
Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în 
sprijinul vârstnicilor din România

Proiect derulat de

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.







FSC: NEVOIA DE SERVICII



FSC: SERVICII

Cu ajutorul a 130 angajați, 250 de voluntari FSC oferă comunităților programe complexe de suport,

pentru peste 5.000 beneficiari care promovează parteneriatele locale, inovația și schimbarea de

mentalități:

Servicii integrate pentru persoane vârstnice:
ingrijire la domiciliu zone rurale: comune din estul județului Bacău

ingrijire la domiciliu Municipiul Bacău

Centrul de zi Dr.Stefan Ciobanu” ( “Speranța”) pentru vârstnici

Satul Seniorilor “Milly”- servicii rezidențiale pentru persoane vârstnice

Servicii Integrate pentru Copil și Familie:
Centrul Mozaic Bacău

“Clubul cu Lipici” (Podu Turcului, Panu, Stănișești, Motoșeni, Dealu Morii)

promovarea sănătății și educație pentru copii, părinți și cadre didactice

Burse școlare pentru 115 elevi din zone rurale

Programul de voluntariat – implicarea elevilor de liceu, a studenților și a altor persoane în

acordarea de servicii sociale, dezvoltarea comunitară și strângere de fonduri
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FSC: SURSE DE FINANȚARE

2020

• FINANTARI DIN FONDURI PUBLICE: 19%

Bugete locale

Legea 34 (MMPS)

• FINANTARI: 46%

Fonduri EU-POCU (35%)

Alte Proiecte mai mici

• FUNDRAISING: 27%

• CONTRIBUTII BENEFICIARI: 8%
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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.

http://www.activecitizensfund.ro/
http://www.eeagrants.ro/

