INVITAȚIE WORKSHOP 4

Stimată Doamnă/Stimate Domn
ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate
de Partener, organizează al patrulea workshop in cadrul proiectului:
‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL”
POCA/111/1/1/113205.
Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de
Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale
de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune
politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
Workshop-urile sunt organizate în cadrul subactivității 4.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții
grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta aspectele relevante ale cercetării realizate
și a stabili premisele realizării unui dialog și a unei cooperări interinstituționale eficiente în vederea
realizării de parteneriate sustenabile.
Obiectivele principale de dezbatere vor fi:
- prezentarea raportului final de cercetare;
- identificarea aspectelor specifice la nivelul fiecărei regiuni și stabilirea premiselelor elaborării unei
propuneri de îmbunătățire a implementării Legii 350/2005;
- promovarea construcției unei societăți civile organizate la nivel național, importanța fiind acordată
aspectelor de autonomie, reprezentativitate și recunoaștere a personalității juridice;
- promovarea participării societății civile organizate la orientarea politică, socială și economică a
României, opțiunile acestora reprezentând un input valoros pentru deciziile de diferite naturi ale
instituțiilor statului;
Promovarea și vizibilitatea evenimentului se vor face prin invitarea și participarea reprezentanților
din instituții mass-media locale și regionale.
Evenimentul va avea loc în data de 19 februarie 2019, începând cu ora 10.00, la Primăria Orașului
Negrești Oas-sala de consiliu, Strada Victoriei 9, jud. Satu Mare.
Vă rugăm să ne confirmați prezenţa unui angajat din primărie şi a unei persoane din ong–urile oraşului
dvs. care să participe la acest workshop.
Așteptăm cât mai rapid datele celor doi participanți la e-mail: biroubalsaor@gmail.com; persoana de
contact: Diana Băbeanu.
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Programul Operational Capacitate Administrativa
Axa prioritară: Administratie publica si sistem judiciar eficiente
Componenta 1: CP2/2017 - Cresterea capacitatii ONG-urilorsi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative
Proiect: ‘‘Intarirea capacitatii ONG pentru o dezvoltare durabila prin parteneriat social”
Cod proiect 113205

AGENDA WORKSHOP 4
19 FEBRUARIE 2019 – NEGREȘTI OAȘ

09.30 – 10.00 – Înscrierea participanților și welcome coffee break
10.00 – 10.30 – Prezentarea Proiectului‘‘Intărirea capacitații ONG pentru o dezvoltare durabilă prin
parteneriat social”
10.30 – 11.00 – Prezentarea studiului/cercetării
11.00 – 12.00 – Dezbateri
12.00 – 12.30 – Concluzii și propuneri
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