
Exemple de utilizare 
a fondurilor 

europene de către 
ONG-uri 



Cine suntem? 

Organizație non-guvernamentală educațională 
* 

Activăm din 2009 la nivel local, național și 
european 

* 
Avem aproximativ 30 de membri și 30 de 

voluntari 





Care sunt domeniile cheie? 

Incluziune socială/Social Inclusion 
* 

Tineret/Youth Empowerment 
* 

Dezvoltare organizațională/NGO Development 



(1) Ce fel de activități desfășurăm? 

Incluziune socială 
* 

Punți către cunoaștere  
* 

Carta Albă a Tinerilor fără Adăpost din 
România 





(2) Ce fel de activități desfășurăm? 

Tineret 
* 

Departamentul de Relații Internaționale 
* 

BiblioLounge 





(3) Ce fel de activități desfășurăm? 
Dezvoltare organizațională 

* 
Centrul pentru Managementul Organizațiilor 

Nonprofit 
* 

Board-game-ul de planificare strategică 
„RePlan” 

* 
Cursul online despre managementul sustenabil 

al organizației non-profit 





(1) La ce fel de rezultate am ajuns 
datorită fondurilor europene? 

Am amenajat un spațiu pentru tineri, într-o bibliotecă 
publică 

 
* 

Am dezvoltat primul document de politică publică (în 
cadrul AYI) care a stat la baza propunerii de modificare a 

unei legi 
 

* 
 

Am creat un spațiu pentru ONG-uri, unde pot să-și 
organizeze evenimentele în mod gratuit 

 



(2) La ce fel de rezultate am ajuns 
datorită fondurilor europene? 

 
Trimitem anual peste 100 de participanți în mobilități 
europene (traininguri, seminarii, stagii de voluntariat) 

 
* 

Am contribuit la prima cercetare europeană realizată de 
tineri despre impactul proiectelor Erasmus+ 

* 
 

Organizăm simulări de proces decizional pentru tinerii 
din București și regiunea București-Ilfov 



Ce alte proiecte implementăm în 
prezent? 

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu 
tinerii din România 

 
cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133 



Care sunt obiectivele urmărite? 

1: Dezvoltarea unei politici publice alternative privind standardizarea 
activităților de lucru cu tinerii din România, cu implicarea ONG-urilor 

şi a instituțiilor publice cu atribuţii in domeniul tineretului 
 

* 
2: Crearea unui instrument educațional inovator pentru formularea, 
monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu 

tinerii destinate personalului din ONG-uri şi autorităţi publice cu 
atribuţii în domeniul tineretului din Romania. 

 
* 

3: Dezvoltarea competenţelor de formulare, monitorizare şi evaluare 
a politicilor publice în domeniul tineretului pentru 100 de persoane 

din ONG-uri active în domeniul tineretului din Romania. 



Ce am făcut până acum? 

Grup Național Standarde Tineret (GNST) 
-15 membri (13 din ONG-uri și 2 din instituții publice) 

* 
 

4 consultări regionale cu ONG-uri și parteneri sociali despre nevoile din sectorul 
nonprofit  

 
* 

3 întâlniri ale GNST unde se lucrează pe standarde: 
- modificarea standardului ocupațional lucrător de tineret, competențe consilier de 

tineret, standarde activități cu tinerii si standarde tabere/schimburi de tineri 
 

* 
 

3 cursuri de formare regionale din 6 (au mai rămas Timișoara, Cluj și Constanța) 
* 
 

Cursul online interactiv aflat în etapa de pre-pilotare 



Unde sunt detaliile? 

Aici.   
 

https://www.standarde-tineret.ro/ 

https://www.standarde-tineret.ro/
https://www.standarde-tineret.ro/
https://www.standarde-tineret.ro/
https://www.standarde-tineret.ro/


Câteva concluzii 



În ce măsură sunt importante 
fondurile europene pentru ONG-uri? 

100% 

Foarte mare măsură 



La ce ajută concret? 

Creșterea capacității organizaționale și profesionalizarea activității (voluntari, staff) 
 
 

* 
 

Implementarea unor proiecte eficiente care răspund la problemele din comunitate 
 

* 
 

Posibilitatea de a inova, de a propune noi instrumente/programe 
 

* 
 

Reducerea decalajelor de cunoștințe și abilități între membrii comunității 
 

* 
 

Dezvoltarea și democratizarea societății 



Vă mulțumesc pentru atenția 
acordată. 

Eliza Vaș,  
Vicepreședinte & Manager relații internaționale 

eliza.vas@younginitiative.org 


