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CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT

3 IUNIE 2021

10.00 -12.00

Proiect derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin

Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România,

program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este

creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile.



ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ

 Experiență de peste 20 de ani în domeniul oferirii de servicii

sociale&medicale pentru vârstnici

 Rețea de 7 centre de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru

vârstnici, localizate în 3 județe din Regiunea Centru (Sibiu, Mureș si Alba)

 150 vârstnici asistați lunar





Mecanisme de finanțare a serviciilor din fonduri publice variate:

1. Legea nr. 34/1998 subvenționarea serviciilor sociale – cu precădere

utilizată pentru accesare fonduri de la MMPS pentru întreaga rețea de

servicii, dar și de la APL din mediul urban (ex. municipiul Sibiu)

2. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările

și completările ulterioare – utilizată pentru accesare finanțări în mediul

urban (CJ Mureș , APL mic urban)



 Mecanisme de finanțare a serviciilor din fonduri publice variate:

3. Convenții de parteneriat APL-ONG aprobate prin HCL, în baza Legii 17/2000 și

a Legii 292/2011– cu precădere utilizate pentru accesare fonduri în mediul rural

4. Contractare de servicii sociale - 1 singur județ (Alba), CJ prin intermediul

DGASPC (2014-2020). Începând cu 2020, DGASPC Alba a contractat doar servicii

de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, la valoarea costului

standard, servicii care intră în aria de responsabilitate a instituției

5. Contractarea de servicii medicale - 2 județe (Alba si Mureș) până în anul 2018.

Odată cu modificarea condițiilor din Contractul cadru în 2019 (alocarea unei sume

maxime anuale și lunare în funcție de punctajul obținut) și a interpretărilor diferite,

uneori abuzive a acestor condiții de către CJAS, s-a renunțat la contract.





Concluzii:

Mecanisme de finanțare variate = interpretări diferite = documentații

multiple = raportări diferite = volum de muncă crescut

 Finanțările în baza L 34/98 și L 350/2005 au cuantumuri mici,

insuficiente

 Contractarea multianuală – cel mai eficace mecanism utilizat, corelat

cu costul standard, care oferă furnizorului sustenabilitate și

beneficiarului servicii calitative
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Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce 
disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, 
Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în 
calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens 
Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare 
totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, 
intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp 
relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în 
România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. 
Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
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