respectării criteriilor şi standardelor reglementate.
Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru a furniza un serviciu
social7:
1. Furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor
juridică, trebuie să fie acreditaţi în condiţiile legii.
2. Serviciile sociale pot funcţiona numai dacă sunt
acreditate în condiţiile legii.
Acreditarea furnizorilor de servicii sociale se realizează în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1024
din 25 iunie 2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei
de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, precum şi ale
Ordinului nr. 383 din 6 iunie 2005, al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei - pentru aprobarea
standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi
a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către
furnizori.
Acreditarea reprezintă procesul prin care furnizorul de
servicii sociale îşi demonstrează propria capacitate
functională, organizaţională şi administrativă în acordarea
serviciilor sociale, cu condiţia respectării standardelor de

7

cf. http://www.prestatiisociale.ro
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calitate în vigoare, iar statul recunoaşte competenţa
acestuia de a acorda servicii sociale.
Acreditarea furnizorilor, precum şi a serviciilor sociale
acordate de aceştia se realizează de către Comisiile
judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale,
respectiv a municipiului Bucureşti.
Cererea de acreditare, însoţită de documentele prevazute
de lege (anexa 2, HG nr. 1024 din 2004) se depune direct sau
prin postă, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic
al comisiei judeţene de acreditare în a cărei rază îşi are
sediul furnizorul.
Secretariatul tehnic al comisiei de acreditare verifică
exactitatea situaţiei de fapt descrise de furnizor în dosarul
de acreditare şi întocmeşte un raport de evaluare, pe care îl
înaintează comisiei de acreditare.
Comisia de acreditare solutionează cererea de acreditare în
termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării
acesteia sau, după caz, de la data remedierii
neregularităţilor constatate şi decide acordarea sau
neacordarea acreditării.
În baza deciziei de acordare a acreditării, secretariatul
tehnic completează, în termen de cel mult 5 zile,
certificatul de acreditare, conform modelului prevăzut de
lege (anexa 3, HG 1024 din 2004).
Furnizorii sunt acreditaţi pentru o perioadă de 3 ani sau,
după caz, pe perioada de furnizare a serviciilor sociale, daca
aceasta este mai mică de 3 ani.
Decizia comisiei de acreditare poate fi contestată de
furnizor, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la
Comisia Superioară de Acreditare, organ ierarhic superior
care coordonează activitatea comisiilor de acreditare
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
67

Registrul electronic unic al furnizorilor de servicii sociale
este gestionat de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială.
Suspendarea sau retragerea acreditării, precum şi limitarea
domeniului de activitate se realizează prin decizia
directorului executiv al agenţiei judeţene de plaţi şi
inspecţie socială de la nivelul judeţului/ municipiului
Bucureşti, cu acordul comisiei de acreditare.
În situaţii de urgenţă, suspendarea sau retragerea acreditării
se pot dispune provizoriu prin decizia directorului executiv
al agenţiei de plăti şi inspectie socială, urmând ca în termen
de 10 zile comisia de acreditare să se pronunţe.
Anularea acreditării poate fi dispusă prin decizie a comisiei
de acreditare, la propunerea direcţiei teritoriale, în situaţia
în care se constată neîndeplinirea următoarelor condiţii de
către furnizorul de servicii:
a) de a fi constituit în condiţiile legii
b) de a avea prevăzute în actul de înfiinţare scopurile şi
obiectivele, precum şi acordarea de servicii sociale;
c) scopurile şi obiectivele urmărite să respecte principiile
fundamentale ale drepturilor omului, legislaţia românească
şi actele internaţionale aplicabile;
Suspendarea, retragerea sau anularea acreditării poate fi
contestată în condiţiile Legii nr. 554 din 2004 – privind
contenciosul administrativ.
Furnizorii acreditaţi vor solicita o nouă acreditare cu cel
putin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care
a fost acreditat - perioada de 3 ani sau, după caz, pe
perioada de furnizare a serviciilor sociale, dacă aceasta este
mai mica de 3 ani.
Controlul respectării de către furnizorii de servicii sociale a
condiţiilor care au stat la baza acreditării acestora se
realizează de către inspectorii sociali, persoane cu atribuţii
de control angajate în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi
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şi Inspecţie Socială şi al agenţiilor pentru plăţi şi inspecţii
sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Tipuri de servicii sociale8
Serviciile sociale sunt extrem de diversificate şi se adresează
unor categorii diferite de potenţiali beneficiari. Ele se
caracterizează prin faptul că sunt servicii personalizate, care
se adaptează la nevoile în continuă schimbare ale
utilizatorilor de servicii. Legea Asistenţei Sociale nr.
292/2011 (Art. 30) grupează serviciile sociale în mai multe
categorii.
1. După scopul lor, serviciile sociale pot fi clasificate în:
servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea
nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire
personală, de recuperare/ reabilitare, de inserţie/
reinserţie socială etc.

2. După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot
fi clasificate în servicii sociale destinate copilului şi/
sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor
vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor
fără adăpost, persoanelor cu diferite adictii, respectiv
consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice,
internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de
persoane,
persoanelor
private
de
libertate,
persoanelor sancţionate cu masură educativă sau
pedeapsa neprivativă de
libertate
aflate
în
supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor
cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi
izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii
sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor.

8

cf. www.serviciisociale.info
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3. După regimul de asistare, serviciile sociale se
clasifică în:
a) servicii cu cazare, pe perioadă determinată
sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe
protejate,
adăposturi
de
noapte
etc.;
b) servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/
sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine
sociale, servicii mobile de acordare a hranei,
ambulanţă socială etc.
4. După locul de acordare, serviciile sociale se asigură:
a) la domiciliul beneficiarului;
b) în centre de zi;
c) în centre rezidenţiale;
d) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
e) în comunitate.
5. După regimul juridic al furnizorului, serviciile
sociale pot fi organizate ca structuri publice sau
private.

6. După regimul de acordare, serviciile se acordă în
regim normal şi regim special:
a) servicii acordate în regim de accesare,
contractare
şi
documentare
uzuale;
b) servicii acordate în regim special cu
eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care
vizează măsurile preventive care se oferă în
regim de birocraţie redusă şi un set de servicii
sociale care vor fi accesate de beneficiari doar
în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv
de persoane dependente de droguri, alcool,
prostituate, victimele violenţei în familie etc.
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Serviciile acordate în regim special pot fi
furnizate
fără a
încheia
contract
cu
beneficiarii; categoria serviciilor acordate în
regim special este reglementată prin lege
specială.

II. 3 STANDARDE DE CALITATE ÎN SERVICII SOCIALE
Standardele de calitate în domeniul serviciilor sociale
reprezintă un ansamblu de norme ce conţin criterii
măsurabile de structură, de proces şi de rezultate, în baza
cărora se stabileşte nivelul de calitate a serviciului social.
Legea stabileşte că pentru evaluarea şi monitorizarea
calităţii în domeniul serviciilor sociale este necesară
utilizarea unor „standarde, a unor criterii şi indicatori”.
Întrucât calitatea serviciilor sociale se află într-un proces de
permanentă dinamică, la elaborarea standardelor, criteriilor
şi indicatorilor trebuie să se aibă în vedere principiile
calităţii în domeniul serviciilor sociale, axate, cu precădere,
pe aspecte referitoare la:
a) acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel
de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile,
comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale
ale beneficiarului;
b) relaţia dintre furnizori şi beneficiarii acestora:
utilizarea de mijloace de informare şi comunicare corecte,
transparente şi accesibile, asigurarea confidenţialităţii şi
securităţii datelor şi informaţiilor personale, utilizarea
mecanismelor de prevenţie şi combatere a riscului de abuz
fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;
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c) participarea beneficiarilor: implicarea activă a
beneficiarilor şi a familiilor acestora în planificarea,
acordarea şi evaluarea serviciilor sociale;
d) relaţia dintre furnizori şi autorităţile administraţiei
publice, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai
societăţii civile de la nivelul comunităţii: coordonarea
eficientă dintre sectorul public şi privat, încurajarea
parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilităţii şi
continuităţii serviciilor sociale, promovarea dezvoltării
serviciilor sociale de proximitate/comunitare şi a integrării
acestora cu serviciile de sănătate, educaţie şi alte servicii de
interes general;
e) dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea
serviciilor sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă:
recrutarea de personal calificat şi asigurarea formării
continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea
condiţiilor de lucru adecvate şi a echipamentelor specifice
activităţilor derulate, asigurarea sănătăţii şi securităţii la
locul de muncă.
Aşa cum aminteam anterior, există o multitudine de
moduri în care pot fi clasificate serviciile sociale. Pentru a
putea realiza o unitate de masură care să poată determina
în mod clar calitatea în serviciul social, au fost formulate
câteva principii de excelenţă privind furnizarea serviciilor,
principii elaborate în cadrul modelului european al
calităţii. Acestea fac referire la:








organizare şi administrare,
drepturi,
etică,
abordarea comprehensivă,
centrarea pe persoană,
participare,
parteneriat,
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orientarea pe rezultate,
îmbunatăţire continuă.

Detaliem în cele ce urmează principiile mai sus amintite:
I. Organizare şi administrare
Furnizorul are o organizare eficientă şi procese interne
eficace necesare acordării unor servicii sociale de calitate,
concepute din respect pentru demnitatea umană. Furnizorul
relaţionează şi comunică permanent cu alţi furnizori şi cu
întreaga comunitate, promovează o imagine pozitivă a
beneficiarilor, cele mai bune practici, inovaţia şi conceptul
unei societăţi incluzive.
II. Drepturi
Furnizorii se angajează să protejeze şi să promoveze
drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de
şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea,
autonomia şi demnitatea personală. Furnizorii întreprind
acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la beneficiari.
Este de asemenea important ca beneficiarii să fie ajutaţi să
cunoască propriile drepturi şi să ştie cum sa le folosească.
Ideea de „drepturi” ca valoare promovată de serviciul social
în primul rând către persoana vulnerabilă pe care o are în
grijă contribuie la capacitarea acesteia în sensul
autodeterminării şi autonomiei. O persoană conştientă de
drepturile sale are şanse sporite de integrare socială.
III. Etica
Furnizorul îşi desfasoară activitatea în baza unui Cod de
Etică, ale cărui prevederi principale vizează respectarea
demnitatii beneficiarilor şi a familiilor sau reprezentanţilor
legali, precum şi protejarea acestora împotriva eventualelor
riscuri. Indiferent de categoria de beneficiari pentru care
este conceput serviciul social, pe lângă prevederile legate de
ajutorare/ acordare de suport, se acordă o importanţă
sporită creşterii capacităţii şi dezvoltării autonomiei
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beneficiarilor. Tendinţa actuală a unui serviciu social de
calitate este să treacă de la accentul pus pe ajutorare şi
suport la prioritate acordată capacitării beneficiarilor.
IV. Abordarea comprehensivă
Pentru acordarea unei game variate de servicii sociale,
furnizorul trebuie să beneficieze de aportul unor echipe
multidisciplinare şi să dezvolte parteneriate multilaterale cu
alţi furnizori, care să valorifice contribuţiile tuturor
utilizatorilor de servicii sociale şi ale partenerilor potenţiali,
inclusiv ale comunităţii locale, angajatorilor şi altor factori
de interes.
Munca individuală cu persoana vulnerabilă care este
beneficiar al serviciului se desfasoară pe mai multe planuri :
bunăstare fizică (sănătate, alimentaţie şi găzduire,
recuperare); asistenţă psihologică (consiliere, terapie);
sprijin pentru găsirea unui loc de muncă; orientare şcolară şi
profesională etc. Toate aceste dimensiuni implică echipe
interdisciplinare şi specialişti externi colaboratori pe care
serviciul social de calitate trebuie să le asigure într-un mod
flexibil şi pe o perioadă relativ mare de timp.
V. Centrarea pe persoană
Furnizorul acordă servicii sociale în funcţie de nevoile
beneficiarilor şi are în vedere, permanent, evoluţia
situaţiilor de risc şi profilul potenţialilor beneficiari, pentru
elaborarea unor planuri de dezvoltare.
Este importantă implicarea beneficiarului în propriul proiect
individualizat în toate etapele, de la evaluarea iniţială şi
planificare până la implementare şi evaluare periodică/
reajustare a proiectului individualizat.
VI. Participare
Furnizorul promovează participarea beneficiarilor la
activităţile derulate de acesta, cât şi la cele din cadrul
comunităţii. Furnizorul implică beneficiarii atât în procesul
concret de acordare a serviciilor sociale, cât şi în procesul
decizional cu privire la dezvoltarea serviciului sau la
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formularea de propuneri de dezvoltare a comunităţii, alături
de ceilalţi cetăţeni. În acest scop, furnizorul cooperează şi
se consultă cu organisme şi grupuri de reprezentanţi ai
beneficiarilor.
VII. Parteneriat
Furnizorul îşi desfasoară activitatea în parteneriat cu alţi
furnizori, cu angajatori şi finanţatori din sectorul public sau
privat, cu asociaţii reprezentative ale beneficiarilor, grupuri
locale, familii şi susţinători, în vederea creării unei game
variate de servicii sociale şi asigurării unui impact mai
eficient asupra beneficiarilor.
Parteneriatul public-privat este o condiţie de sustenabilitate
a serviciului social.
VIII. Orientarea pe rezultate
Furnizorul are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate
în beneficiul persoanelor deservite, familiilor sau
reprezentanţilor legali ai acestora şi comunităţii. Impactul
serviciilor sociale este monitorizat şi evaluat în permanenţă,
reprezentând un element important al proceselor de
îmbunătăţire continuă, transparenţă şi responsabilizare.
IX. Îmbunătăţire continuă
Furnizorul are o abordare proactivă pentru satisfacerea
nevoilor sociale ale comunităţii şi pentru eficientizarea
utilizării resurselor disponibile, are obligaţia de a-şi
îmbunătăţi continuu serviciile sociale, de a asigura formarea
profesională a personalului, de a realiza o comunicare
eficientă, susţinută de valorificarea reacţiilor primite de la
organismele finanţatoare, beneficiari şi alţi factori de
interes.
Pe pagina de internet consacrată serviciilor sociale, aflată în
administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 9 , a fost realizat un
9

http://www.serviciisociale.info/servicii-sociale
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exerciţiu de abordare a aceloraşi principii din perspectiva
rezultatelor:


„Solidaritatea socială: întreaga comunitate participă la
sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura singure
nevoile sociale.



Centrarea pe familie şi comunitate având ca obiectiv
întărirea şi dezvoltarea mediilor naturale de viaţă ale
persoanelor (familia şi comunitatea). Din aceasta
perspectivă,
finalitatea
serviciilor
sociale
este
dezvoltarea capacităţilor individuale de funcţionare şi o
mai bună integrare socială a individului cât şi realizarea
unui mediu social suportiv.



Abordarea globală pornind de la premiza că problemele
unei
persoane,
familii
sau
comunităţi
sunt
interdependente şi nu se pot trata separat. Din acest
motiv, intervenţia lucrătorului social va porni de la
diagnoza bazată pe o înţelegere globală a tuturor
problemelor existente şi, acolo unde este nevoie,
întervenţia lui va fi completată de servicii de asistenţă
socială de tip specializat.



Organizarea comunitară necesitatea de eficientizare a
serviciilor sociale prin organizarea lor la nivelul judeţului
şi comunităţilor locale, prin preluarea lor de către
autorităţile publice locale sau la nivel zonal iar, acolo
unde nu se poate, prin realizarea unui parteneriat între
mai multe comunităţi.



Parteneriatul activând o largă participare a mai multor
instituţii, organizaţii, autorităţi, prieteni, vecini, colegi,
familie, alţi reprezentanţi ai societăţii civile, a tuturor
actorilor comunitari în vederea realizării obiectivelor
propuse.
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Complementaritatea realizată între sistemul public şi
cel neguvernamental. Sistemul public garantează
acoperirea drepturilor sociale, dezvoltă şi organizează
serviciile prevăzute de lege şi susţine financiar acţiunile
organizaţiilor neguvernamentale. Astfel, atît sistemul
public de servicii sociale, cât şi cel non-guvernamental,
se poate înscrie într-o politică socială unitară, coerentă,
de sprijin eficient a celor aflaţi în nevoie.



Lucrul în echipă bazat pe acţiunea comună a mai multor
specialişti din domenii diferite care pot da raspuns
problemelor complexe ale beneficiarilor. Resursele
importante ale activităţii eficiente în echipă sunt
suportul reciproc profesional şi uman, consultarea, luarea
împreună a deciziilor cu privire la abordarea fiecărui caz.



Diversificarea activităţilor pe măsura creşterii
resurselor sistemul de servicii sociale reprezintă un
cadru instituţional structurat în care activităţile se
diversifică pe măsura apariţiei de noi resurse sau de noi
probleme; diversificarea problematicii necesită crearea
unui management eficient şi eficace de sistem şi nu
trebuie să conducă la înfiinţarea de noi instituţii noi,
axate doar pe o anume nevoie sau categorie de
beneficiar.”

Deşi legea sugerează pentru fiecare principiu o serie de
standarde generale, acestea sunt particularizate în funcţie
de tipul serviciului, prin existenţa Standardelor minime
obligatorii specifice fiecarui tip de servicii şi stabilirea unor
indicatori specifici calitativi şi cantitativi.
Dacă privim în ansamblu legislaţia specifică, listăm
urmatoarele categorii de standarde minime obligatorii10.

10

cf. http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/familie/politici-familialeincluziune-si-asistenta-sociala/812-standarde-de-calitate
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a. Standarde de calitate - standarde generale


Ordinul nr.383 / 2005 pentru aprobarea
standardelor generale de calitate privind serviciile
sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii
acestora de către furnizorii de servicii.

b. Standarde de calitate - persoane cu handicap


Ordinul nr. 651 / 2008 privind aprobarea
Metodologiei de monitorizare a implementării
standardelor specifice de calitate în centrele
pentru persoanele cu handicap

 Ordinul nr. 559 / 2008 privind aprobarea
Standardelor specifice de calitate pentru centrele
rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate
pentru persoane adulte cu handicap


Ordinul nr. 175
/ 2006 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu
handicap

c. Standarde minime obligatorii pentru asigurarea
protecţiei
copilului
la
asistentul
maternal
profesionist


Ordinul nr. 35 / 2003 privind aprobarea
Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea
protecţiei copilului la asistentul maternal
profesionist şi a ghidului metodologic de
implementare a acestor standarde
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d. Standarde de calitate
violenţei în familie


-

protecţia

victimelor

Ordinul nr. 383 / 2004 privind aprobarea
standardelor de calitate pentru serviciile sociale
din domeniul protecţiei victimelor violenţei în
familie

e. Standarde de calitate - persoane vârstnice


Ordinul nr. 246 / 2006 privind aprobarea
Standardelor minime specifice de calitate pentru
serviciile de ingrijire la domiciliu pentru
persoanele
varsinice
şi
pentru
centrele
rezidenţiale pentru persoanele varsinice

f. Standarde minime obligatorii privind managementul
de caz în domeniul protecţiei copilului


Ordinul nr. 288 / 2006 pentru aprobarea
Standardelor
minime
obligatorii
privind
managementul de caz în domeniul protectiei
drepturilor copilului

g. Standarde minime obligatorii pentru centrele de zi


Ordinul nr. 24 / 2004 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii pentru centrele de
zi

h. Standarde minime obligatorii privind serviciul
pentru
dezvoltarea
deprinderilor
de
viaţă
independentă


Ordinul nr. 14 / 2007 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind Serviciul
pentru dezvoltarea deprinderilor de viata
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independenta şi a ghidului metodologic
implementare a acestor standarde


de

Ordinul nr. 48 / 2004 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind serviciul
pentru dezvoltarea deprinderilor de viata
independenta

i. Standarde minime obligatorii privind centrele de zi
pentru copiii cu dizabilităţi


Ordinul nr. 25 / 2004 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind centrele de
zi pentru copiii cu dizabilitati

j. Standarde minime obligatorii privind procedura
adopţiei interne


Ordinul nr. 45 / 2004 pentru aprobarea
standardelor minime obligatorii privind procedura
adoptiei interne

h. Standardelor minime obligatorii pentru centrul
maternal


Ordinul
nr.
101/
2006 privind
aprobarea
Standardelor minime obligatorii pentru centrul
maternal
şi
a
Ghidului
metodologic
de
implementare a acestor standarde

k. Standarde minime obligatorii privind serviciile
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial


Ordinul nr. 21 / 2004 pentru aprobarea
standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia copilului de tip rezidential

80

l. Standarde minime obligatorii privind centrul de
primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat,
neglijat şi exploatat


Ordinul nr. 89 / 2004 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind centrul de
primire în regim de urgenta pentru copilul abuzat,
neglijat şi exploatat



Ordinul nr. 177 / 2003 privind aprobarea
standardelor minime obligatorii pentru telefonul
copilului, standardelor minime obligatorii privind
centrul de consiliere pentru copilul abuzat,
neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor
minime obligatorii privind centrul de resurse
comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii
şi exploatarii copilului

m. Standarde minime obligatorii privind centrul de
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii


Ordinul nr. 289 / 2006 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind centrul de
consiliere şi sprijin pentru parinti şi copii şi a
ghidului metodologic de implementare a acestor
standarde

n. Standarde minime obligatorii privind centrul de
pregatire şi sprijinire a reintegrării sau integrării
copilului în familie


Ordinul nr. 287 / 2006 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind centrul de
pregatire şi sprijinire a reintegrarii sau integrarii
copilului în familie, precum şi a ghidului
metodologic de implementare a acestor standarde
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o. Standarde minime obligatorii privind
destinate protecţiei copiilor străzii


serviciile

Ordinul nr. 132 / 2005 pentru aprobarea
standardelor minime obligatorii privind serviciile
destinate protectiei copiilor strazii

Evaluare şi monitorizare
Aşa cum aminteam la începutul capitolului, monitorizarea şi
evaluarea sunt componente esentiale ale unui management
de calitate al serviciilor sociale, la toate nivelurile, atunci
când:
 ne referim la procesul de furnizare directă a serviciilor
către beneficiari,
 ne referim la nivelul sistemului national de servicii
sociale (nivel macro).
Monitorizarea şi evaluarea sunt activităţi
funcţional între ele, dar nu identice11.

legate

Monitorizarea este o colectare periodică de date, însoţită
de o prelucrare şi o analiză a acestor date, pe masură ce
serviciul social este furnizat către beneficiari. Monitorizarea
asigură o privire rapidă asupra:



progresului activităţilor
serviciului în ansamblu.

În general, ea permite o verificare a modului în care
resursele sunt folosite (eficienţa serviciului) şi dacă aceste
resurse sunt suficiente pentru atingerea rezultatelor.

11

cf. http://www.serviciisociale.info/servicii-sociale - In sprijinul oamenilorServicii Sociale de calitate, Ghidul:”Monitorizarea sistemului de servicii sociale
din Romania – Propunere de metodologie la nivel national”

82

Monitorizarea este centrată îndeosebi pe indicatori de
rezultat şi reprezintă o bază utilă de plecare pentru procesul
de evaluare.
Monitorizarea situaţiei
generale a serviciului social

Monitorizarea modului
de furnizare directă a
serviciului către
beneficiar





grad de implementare
a obiectivelor propuse



grad de adaptare a
planului individualizat
de asistenţă şi îngrijire
la nevoile
beneficiarilor



implicarea
beneficiarului şi a
aparţinătorilor în
derularea serviciilor
sociale de care
beneficiază etc.

capacitatea totală a
serviciului şi gradul de
ocupare



fluxul de beneficiari



modul de acces al acestora
la serviciul social respectiv



timpii de aşteptare pentru
accesarea serviciului



frecvenţa şi tipul
activităţilor desfaşurate în
cadrul serviciului, în
favoarea beneficiarilor



caracteristicile de personal
(număr de posturi, posturi
vacante, tipuri de
contracte încheiate,
frecventa şi tipul
activităţilor de formare,
mobilitatea lucrătorilor,
voluntari)



tipurile şi frecvenţa
plângerilor sau
reclamaţiilor
parteneriatele încheiate
pentru buna funcţionare a
serviciului
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resursele umane,
materiale, financiare
folosite pentru activitatea
curentă



dificultăţile apărute în
furnizarea serviciului
social respectiv etc.

Toţi aceşti parametri dau o imagine de ansamblu a modului
în care funcţionează serviciul social la un anumit moment
de timp, iar verificarea lor periodică permite semnalarea
oportună a nevoilor de ajustare sau de îmbunătăţire a
activităţilor curente.
Evaluarea este o activitate care informează asupra modului
în care serviciul social este furnizat, în raport cu obiectivele
sale şi cu planul său strategic.
Ea se referă îndeosebi la eficacitatea serviciului social,
calitatea serviciului oferit, în raport cu obiectivele iniţiale,
dar şi cu un set de indicatori sau parametri de referinţă
(întâlniţi cel mai des sub forma standardelor de
calitate).
Evaluarea permite o analiză detaliată a:




activităţilor derulate,
impactului acestora asupra beneficiarului,
modului în care resursele sunt folosite pentru atingerea
scopului serviciului respectiv.

Evaluarea încurajează găsirea de soluţii la problemele
identificate şi este întotdeauna finalizată cu un set de
recomandări de îmbunătăţire a furnizării serviciului.
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II.4 EGALITATEA DE ŞANSE – câteva elemente
despre aplicarea principiului în furnizarea de
servicii sociale
Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental,
o valoare comună a Uniunii Europene, şi o condiţie necesară
pentru realizarea obiectivelor europene de creştere
economică, ocupare a forţei de muncă şi de coeziune
socială.
Cu toate că inegalităţile încă există, UE a facut progrese
semnificative în ultimele decenii în realizarea egalităţii între
femei şi bărbaţi- în principal datorită legislaţiei de
tratament egal, a integrării principiului egalităţii de gen şi a
măsurilor specifice pentru avansarea femeilor.
Aceste
aspecte vizează accesul la ocuparea forţei de muncă,
egalitatea salarială, protecţia maternităţii, concediul
parental, profesional şi de asigurări sociale, securitatea
socială, sarcina probei în cazurile de discriminare sexuală şi
de auto-ocupare a forţei de muncă.
În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de
tratament dintre bărbaţi şi femei, legislaţia UE antidiscriminare a fost înlocuită de asigurarea unui nivel minim
de protecţie şi un tratament egal de viaţă şi de muncă în
Europa pentru toţi cetăţenii.
Aceste legi sunt proiectate pentru a asigura un tratament
egal, în multe aspecte legate de viaţa de zi cu zi (loc de
muncă, educaţie, asistenţă medicală, acces la bunuri şi
servicii), indiferent de:






rasă sau origine etnică
religie şi credinţă
dizabilităţi
orientare sexuală
vârstă
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Ca şi cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap
au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, viaţă
independentă şi participare deplină în societate. Dar nu este
suficient ca aceste drepturi să fie prevazute în legislaţie:
persoanele cu handicap trebuie informate cu privire la
propriile drepturi şi la modalităţile concrete de a beneficia
de ele. Principalul scop al strategiei pe termen lung al
Uniunii Europene în acest domeniu este includerea lor activă
a persoanelor cu handicap.
Pe baza principiului european: "Nimic despre persoane cu
handicap fără persoane cu handicap" persoanele cu
dizabilităţi sunt implicate activ în acest proces.
Toţi
furnizorii de servicii sociale trebuie să respecte
prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de
şanse şi de tratament nondiscriminatoriu – ceea ce
presupune:


Să aibă o înţelegere asupra relaţiilor de gen, a
diviziunii muncii între femei şi bărbaţi (cine - ce
muncă prestează – inclusiv în componenţa echipei
serviciului social; cine asigură coordonarea
organizaţiei, cine are acces şi control asupra
resurselor);



Să aplice tratamentele nondiscriminatorii faţă de
propria echipă, faţă de voluntari, colaboratori
externi, reprezentanţi ai partenerilor cu care
colaborează în diferite proiecte;



Să permită accesul beneficiarilor la serviciile
prestate în mod egal şi fără discriminări de sex,
etnie,
religie,
vârstă
etc.;
abordarea
nondiscriminatorie este vizibilă atât în materialele
de imagine (declaraţie de misiune, pliant sau
fluturaş de prezentare destinat potenţialilor
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beneficiari, web-site – practic toate materialele în
care se enunţă condiţiile de accesare a serviciului
social), cât şi în procedurile interne de lucru


Să-i sprijine pe beneficiari să-şi înţeleagă
drepturile şi să desfasoare activităţi educative care
contribuie la o atitudine activă a acestora; să
desfaşoare activităţi educative cu beneficiarii
pentru a explica egalitatea de sanse şi
nondiscriminarea, prin modalităţi accesibile. Orice
situaţie de discriminare care poate să apară în
relaţiile dintre beneficiari în activitatea cotidiană
se discută cu cei implicaţi dintr-o perspectivă
educatională, pentru evitarea pe viitor a astfel de
atitudini negative. Personalul trebuie să fie
pregatit să intervină corect în astfel de situaţii.



Să folosească procesele participatorii şi să includă
un numar cât mai mare de femei şi bărbaţi,
persoane cu dizabilităţi şi persoane fără
dizabilităţi, reprezentanţi ai tuturor etniilor din
comunitate în acţiunile de mobilizare comunitară
care au legatură cu serviciul social furnizat şi cu
proiectele ONGului. Acest lucru este necesar
deoarece un serviciu social nu este „rupt” de
comunitate – ci dezvoltă acţiuni care vizează
integrarea socială a beneficiarilor.



Să identifice barierele în calea participării
(sociale, economice, juridice, politice, culturale,
etc.), având în vedere toate categoriile de
cetăţeni, inclusiv pe cei din grupuri vulnerabile;
furnizarea serviciului social presupune acţiuni
concrete care contribuie la îndepărtarea barierelor
de participare care îi afectează sau îi poate afecta
pe beneficiarii serviciului în mod concret, dar şi
categoria vulnerabilă din care beneficiarii fac
parte.
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Să aibă o înţelegere a nevoilor practice şi a
intereselor strategice ale grupurilor vulnerabile
(femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de
etnie romă, vârstnici în dificultate etc) şi să
identifice oportunităţile de a le susţine pe
amândouă prin furnizarea serviciului social sau/şi
prin alte proiecte ale organizaţiei.

În
elaborarea
de
proiecte
care
au
ca
scop
ameliorarea/rezolvarea unei probleme care afecteaza un
grup ţintă bine definit dintr-o categorie vulnerabilă,
organizaţia neguvernamentală va avea în vedere ca
principiul egalităţii de şanse să se regăsească, prin acţiuni
concrete, măsurabile
-

în managementul proiectului – modalităţile de
selecţie a resurselor umane şi tehnicile de
gestiune a echipei trebuie să fie transparente şi
nondiscriminatorii;

-

în selecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi –
toate mesajele, procedurile de selecţie şi
formularele care se completează de potenţialii
membri ai grupului ţintă trebuie concepute a.î
să favorizeze egalitatea de şanse; de exemplu,
pentru potenţialii beneficiari nevăzători se vor
găsi canale de comunicare accesibile acestora –
materiale audio; rubricile formularului de
aplicaţie trebuie să aibă versiuni la masculin şi
feminin, unde este cazul să se facă acordul de
gen;

-

în detalierea activităţilor incluse în proiect –
activităţile educative, cursurile de formare
permanentă,
acţiunile
de
informaresensibilizare, campaniile, elaborarea de ghiduri
sau broşuri trebuie să aibă componente
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specifice prin care principiul egalităţii de sanse
să fie explicat şi conştientizat de participanţi.
Menţionăm că „Egalitatea de şanse” este una din temele
orizontale ale Fondului Social European şi că toate aplicaţiile
care se realizează pentru finanţari POSDRU şi PODCA conţin
rubrici dedicate temelor orizontale
Aceasta implică atât cunoaşterea documentelor teoretice
strategice, cât şi proiectarea căilor concrete prin care
acestea vor fi transpuse în practică, în contextul specific şi
cu resursele proiectului.
Principiul egalităţii de şanse – exemplificat în cadrul
proiectului „Împreună azi pentru un viitor independent”
implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Botoşani în parteneriat cu Fundaţia Hope
and Homes for Children Baia Mare
Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii
DGASPC Botoşani de a lucra în parteneriat cu Fundaţia Hope and
Homes for Children Baia Mare pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii copiilor şi tinerilor din serviciile rezidenţiale din subordinea
DGASPC
Botoşani,
dezvoltându-le
abilităţile
de
viaţă
independentă prin metode inovative de intervenţie.
Proiectul a propus pe de o parte includerea în program de formare
profesională a celor 196 de instructori de educaţie şi a celor 9
asistenţi sociali care lucrează cu tinerii / copiii din unităţile
rezidenţiale de protecţie a copilului din structura DGASPC şi pe de
altă parte elaborarea, tipărirea şi diseminarea Ghidului de bune
practici pentru o viaţă independentă adresat personalului care
lucrează cu copiii şi tinerii din serviciile rezidenţiale.
În activităţile implementate, s-a tinut cont de principiul
egalităţii de şanse, astfel femeile au fost implicate în egală
măsură ca şi bărbaţii. Din cei 196 instructori de educaţie formaţi
în calificarea de pedagog de recuperare, 154 sunt femei şi 39

89

bărbaţi. De asemenea, din cei 9 asistenţi sociali formaţi, 7 sunt
femei şi 2 sunt bărbaţi.
De menţionat faptul că principiul egalităţii de şanse a fost
respectat pentru elaborarea Ghidului de bune practici pentru o
viaţă independentă adresat personalului care lucrează cu copiii şi
tinerii din serviciile rezidenţiale, ocazie cu care au fost evaluaţi
300 de copii şi tineri (129 fete şi 171 băieţi) din cele 8 servicii
rezidenţiale pentru copii şi tineri fără dizabilităţi din subordinea
DGASPC Botoşani. Prin intermediul instrumentului de evaluare
folosit s-a identificat nivelul de dezvoltare a abilităţilor de viaţă
independentă a copiilor şi tinerilor din grupul ţintă. Acest
instrument este util tuturor membrilor de personal care lucrează
cu copii şi tineri fără dizabilităţi din sistemul de protecţie a
copilului fie ei asistenţi sociali, psihologi sau instructori de
educaţie. Acest instrument de evaluare urmăreşte o abordare
holistică a abilităţilor de viaţă independentă acoperind toate
ariile specifice de interes precum alimentaţie, abilităţi la gătit,
alte activităţi casnice, igienă corporală, aspect exterior cât şi
dezvoltarea
psiho-motorie,
orientarea
spaţio-temporală,
comunicarea, socializarea şi comportament. Instrumentul de
evaluare a identificat în cazul fiecărui copil sau tânăr evaluat
punctele lui tari în ariile mai sus menţionate dar şi ariile unde
membrii de personal trebuie să-i ofere mai mult sprijin pentru a
atinge un nivel mai înalt de independenţă.
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II.5 PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT, ELEMENT
ESENŢIAL PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR
SOCIALE DE CALITATE
În acest paragraf ne propunem să detaliem unul dintre
principiile de calitate enumerate anterior, şi anume cel care
are legatură directă cu tematica proiectului nostru :
parteneriatul public privat pentru calitate în serviciile
sociale.
Un proiect de parteneriat public privat are efecte în primul
rând asupra beneficiarilor, fiindcă este recunoscut faptul că
în social sunt necesare servicii de lungă durată, problematica
beneficiarilor fiind adeseori complexă şi necesitând
continuitate pe parcursul mai multor ani. Un ONG are o sursă
de finanţare limitată în timp, iar parteneriatul cu o structură
publică contribuie la sustenabilitatea proiectului – fie prin
co-finanţarea publică, fie prin creşterea credibilităţii ONGului în situaţiile în care beneficiază de sprijin extern din
partea unei alte fundaţii sau a unui grup de donatori.
Majoritatea liniilor de finanţare care pot fi accesate pentru
susţinerea serviciilor sociale condiţionează finanţarea de
formalizarea şi dezvoltarea unui parteneriat cu Primăria sau
cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, astfel încât serviciul privat să fie inclus în sistemul
de servicii sociale din aria teritorială respectivă şi să fie
sustenabil.
Pe lângă clienţii serviciului social, care astfel beneficiază de
servicii mai bune şi pe o durată de timp corespunzatoare,
prin intermediul parteneriatului public-privat se produc
efecte benefice la nivelul reprezentanţilor structurilor
publice şi ai personalului organizaţiei private implicate, care
îşi perfecţionează modul de lucru al propriei structuri
(exemplu: ONGul îşi însuşeste riguros legislaţia specifică şi
învaţă să aplice procedurile în vigoare, structura publică

91

devine mai deschisă la practicile inovante şi cunoaşte mai
temeinic problematica beneficiarilor).
O comunitate are întotdeauna de câştigat dacă pe teritoriul
ei şi în beneficiului membrilor ei din categorii vulnerabile se
dezvoltă proiecte în parteneriat public-privat: resurse
financiare, umane, materiale sunt puse împreună şi utilizate
eficient, iar cultura dialogului şi a practicilor democratice
începe să devină o practică în analiza şi ameliorarea
problemelor comunităţii.
” Parteneriatul exprimă o modalitate de cooperare între o
autoritate publică şi sectorul privat, respectiv organizaţii
neguvernamentale pentru
realizarea unui proiect care
produce efecte pozitive pe piaţa forţei de muncă şi în
dezvoltarea locală.”12
„Parteneriatul este un tip de relaţie între mai multe entităţi
care au misiuni comune sau compatibile şi care au decis să
lucreze împreună pentru un scop specific şi o perioadă de
timp determinată. Colaborarea, cooperarea şi lucrul în
echipă, care toate stau la baza parteneriatelor sunt
considerate a fi strategii de succes atât pentru organizaţiile
guvernamentale cât şi pentru cele publice sau private.
Finanţatorii sunt conştienti de acest lucru şi pun ca
precondiţie a accesării fondurilor, formarea de parteneriate.
Parteneriatul este important nu numai pentru efectul de
creştere a capacităţii unei organizaţii
sau pentru
îmbunătăţirea nivelului lor de reprezentativitate.
Cercetările lui Robert Putnam privind capitalul social arată
că prin colaborare şi cooperare se formează şi se dezvoltă
coeziunea socială a unei comunităţi- aşa numitul capital
12

Parteneriatul public-privat, solutie pentru un mai bun management al

comunitatilor locale din Romania, ghid practic pentru Consiliile Judetene,
IPP Bucureşti, 2004.
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social-, care este considerat catalizatorul principal al
dezvoltării economice şi a reacţiilor eficiente şi solidare în
faţa unor probleme ale comunităţii”13
Activităţile în parteneriat dintre structurile publice şi ONGuri au avantaje dar şi dezavantaje pentru cei care au decis
să lucreze împreună.
Câteva exemple de beneficii:


Atingerea unor obiective greu de atins prin intervenţia
individuala a unei organizaţii



Folosirea raţională a unor resurse, scăderea costurilor
unor servicii sau investiţii, impărţirea costurilor, dar şi
a riscurilor



Creşterea şanselor de accesare a unor noi resurse



Oferirea unor servicii mai bune, adaptate nevoilor
beneficiarilor



Încurajarea schimbului de experientă, de informaţii,
de contacte, valorizarea practicilor pozitive



Îmbunătăţirea
parteneriatului



Creşterea posibilităţii de a influenţa politicile în
domeniu la diferite nivele



Crearea de oportunităţi de dezvoltare organizaţională
pentru ambii „actori” ai parteneriatului



Apropierea serviciilor de beneficiari



Implicarea comunităţii

imaginii

fiecarui

„actor”

al

13

Cf. „Parteneriate eficiente - Un ghid pentru organizatiile
neguvernamentale - Ana Vasilache,
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Este normal ca în cadrul unei interacţiuni atât de complexe
între entităţi atât de diferite să apară şi probleme, cum ar
fi:


Rezistenţe şi bariere de comunicare datorate unor
culturi organizaţionale diferite: cultura centrată pe
rol, mai rigidă, birocratică, bazată mai mult pe
respectarea regulilor şi reglementărilor, mai lentă în
luarea deciziilor, specifică entităţilor publice şi cea
orientată
către
sprijin,
care
favorizează
creativitatea, evitarea dezacordului şi menţinerea în
primul rând a bunelor relaţii între angajaţi, mai des
întâlnită la ONG-uri



Confuziile legate de neprecizarea clară, încă de la
iniţierea parteneriatului, a rolului şi atribuţiilor
concrete ale fiecarei părţi implicate



Competiţia legată de accesul la resurse şi în special
de distribuirea acestora, în strânsă legatură cu
atributiile asumate



Dificultăţi în punerea în practică
a atributiilor,
datorate capacităţii organizaţionale a fiecarei părţi
(nivel de competenţe, cunoştinţe şi abilităţi
organizaţionale)

Multe dintre aceste dificultăţi (exceptând cele datorate
capacităţii
organizaţionale
preexistente
încheierii
parteneriatului) pot fi prevenite şi depăşite printr-o bună
comunicare, încă din faza de pregătire a parteneriatului, aşa
cum am menţionat în capitolul precedent.
În plus faţă de comunicarea de calitate, pentru realizarea
parteneriatului public-privat sunt necesare:


Bune intenţii şi încredere reciprocă;



Motivaţie puternică, atât din partea ONG-ului, cât şi din
partea structurii publice, pentru a lucra împreună



Competenţe la nivelul echipelor
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Curaj, concentare pe aspectele pozitive

Nu întâmplător am menţionat la final importanţa abordării
pozitive, care aduce succes la nivel personal şi
organizaţional. Este rolul managerilor celor două structuri
partenere să creeze o astfel de perspectivă echipelor lor, în
loc să scoată în evidenţă problemele şi dificultăţile
celorlalţi. Mai ales că vorbim de parteneriat, şi nu de
concurenţă.
Când într-un parteneriat pe care îl punem în practică
insistăm pe probleme sau chiar exagerăm vorbind despre
„ceea ce nu stiu să facă ceilalţi”, nu câştigăm nici imagine
organizatională, nici eficienţă în proiect. Sigur că
întotdeauna există şi probleme, este normal să le
recunoaştem şi să vedem cum le putem ameliora, dar chiar
şi dezbaterea problemelor se poate face concentrându-ne pe
aspecte pozitive, pe soluţii care vin de la fiecare actor al
parteneriatului.
*
Prin acest mic ghid ne adresăm în primul rând colegilor din
sectorul privat, adică din organizaţiile neguvernamentale, şi
mai puţin autorităţilor publice. De aceea, ne permitem să
încheiem cu un mesaj colegial şi cu o urare comună.
Mesajul de final este o recomandare, sau mai bine-zis un
gând destinat colegilor din ONG-uri, care a rezultat din
experienţa directă a asociaţiei CRIPS, din 1997 până în
prezent: încercând să vedem punctele forte ale structurii
cu care colaborăm, să apreciem ceea ce ştiu şi fac cu
sinceritate şi bune intenţii, putem construi împreună un
bun parteneriat.
Voi ce părere aveţi?14 VĂ dorim şi NE dorim multe
parteneriate reuşite!
Cu multă consideraţie, echipa CRIPS
14

scrieti-ne pe dialog@crips.ro !
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ANEXA 1
Scurtă prezentare a proiectului
„Parteneriat public-privat pentru calitate în furnizarea de
servicii sociale în judeţele Alba, Botoşani şi Ialomiţa”
Beneficiarul proiectului: Centrul de Resurse şi Informare
pentru Profesiuni Sociale CRIPS
Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului
40135.
Obiectivul general
Îmbunătăţirea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale
din domeniul social de a contracta şi presta servicii sociale
de calitate, adecvate nevoilor beneficiarilor şi în acord cu
politicile locale şi cu standardele minime obligatorii validate
la nivel naţional pentru fiecare tip de serviciu în parte
Scopul
Dezvoltarea
capacităţii
a
20
de
organizaţii
neguvernamentale din judeţele Alba, Ialomiţa şi Botoşani de
a se implica în definirea şi aplicarea mecanismului de
contractare a serviciilor sociale publice şi de a furniza
servicii de calitate
Grupul ţintă:
reprezentanţi ai ONG-urilor cu activitate relevantă în
domeniul administraţiei publice: 48 persoane implicate
direct în implementare (ca membri ai echipei, cursanţi sau
colaboratori
voluntari
la
elaborarea
materialelor
informative) şi alte peste 100 vizate indirect de
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implementare, participând la activităţi şi/ sau beneficiind de
rezultatele proiectului.
Principalele activităţi:
1. Analiza nevoilor de formare a reprezentanţilor ONGurilor
pentru
dezvoltarea
parteneriatului
cu
autorităţile publice
2. Elaborarea unui model de formare a ONG-urilor pe
tema parteneriatului public-privat în domeniul social
3. Formarea a 20 de specialişti din ONG-uri pe tema
parteneriatului public-privat în domeniul social
4. Elaborarea şi dezbaterea unei propuneri de Mecanism
de contractare de către organizaţii neguvernamentale
a serviciilor sociale
5. Informare, sensibilizare şi promovare cu privire la
activităţile proiectului
Rezultate:
 Realizarea metodologiei şi instrumentelor de analiză a
nevoilor de formare (ANF) a ONG-urilor pe tema
parteneriatului public-privat în furnizarea de servicii
sociale;


Realizarea Raportului privind nevoile de formare a
ONG-urilor din domeniul social din judeţele Alba,
Botoşani şi Ialomiţa pe tema parteneriatului publicprivat în furnizarea de servicii sociale;



Realizarea Modelului de formare a ONG-urilor pe tema
parteneriatului public-privat în domeniul social;



Realizarea Ghidului practic pentru ONG-uri pentru
dezvoltarea parteneriatului public-privat şi a Broşurii
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cu propunerea de Mecanism de contractare de către
organizaţii neguvernamentale a serviciilor sociale;


Realizarea şi actualizarea rubricii proiectului pe
pagina web a CRIPS www.crips.ro ;



Realizarea şi difuzarea Buletinului
electronic trimestrial „Dialog”

informativ
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