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

3 iunie 2021  - Conferința de lansare proiect

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. 



Durata proiectului: 32 luni (1 aprilie 2021 – 30 noiembrie 2023)

Finanțare de 247,229.17 Euro prin Active Citizen Fund România, program finanțat de 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

263,383.97
Euro



Scopul proiectului

Creșterea capacității de reprezentare a 60 de ONG-uri furnizoare de servicii sociale și socio-medicale

adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei informale SenioriNET, în vederea producerii unor

schimbări sistemice la nivelul practicilor de finanțare a serviciilor pentru vârstnici din fonduri publice. 

Obiectivul nr.1 

Creșterea capacității pentru

cel putin 15 organizații 

membre SenioriNET de a 

derula acțiuni de advocacy 

în vederea contractării la 

nivel local si județean a 

serviciilor sociale și

medicale dedicate 

persoanelor vârstnice pe o 

perioadă de 20 de luni. 

Obiectivul nr.2

Creșterea nivelului de 

informare și constientizare

privind drepturile

persoanelor vârstnice din 

România pentru cel puțin 

10.000 de cetățeni și 50 de 

reprezentanți ai autorităților

și instituții publice locale și

naționale, pe o perioadă de 

10 luni. 



Scopul proiectului

Creșterea capacității de reprezentare a 60 de ONG-uri furnizoare de servicii sociale și socio-medicale

adresate persoanelor vârstnice prin formalizarea rețelei informale SenioriNET, în vederea producerii unor

schimbări sistemice la nivelul practicilor de finanțare a serviciilor pentru vârstnici din fonduri publice. 

Obiectivul nr.3

Creșterea gradului de 

reprezentare al rețelei

SenioriNET în platformele

europene de profil, în 

vederea reprezentării

intereselor vârstnicilor din 

România la nivel european

și preluarea de bune

practici, pe o perioadă de 
12 luni. 

Obiectivul de Dezv. Org.

Dezvoltarea organizațională

a rețelei SenioriNET în 

domenii precum planificare

strategică, formare

profesională, strângere de 

fonduri, în vederea

susținerii intereselor

membrilor și asigurării

sustenabilității acțiunilor

propuse.



Activitățile proiectului

A1 Managementul 

proiectului

A5 Formalizarea 

rețelei SenioriNET

A2 

Informare si 

comunicare

A3 Extinderea retelei 

SenioriNET prin 

atragerea de noi membri

A4 Derularea 

procesului de 

planificare strategică a 

rețelei SenioriNET

A7 Capacitarea 

membrilor SenioriNET 

prin dezvoltarea de HUB-

uri regionale de resurse 

dedicate serviciilor 

sociale și medicale 

pentru vârstnici

A6 Elaborarea analizei 

de nevoi privind gradul 

de dezvoltare al 

membrilor SenioriNET

A8 Elaborarea Cartei 

Albe a drepturilor 

persoanelor vârstnice 

din România



Activitățile proiectului

A9 Derularea campaniei de 

advocacy pentru susținerea Cartei 

Albe a drepturilor persoanelor 

vârstnice din România la nivel 

național și european

A10 Derularea campaniei de advocacy 

pentru susținerea Cartei Albe a 

drepturilor persoanelor vârstnice din 

România la nivelul a 3 județe în 

vederea contractării serviciilor sociale 

și socio-medicale 

A11 Acordarea de sprijin 

pentru cel puțin 15 membri 

SenioriNET în vederea 

contractării de servicii sociale 

la nivel local

A12 Reprezentarea 

Federației SenioriNET în 

platformele europene de 

profil

A13 Dezvoltarea 

organizațională a 

federației SenioriNET



Beneficii pentru membrii SenioriNet

Participarea la fondarea Federației SenioriNet (înregistrarea juridică a rețelei) și la procesul de 

planificare strategică pentru perioada 2021 -2026

Vizibilitate și promovare prin intermediul mijloacelor de comunicare ale rețelei (site web dedicat, social 

media, materiale tipărite, evenimente etc)

Impact crescut în comunități prin campaniile de advocacy derulate de SenioriNet și a acțiunilor de 

influențare a politicilor privind drepturile persoanelor vârstnice (Carta Alba, petiție, întâlniri cu decidenți 

la nivel central și local)

Reprezentare la nivelul autorităților centrale și în rețelele europene de profil



Beneficii pentru membrii SenioriNet

Training în domenii care vor susține devoltarea capacității organizaționale și sustenabilitatea membrilor 

SenioriNet

Crearea de oportunități de contractare de servicii sociale pentru vârstnici / 

Dialog și colaborare cu APL îmbunătățite

Oportunitatea de a participa la proiecte în parteneriat cu membrii rețelei și cu alți parteneri internaționali

Consultanță personalizată în vederea contractării de servicii sociale pentru vârstnici 



Radiografie Rețea 2013 - 2021

Membrii fondatori:
Confederația Caritas Romania
Fundația Crucea Alb Galbenă
Asociația Habilitas
Asociația de ajutor mutual București
Asociația Four Change

Proiectul "SenioriNET – Rețea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice" își propunea în

2013 să creeze prima rețea informală la nivel național de organizații active în domeniul serviciilor

pentru vârstnici, cu precădere cele care furnizează îngrijiri la domiciliu. Proiectul se baza pe nevoia de

a coaliza, într-o singură voce, organizațiile active în domeniu la nivel național.



Radiografie Rețea 2013 - 2021

Cauzele diminuării numărului de membri:

• Desființarea organizației din cauza dificultăților de accesare a fondurilor necesare desfășurării

activităților sau a lipsei specialiștilor, fie ei experți servicii sociale, fie experți în fundraising sau

scriere de proiecte;

• Schimbarea obiectului de activitate sau a tipului de servicii furnizate;

• Ieșirea din organizație a membrilor fondatori.

• În 2013, 59 de furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu (inclusiv membrii fondatori), au aderat la

rețea.

• În 2021, mai sunt 41 de furnizori.



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

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.

Proiect derulat de

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

