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Guvernarea incluzivă   

 

 

  Model de guvernare care crează 

oportunități egale pentru participarea 

tuturor cetățenilor, inclusiv a grupurilor 

vulnerabile, la actul de luare a deciziilor și 

asigură un acces nediscriminatoriu la 
serviciile publice. 



 
Obiectiv general   

 
 

 Reducerea inegalităților  și prevenirea 
discriminării și a excluziunii sociale și 
economice în județele Buzau, Călărași, Cluj, 
Dolj, Mures  prin colaborarea dintre 
autorități publice și societatea civilă 



 
 
 

 

• Durata – 30 04. 2015- 30 
06. 2016 

• Parteneri: APDD – Agenda 
21 și ANFP 

• Locații: Județele Buzau, 
Calarasi, Cluj, Dolj, Mures 



 
  Ce ne-am propus?  

 

Să completăm 
inițiativele 

locale  menite 
să prevină 
exluziunea 

socială 

Să identificăm 
soluții viabile 

pentru 
integrarea 
grupurilor 
vulnerabile 

Să dezvoltăm 
competențe 

necesare unei 
mai bune 
planificări 
strategice 

Să contribuim la 
crearea de 
comunități 
coezive,  cu 

oportunități egale  
de participare la 
guvernare și de 

acces  la servicii. 



 
Grupuri țintă 

 

Factori de 
decizie 

Voluntari 
Grupuri 

dezavantajate 



 Parteneri locali 
 

20 Instituții 
publice 

5 ONG-uri 
10 

Comunități 
locale 



Activități/ Rezultate ( 1) 
 Lansarea Proiectului 

 6 evenimente 

211 
participanți 

 



Activități formare 1 

• Curs voluntari 
01 – 05 septembrie 2015 
 - 25 voluntari/ 5 

coordonatori 
- reprezentanți ONG-uri 

partenere 
- Responsabilități 

voluntari:  
- aplicarea chestionare 

studiu și  
- organizare campania non 

- discriminare 



Activități formare 2 

• 5 Cursuri formare la 
nivel local /3 zile/curs 

- sept/oct 

-  153 participanți 

- Conținuturi: cadrul 
legal în vigoare, 
planificare strategică, 
egalitatea de șanse și 
non – discriminare, 
debut elaborare PALIS 



Activități formare  - participanți 

 
• Factori de decizie  din cadrul 

instituțiilor și autorităților 
publice locale; 

• Membrii comisiilor locale de 
incluziune socială;  

• Membrii grupurilor mixte de 
lucru pentru persoane de etnie 
romă;   

• Specialiști din cadrul 
instituțiilor publice 
deconcentrate care lucrează 
direct cu grupurile defavorizate 
( asistenți sociali, mediatori 
școlari sau sanitari, polițiști etc) 

• Reprezentanți ONG  



Activități formare  -  imagini 



Workshop de constituire a rețelei 
naționale 

• 18 -20 noiembrie 2015 
• 45 participanți – directori 

AJPIS la nivel național 
• scop – identificarea de bune 

practici în dmeniul incluziunii 
sociale/ schimb de experiență 

• Finalitate: elaborarea  
Compendiu de bune practici 

•  Compendiul este disponibil la: 
• http://www.agenda21.org.ro/

download/COMPENDIU.pdf 
• http://www.anfp.gov.ro/R/Doc

/2016/proiecte/guvernare%20i
ncluziva/COMPENDIU.15.01.2
016.pdf 
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http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2016/proiecte/guvernare incluziva/COMPENDIU.15.01.2016.pdf
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2016/proiecte/guvernare incluziva/COMPENDIU.15.01.2016.pdf
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Studiul de identificare a nevoilor specifice grupurilor 
vulnerabile 

 
 elaborare chestionare – 

iulie// august 

 testare - curs formare 
voluntari  

 aplicarea de chestionare  

 1200 persoane (sept/ oct) 

  elaborare/ publicare 
studiu  ( noi 2015 – ian 
2016) 

 conferință de  presă 
lansare – ianuarie 2016 

 



Campania: ”Ia o doză de toleranță!” 

 Slogan: Discriminarea 
creează bariere. Să le 
dărâmăm împreună!  

•  Activități   
 Ziua portilor deshise 

 Campanie stradală 

 Elaborare / diseminare materiale 

 Producerea de T-shirts 
inscripționate 

 Participanți: cca 600 

 Materiale  produse: poster 200  
tricouri inscriotionate: 1000, 
agende 300 



Activitați stradale Dolj 



Calvini  Buzău 



Dezbateri publice 

  

 

5 dezbateri publice/ o zi/ 
204 participanți/ 

  februarie 2016 

 

 Analiza și completarea 
PALIS 



Dezbateri publice - imagini 



 Testarea măsurilor din PALIS 

- Instituții implicate 
AJOFM, Inspectoratul 
școlar, Agentia regională 
de dezvoltare 

- Grupuri țintă 
- Someri 

- Tineri din mediul rural 

- Tineri care au abandonat școala 

 

 Participanți: 370 

• Activități 
- cursuri formare 

• - diseminare a doua 
șansă 

•  cursuri pentru accesare 
fonduri – tineri fermieri  



 Rezultate 

5 PALIS 

150 de 
actori cu 

rol in 
incluziune

sociala 
formati 

200 reprezentanți 
comunități locale  

participanți la 
dezbateri publice 

1 Campanie 
non - 

discriminare 

 1 rețea 
națională 
si 5 rețele 

locale 



Impact 

• Proiectul a contribuit la atingerea obiectivului 
general al Programului RO10  ”Copii și tineri 
aflați în situații de risc și inițiative locale și 
regionale pentru reducerea inegalităților 
naționale și pentru promovarea incluziunii 
sociale”,  întrucât a produs politici de 
dezvoltare locală coezive prin care să se 
transpună în practică un model de 
guvernare menit să contribuie la 
reducerea diferențelor economice și 
sociale care separă grupurile vulnerabile 
de restul societății.  



Impact  

• Proiectul este în concordanță cu  cel de-al doilea obiectiv specific al programului întrucât a  
dezvoltat inițiative menite să contribuie la reducerea  discriminării și excluderii sociale a 
grupurilor vulnerabile în cinci județe, prin parteneriatul instituit între o asociație 
neguvernamentală, APDD - Agenda 21 și o instituție publică națională, ANFP, și prin 
implicarea ca parteneri locali a 20 de instituții  și autorități publice, a  5 ONG-uri și a unui 
număr de 1000 cetățeni, reprezentanți ai grupurilor vulnerabile.   

 
• Prin activitățile propuse și grupurile țintă implicate  proiectul a contribuit totodată  la 

îndeplinirea obiectivelor programului și respectiv  a rezultatelor propuse prin apelul 
COERENT.  Planurile de acțiune locală pentru incluziune socială (PALIS), metodologia 
transpunerii lor în practică și  structurile de monitorizare constituite prin proiect  au un 
important potențial pentru a  contribui la înbunătățirea accesului la servicii publice și la actul 
de guvernare locală  a grupurilor vulnerabile. 

 
• În toate activitățile propuse reprezentanții ONG-urilor partenere  au avut rolul de 

coordonatori locali, fiind incluși în echipa de implementare a proiectului,  ceea ce 
corespunde prevederilor Strategiei Guvernului de incluziune socială care acordă 
parteneriatului cu societatea civilă un rol important, considerând că acesta are capacitatea 
de a aplica programe specifice menite să asigure îmbunătățirea substanțială a situației  
grupurilor cu risc de marginalizare socială. 



Multumiri 

• Partenerului principal: ANFP 

•  Partenerilor locali institutii si autorități publice: Institutiile 
Prefectului: Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș. 

• Consiliilor Județene: Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș 

•  Consilii locale: Jucu ( CL), Beica de jos (MS), Craiova (DJ), 
Buzău, Calvini (BZ), Călărași, Curcani (CL). 

• Instituții deconcentrate: DASM Cluj – Napoca, AJOFM – 
Mureș și Călărași. 

• ONG – urilor: Asociația de dezvoltare comunitară Buzău, 
Asociatia Viitorul lor depinde de tine, Călărași, Asociația 
Dives, Mureș, Asociația CREDIS, Dolj si Centrul de voluntariat 
Cluj - Napoca 



 
 

 Date contact Promotor 

• Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 
Str. Mircea Vulcanescu nr. 2-4, et. 2, ap. 7, sect. 1, Bucuresti 
tel/fax 021-3114076 ; mobil : 0737062713 

• e-mail: agenda21_ro@yahoo.com; office@agenda21.org.ro 
www.agenda21.org.ro 

Date Contact ANFP 

Direcţia comunicare şi relaţii internationale 

• Tel.: 004 0374112770 

• Mobile: 004 0754054431 

• Adresa: Strada Mircea Voda nr. 44, sector 3, Bucuresti, Romania 

• www. anfp. gov. ro 
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• Proiectul se implementează cu sprijinul 
financiar al Programului RO10 - CORAI, 
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 
şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială 

 

• Conținutul acestui material nu reflectă poziția 
oficială a Granturilor SEE sau a Guvernului 
României 


