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CONTEXT

În ultimii ani, sectorul nonguvernamental de la nivelul județului Bacău a cunoscut o creștere considerabilă atât în ceea ce privește numărul
de organizații active și vizibile în comunitate, cât și a numărului de activități, proiecte derulate și a numărului de beneficiari. Cu toate că
nu este dificil să constatăm această evoluție cu ochiul liber, datele care să demonstreze capacitatea sectorului nonguvernamental de a
aduce valoare adăugată comunității locale lipsesc, astfel că cercetarea de față își propune să identifice dacă și cât contează aceste
organizații la nivel local și să transmită aceste informații mai departe, spre toți actorii locali pentru care aceste informații pot fi de interes.
Prin intermediul acesteia ne-am propus să oferim o imagine detaliată privind dimensiunea sectorului nonguvernamental de la nivelul
județului Bacău, care este impactul acestuia în comunitate, cum arată relația ONG-urilor cu autoritățile locale și alți actori interesați și care
este percepția sectorului ONG asupra procedurilor de finanțare oferite la nivel local și județean. Cunoașterea acestora poate constitui un
argument important pentru organizații atunci când își promovează cauza și cer mai multe drepturi în fața autorităților locale sau pentru
sectorul privat, care poate vedea, în cifre, care este aportul adus de sectorul nonguvernamental în județul Bacău și de ce este important să
susțină astfel de inițiative. Nu în ultimul rând, publicul larg mai puțin familiarizat cu activitatea organizațiilor poate privi activitatea din
acest sector mult mai detaliat în comparație cu modul în care este el reflectat, de obicei, în spațiul public.
Asociația Romanian Youth Movement for Democracy (RYMD) a desfășurat, începând cu anul 2014, mai multe acțiuni prin care a încercat
să aducă organizațiile nonguvernamentale locale laolaltă pentru a stabili și consolida noi parteneriate și pentru a contribui la dezvoltarea
și sustenabilitatea sectorului ONG din Bacău. Printre inițiativele derulate se numără formarea, în cadrul proiectului „Cetățeni Activi pentru
Bacău”, a grupului informal Coaliția pentru Bacău (constituit din 11 organizații) ce a acționat în comun pentru îmbunătățirea aplicării Legii
350/2005 privind finanțarea activităților nonprofit de către Primăria și Consiliul Județean Bacău. În anii 2014 și 2015, RYMD a organizat
două sesiuni de formare în mecanismele de influențare a deciziei publice, destinate membrilor organizațiilor nonguvernamentale din
județ. Alte acțiuni au avut loc în cadrul proiectului „strONG” – ONG-uri puternice pentru Bacău, precum cursurile de formare pentru
membrii organizațiilor locale în comunicare, formare de parteneriate și managementul voluntarilor. RYMD a organizat unul dintre cele
mai mari târguri ale organizațiilor nonguvernamentale din județ, în parteneriat cu Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău și a dezvoltat
platforma www.beestrong.ro, ce are rolul de a facilita dialogul dintre organizațiile nonguvernamentale și voluntari. Nu în ultimul rând,
RYMD a realizat Catalogul ONG-urilor din județul Bacău, material ce prezintă realizările a 20 de organizații nonguvernamentale active din
județul Bacău și care a fost diseminat în rândul școlilor, liceelor și a companiilor băcăuane.
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În baza concluziilor reieșite în urma cercetării, am elaborat o serie de recomandări atât pentru organizațiile băcăuane, cât și pentru
reprezentanții autorităților locale în vederea îmbunătățirii colaborării dintre cele două părți. Avem speranța că opiniile formulate de noi
vor fi luate în considerarea în viitor, atunci când deciziile publice care afectează organizațiile sau grupurile lor țintă sunt aduse în discuție.
Echipa de proiect ține să mulțumească tuturor organizațiilor care răspuns apelurilor noastre și ne-au furnizat informațiile solicitate:
Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă (AICR), Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA), Centrul European pentru Strategii
Durabile, Fundația de Sprijin Comunitar (FSC), Asociația FAVOR, Asociația Trust Orfelinat Ungureni (ATOU), Societatea Națională de Cruce
Roșie din România - Filiala Bacău (Crucea Roșie Bacău), Asociația de Tineret Onestin, Grupul de Inițiativă a Tinerilor Basarabeni din Bacău,
Asociația Există o Șansă (AEOS), Asociația Fotbal Club Măgura, Centrul de Training, Consultanță și Mediere (Asociația CTCM), Asociația „Sf.
Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, Asociația E-Class, Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Bacău (A. N. R), Asociația SOS Viitorul
Bacău, Asociația Nutriție, Sport și Sănătate (SNS), Asociația Un Zâmbet Bacău (AZB), Asociația Tholus, Asociația Lumina, Asociația Iubim
Natura, Asociația "Clubul EXPRESIA IDEII", AACNFI Alumni Ferdinand, Asociația Valoare Plus, Asociația ADDO, Asociația de Sprijin a
Copiilor cu Handicap Locomotor - ASCHN Bacău, Asociația pentru o Europă Unită, Asociaţia E-clas, Neghiniţă, Rotaract Club Bacău.
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PRINCIPALELE CONCLUZII ALE CERCETĂRII













La cercetare au participat un număr de 28 de organizații nonguvernamentale din județul Bacău. Majoritatea organizațiilor
respondente sunt relativ noi, înființate după anul 2010, iar distribuția geografică este constituită din 68% organizații cu sediul în
municipiul Bacău și 32% în alte localități din județ;
Cele mai multe dintre organizații (35%) afirmă că acționează doar la nivel local, în timp ce la nivel național și internațional
acționează câte 25% dintre ONG-urile din județul Bacău;
Din cele 28 de organizații respondente, 12 nu au niciun angajat. De cealaltă parte, 12 au până în zece angajați, iar trei au un număr
cuprins între 11 și 50 de angajați. Doar o singură organizație are peste 100 de angajați. În ceea ce privește numărul de membri, cinci
dintre organizații au numărul minim necesar la înființare (3), în timp ce 11 au între trei și zece membri. În cazul a două organizații,
numărul de membri este de ordinul miilor;
Organizațiile băcăuane reprezintă un important furnizor de servicii pentru comunitățile locale, numărul de beneficiari anual
ajungând la ordinul zecilor de mii. În total, prin acțiunile întreprinse în anul 2015, ONG-urile au atins un număr de peste 37099 de
beneficiari. În activitatea desfășurată anul trecut, cele 28 de ONG-uri afirmă că au fost ajutate de peste 1621 de voluntari. Astfel, 18
organizații au declarat că au avut un număr de voluntari cuprins între 0 și 49, cinci între 50 și 99, trei între 100 și 150, iar două
peste 300;
23 (82,1%) dintre organizații își procură resursele financiare din donații, 13 (46,4%) din fondurile oferite de administrația
locală/județeană, 11 (39,3%) din cotizațiile de membru, 11 (39,3%) din finanțările naționale, 10 (35,7%) de la agenți economici,
10 (35,7%) din finanțările internaționale, iar 8 (28,6%) din alte surse. Din cele 28 de organizații care au completat chestionarul,
opt au declarat că desfășoară activități economice;
În ceea ce privește domeniile de activitate ale organizațiilor respondente, 16 (57,1%) dintre organizații întreprind activități în
domeniile tineret, educație și învățământ, 12 (42,9%) în mobilitate și voluntariat, 10 (35,7%) prestează serviciile sociale și 10
(35,7%) activează în domeniul cultural-artistic. 8 organizații (28,6%) se ocupă cu domeniul civic și 7 (25%) cu domeniul de
sănătate. La polul opus, numai două (7,1%) dintre organizații se ocupă cu antreprenoriatul și religia, 3 (10,7%) cu minoritățile,
cercetarea și, respectiv, cu domeniul profesional și de afaceri, 5 (17,9%) cu sportul și turismul, respectiv cooperarea internațională,
iar șase (21,4%) cu domeniul ecologic;
25 (89,3%) dintre ONG-urile băcăuane au ca principal grup țintă tinerii, 21 (75%) elevii, 17 (60,7%) copiii, iar 15 (53,6%) se
adresează în principal studenților. 14 (50%) dintre ONG-uri se adresează persoanelor cu un nivel de trai scăzut, 9 (32,1)
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persoanelor cu handicap, iar 8 (29,6%) persoanelor vârstnice. Foarte puține organizații desfășoară activități care vizează
dependenții de droguri - o singură organizație (3,6%), delicvenții – două organizații (7,1%), tinerii instituționalizați – 5 (17,9%),
minoritățile și grupurile profesionale –câte 6 (21,4%) și întreprinzătorii – 7 organizații (25%);
20 (71,4%) dintre organizații se confruntă cu lipsa resurselor financiare și cu slaba informare a agenților economici cu privire la
posibilitățile de sponsorizare a ONG-urilor, 12 (42,9%) cu absența unor linii de finanțare dedicate ONG-urilor la nivel
local/județean, 11 (39,3%) cu dezinteresul autorităților publice față de sectorul nonguvernamental și cu absența unor linii de
finanțare dedicate ONG-urilor la nivel național, 10 (35,7%) cu lipsa resurselor materiale (sediu, aparaturi etc.), iar 7 (25%) cu
numărul scăzut de voluntari;
Pentru 21 (75%) dintre organizații scopul relației cu autoritățile publice locale este reprezentat de parteneriatul în anumite
proiecte implementate. 17 (60,7%) au declarat că au nevoie de autorități în vederea eliberării de avize și de aprobări pentru
evenimente, 13 (46,4%) că autoritățile reprezintă o sursă de finanțare, iar 10 (35,7%) că interacțiunea s-a concretizat într-un dialog
profesional, axat pe schimbul de experiență cu privire la probleme și provocări sociale concrete. La polul opus, doar două (7,1%)
dintre ONG-uri au desfășurat activități comune de advocacy, 4 (14,3%) au consiliat autoritățile pe anumite teme, iar 6 (21,4%) au
fost ajutate în facilitarea contactului cu beneficiarii și grupul țintă. 3 (10,7%) organizații au precizat că relația cu autoritățile este
inexistentă;
18 (64,3%) organizații au declarat că se află în legătură permanentă cu școlile și liceele băcăuane, 13 (46,4%) cu Primăria și
Consiliul Local Bacău, 11 (39,3%) cu Direcţia Generală De Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului (DGASPC), 8 (28,6%) cu
Inspectoratul Școlar și Consiliul Județean Bacău. Numai două (7,1%) organizații lucrează cu Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă (AJOFM), 4 (14,3%) cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău (SPAS), 5 (17,9%) cu universitățile
publice și cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău (AJPIS). În ceea ce privește calitatea colaborării cu instituțiile
publice, 42,9% dintre organizații apreciază relația drept bună, 28,6% satisfăcătoare, 17,9% eficientă și 10,7% au declarat că este
inexistentă;
42,9% dintre ONG-uri au considerat că sunt sprijinite de autorități în demersurile pe care le inițiază într-o oarecare măsură, 28,6%
în mică măsură, 17,9% în foarte mică măsură, iar numai 7,1% într-o foarte mare măsură;
Pentru 14 (50%) dintre organizațiile care au depus proiecte spre finanțare la autoritățile locale în baza Legii 350/2005 privind
finanțările nerambursabile ale activităților nonprofit, rezultatul nu a fost îmbucurător, proiectele lor nefiind finanțate. 6 (21,4%)
organizații au primit finanțare de la Consiliul Local Bacău, 4 (14,3%) de la Consiliul Județean și patru (14,3%) de la ambele instituții;
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16 (60,7%) dintre organizații sunt de părere că fondurile oferite de autoritățile locale sunt suficiente într-o mică măsură, iar 4
(14,3%) cred că într-o foarte mică măsură. La cealaltă extremă se află numai 3 organizații care consideră adecvate finanțările: două
(7,1%) cred că finanțările sunt suficiente în mare măsură, iar o organizație (3,6%) în foarte mare măsură. 4 (14,3%) organizații nu
au răspuns la această întrebare;
Cum apreciază organizațiile băcăuane colaborarea cu autoritățile publice locale. Părerile organizațiilor cu privire la acest aspect
variază de la o extremă la alta: în timp ce unele au avut o colaborare foarte bună cu autoritățile publice finanțatoare, altele au
povestit experiențe mai puțin plăcute. Organizațiile care au fost mulțumite de cooperarea cu instituțiile publice au precizat că
acestea au dat dovadă de promptitudine atât în evaluarea proiectului cât și în rambursarea sumelor. Cu privire la implementarea
și monitorizarea proiectelor, termenele au fost rezonabile fără a exista nevoia de a fi modificate. La polul opus, unele ONG-uri nu
au fost convinse de obiectivitatea procesului de evaluare, în urma acestui proces neprimind niciun răspuns din partea autorităților
finanțatoare. Totodată, au fost puse în situația de a fi nevoite să implementeze proiectul cu o sumă mai mică decât cea solicitată. O
altă problemă remarcată de organizațiile respondente ține de domeniul serviciilor sociale: având în vedere că perioada de finanțare
este cuprinsă între patru și șase luni/an, este foarte dificil pentru ONG-urile care oferă aceste servicii întrucât activitatea lor
generează zilnic costuri, nu doar periodic.

www.beestrong.ro

www.eeagrants.org

Puterea ONG în Bacău

9

METODOLOGIA CERCETĂRII
Cercetarea s-a desfășurat în perioada ianuarie – martie 2016. Obiectivul cercetării a fost acela de a extrage de la organizațiile băcăuane
informații despre capacitatea administrativă, financiară, numărul de voluntari și beneficiari, principalele probleme cu care confruntă și
care este relația lor cu instituțiile publice și autoritățile locale. Ne-am propus, totodată, să prezentăm imaginea generală a sectorului
nonguvernamental, a impactului pe care îl aduce comunității băcăuane și a colaborării acestuia cu autoritățile publice locale.
Pentru designul de cercetare, am utilizat atât cercetarea cantitativă, printr-un chestionar online, cât și cea calitativă, prin desfășurarea
unui focus grup. Chestionarul online a fost transmis prin email la un număr de 106 organizații nonguvernamentale cu sediul în județul
Bacău, aflate în baza de date a Asociației Romanian Youth Movement for Democracy. După transmiterea chestionarului prin email,
reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale au fost contactați prin telefon și prin intermediul rețelelor sociale. În total, au răspuns la
chestionarul online următoarele 28 de organizații nonguvernamentale din județul Bacău: Asociația Inițiative pentru o Comunitate
Responsabilă (AICR), Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA), Centrul European pentru Strategii Durabile, Fundația de Sprijin Comunitar
(FSC), Asociația FAVOR, Asociația Trust Orfelinat Ungureni (ATOU), Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău
(Crucea Roșie Bacău), Asociația de Tineret Onestin, Grupul de Inițiativă a Tinerilor Basarabeni din Bacău, Asociația Există o Șansă (AEOS),
Asociația Fotbal Club Măgura, Centrul de Training, Consultanță și Mediere (Asociația CTCM), Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”,
Asociația E-Class, Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Bacău (A. N. R), Asociația SOS Viitorul Bacău, Asociația Nutriție, Sport și
Sănătate (SNS), Asociația Un Zâmbet Bacău (AZB), Asociația Tholus, Asociația Lumina, Asociația Iubim Natura, Romanian Youth Movement
for Democracy, Asociația "Clubul EXPRESIA IDEII", AACNFI Alumni Ferdinand, Asociația Valoare Plus, Asociația ADDO, Asociația de Sprijin
a Copiilor cu Handicap Locomotor - ASCHN Bacău, Asociația pentru o Europă Unită.
La realizarea focus grupului au fost prezenți reprezentanți ai 9 organizații nonguvernamentale din județul Bacău: Asociaţia Tholus,
Asociaţia E-clas, Asociaţia Clubul Expresia Ideii, Grupul de iniţiativă al tinerilor basarabeni din Bacău, Neghiniţă, Rotaract Club Bacău,
Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Bacău, Romanian Youth Movement for Democracy, Asociaţia Favor.
În realizarea cercetării am analizat și o serie de aspecte de țin de situația financiară declarată a organizațiilor, analizând veniturile anuale
ale acestora declarate în bilanțul anual în anii 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014, pentru un număr de 74 de organizații.
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REZULTATELE CHESTIONARULUI APLICAT CELOR 28 DE ORGANIZAȚII DIN JUDEȚUL BACĂU
LOCALITATEA SEDIULUI ORGANIZAȚIEI
Dintre cele 28 de organizații care au răspuns chestionarului nostru, 19 au sediul în municipiul Bacău, iar 9 în județ. Acestea din urmă sunt
răspândite în cele mai importante orașe sau municipii: 3 în Onești, două în Moinești, una în Buhuși și una în Comănești. Două își au sediul
în mediul rural, respectiv în comuna Măgura și în satul Hârja, comuna Oituz.
ANUL DOBÂNDIRII PERSONALITĂȚII JURIDICE ȘI FORMA JURIDICĂ
În ceea ce privește anul dobândirii personalității juridice, putem observa că majoritatea sunt organizații nou înființate: 5 organizații au
fost înființate înainte de anul 2000, 6 între anii 2000 și 2009, iar 17 după anul 2010. Forma juridică a 27 dintre organizații este asociația,
în timp ce numai una dintre cele 28 își desfășoară activitatea ca fundație.
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NIVELUL DE FUNCȚIONARE
10 (35,7%) organizații afirmă că activează la nivel local, 7 (25%) la nivel internațional, 7 (25%) la nivel regional și 4 (14,3%) la nivel
național. Corelând acest aspect cu domeniile de activitate, putem aprecia că la nivel local organizațiile se ocupă în principal cu domeniile
tineret, educație și învățământ, civic, cultural-artistic, mobilitate și voluntariat. Situația este similară la nivel internațional și național. La
nivel regional, ONG-urile desfășoară cu precădere activități legate de domeniul serviciilor sociale, umanitar, minorități, educație și
învățământ.

NUMĂRUL DE SALARIAȚI ȘI NUMĂRUL DE MEMBRI
Organizațiile neguvernamentale locale au dificultăți în a-și menține personalul angajat, dintre cele 28 de organizații, 12 afirmând că nu au
niciun angajat. De cealaltă parte, 12 au până în zece angajați, iar 3 au un număr cuprins între 11 și 50 de angajați. Doar o singură organizație
are peste 100 de angajați. Primele 4 organizații în ceea ce privește numărul de angajați acționează, în special, în domenii precum serviciile
sociale, educație și sănătate. Domeniile organizațiilor cu puțini angajați sunt ecologia, tineret, sport, turism sau antreprenoriat.
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În ceea ce privește numărul de membri, 5 dintre organizații au un număr minim necesar la înființare (3), în timp ce 11 au între 3 și 10
membri. În cazul a două organizații, numărul de membri este de ordinul miilor.
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NUMĂRUL DE VOLUNTARI ȘI BENEFICIARI
Organizațiile băcăuane reprezintă un furnizor de servicii important pentru comunitățile locale, numărul de beneficiari anual ajungând la
ordinul zecilor de mii. În total, prin acțiunile întreprinse în anul 2015, ONG-urile au atins un număr de peste 36400 de beneficiari. 21 dintre
organizații au avut un număr de beneficiari sub 1000, iar 7 peste 1000. Prin natura activității lor, ONG-urile cu un grup țintă extins se
adresează, preponderent, domeniilor tineret, educație și învățământ, mobilitate și voluntariat, servicii sociale, cultural-artistic și civic. În
activitatea desfășurată în anul 2015, cele 28 de ONG-uri afirmă că au fost ajutate de peste 1600 de voluntari. Astfel, 18 organizații au
declarat că au un număr de voluntari cuprins între 0 și 49, 5 între 50 și 99, 3 între 100 și 150, iar două peste 300. Corelând acest aspect cu
domeniul de activitate, observăm că domeniile educație și învățământ, tineret, mobilitate și voluntariat și serviciile sociale atrag cel mai
mare număr de voluntari.

11

8

11

8

7

7

3
1

Fără
voluntari

1 - 10
voluntari

11 - 50
voluntari

Peste 50
voluntari

1 - 50
beneficiari

Număr de voluntari
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51 - 200
beneficiari

201 - 1000
beneficiari

peste 1000
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Număr de beneficiari

www.eeagrants.org

Puterea ONG în Bacău

14

PROVENIENȚA RESURSELOR FINANCIARE
În general, organizațiile locale se susțin financiar cu ajutorul donatorilor privați, firmelor sau persoanelor fizice. Astfel, 23 (82,1%) dintre
organizații își procură resursele financiare din donații, 13 (46,4%) din fondurile oferite de administrația locală/județeană, 11 (39,3%) din
cotizațiile de membru, 11 (39,3%) din finanțările naționale, 10 (35,7%) de la agenți economici, 10 (35,7%) din finanțările internaționale,
iar opt (28,6%) din alte surse. Din cele 28 de organizații care au completat chestionarul, 8 au declarat că desfășoară activități economice.
Dintre acestea, două sunt organizații vechi, înființate înainte de anul 2000.
Cotizații de membru

11 (39,3%)

Donatori

23 (82,1%)

Administrația locală/județeană

13 (46,4%)

Agenți economici

10 (35,7%)

Finanțări naționale

11 (39,3%)

Finanțări internaționale
Altele

www.beestrong.ro

10 (35,7%)
8 (28,6%)
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VENITURILE ANUALE ALE ORGANIZAȚIILOR BĂCĂUANE
Organizațiile nonguvernamentale din județul Bacău au înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani a veniturilor totale*. După cum
putea vedea în graficul de mai jos, dacă în anii 2010 și 2011 veniturile totale ale organizațiilor abia se apropiau de 20 milioane de lei, în
următorii ani suma a crescut considerabil, ajungând la peste 33 milioane de lei în anul 2014.
35.000.000 RON
30.000.000 RON
25.000.000 RON
20.000.000 RON
15.000.000 RON
10.000.000 RON
5.000.000 RON
0 RON
2010

An
Venituri
totale

2010
18.628.798 RON

2011

2011
18.176.901 RON

2012

2012
23.834.572 RON

2013

2013
26.161.469 RON

2014

2014
33.000.517 RON

*Veniturile totale anuale ale organizațiilor nonguvernamentale cu sediul în județul Bacău au fost calculate utilizând datele din bilanțurile acestora publice din oficiu
pe pagina Ministerului de Finanțe, http://www.mfinante.ro/pjuridice.html. În calcularea sumei au fost incluse un număr de 74 de organizații. Numele acestora a fost
inclus în Anexa 3.
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PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE ORGANIZAȚIILOR BĂCĂUANE
Eforturile depuse de ONG-uri respondente s-au concentrat, în special, spre dezvoltarea activităților din domenii precum tineretul, educația
și învățământul, mobilitatea și voluntariatul, serviciile sociale și activitățile cultural-artistice: 16 (57,1%) organizații întreprind activități
pentru domeniile tineret, 16 (57,1%) pentru educație și învățământ, 12 (42,9%) pentru mobilitate și voluntariat, 10 (35,7%) pentru
serviciile sociale și 10 (35,7%) pentru domeniul cultural-artistic, 8 (28,6%) se ocupă cu domeniul civic și 7 (25%) cu domeniul sănătate.
La polul opus, numai două (7,1%) dintre organizații se ocupă cu antreprenoriatul și religia, 3 (10,7%) cu minoritățile, cercetarea și
domeniul profesional și de afaceri, 5 (17,9%) cu sportul și turismul, respectiv cooperarea internațională și 6 (21,4%) cu domeniul ecologic.
Corelând acest aspect cu nivelul de funcționare, putem observa că cele care se ocupă cu cele mai populare domenii (tineret, educație și
învățământ, mobilitate și voluntariat, cultual-artistic) activează pe plan local, național și internațional. ONG-urile care se ocupă în principal
cu furnizarea de servicii sociale și cu sănătatea își desfășoară activitatea pe plan regional.
Ecologic

6 (21,4%)
10 (35,7%)

Sport-turism
Religie

5 (17,9%)
3 (10,7%)
2 (7,1%)
8 (28,6%)

Servicii sociale

10 (35,7%)

Antreprenoriat

3(10,7%)
2 (7,1%)

Cercetare

3 (10,7%)

16 (57,1%)
7 (25%)

Tineret

16 (57,1%)
8 (28,6%)

Cooperare internațională

5 (17,9%)
12 (42,9%)

Altele
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1 (3,6%)
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GRUPURILE ȚINTĂ VIZATE
Cele mai multe dintre organizațiile respondente întreprind activități care se adresează tinerilor, elevilor, copiilor, studenților și
personalelor cu un nivel de trai scăzut. La polul opus, organizațiile nu întreprind decât într-o mică măsură activități ce vizează persoanele
dependente de droguri, delicvenții, tinerii instituționalizați, minoritățile, șomerii și grupurile profesionale. Concret, 25 (89,3%) dintre
ONG-urile băcăuane își alcătuiesc grupul țintă din tineri, 21 (75%) din elevi, 17 (60,7%) din copii, 15 (53,6%) din studenți. 14 (50%) dintre
ONG-uri se adresează persoanelor cu nivel de trai scăzut, 9 (32,1) persoanelor cu handicap, iar 8 (29,6%) persoanelor vărstnice. Foarte
puține organizații desfășoară activități care vizează dependenții de droguri - o singură organizație (3,6%), delicvenții – două (7,1%), tinerii
instituționalizați – 5 (17,9%), minoritățile și grupurile profesionale – pentru fiecare câte 6 (21,4%) și întreprinzătorii – 7 (25%).
Tineri

(89,3%)

Copii

17 (60,7%)

Elevi

21 (75%)

Studenți

15 (53,6%)

Persoane cu handicap (fizic sau mental)
Dependenți de droguri

9 (32,1%)
1 (3,6%)

Minorități

6 (21,4%)

Persoane cu nivel de trai scăzut

14 (50%)

Întreprinzători

7 (25%)

Grupuri profesionale

6 (21,4%)

Tineri instituționalizați/postinstituționaliați

5 (17,9%)

Șomeri
Delincveți
Persoane vârstnice
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2 (7,1%)
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE DE ONG-URILE BĂCĂUANE
20 (71,4%) dintre organizații se confruntă cu lipsa resurselor financiare și cu slaba informare a agenților economici cu privire la
posibilitățile de sponsorizare a ONG-urilor, 12 (42,9%) cu absența unor linii de finanțare dedicate ONG-urilor la nivel local/județean, 11
(39,3%) cu dezinteresul autorităților publice față de sectorul nonguvernamental și cu absența unor linii de finanțare dedicate ONG-urilor
la nivel național, 10 (35,7%) cu lipsa resurselor materiale (sediu, aparaturi etc.), iar 7 (25%) cu numărul scăzut de voluntari.

Lipsa resurselor financiare

20 (71,4%)

Lipsa resurselor materiale (sediu, aparaturi etc)

10 (35,7%)

Numărul scăzut de voluntari

7 (25%)

Dezinteresul autorităților publice față de sectorul
nonguvernamental

11 (39,3%)

Slaba informare a agenților economici cu privire la posbilitățile
de sponsorizare a ONG-urilor

20 (71,4%)

Absența unor linii de finanțare dedicate ONG-ului la nivel
local/județean

12 (42,9%)

Absența unor linii de finanțare dedicate ONG-ului la nivel
național
Altele
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RELAȚIA DINTRE ONG-URI ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE
Pentru 21 (75%) dintre organizații, scopul relației cu autoritățile publice locale este reprezentat de parteneriatul în anumite proiecte
implementate. 17 (60,7%) au declarat că au nevoie de autorități în vederea eliberării de avize și de aprobări pentru evenimente, 13
(46,4%) că autoritățile reprezintă o sursă de finanțare, iar 10 (35,7%) că interacțiunea s-a concretizat într-un dialog profesional, axat pe
schimbul de experiență cu privire la probleme și provocări sociale concrete. La polul opus, doar două (7,1%) ONG-uri au desfășurat acțiuni
comune de advocacy, 4 (14,3%) au consiliat autoritățile pe anumite teme, iar 6 (21,4%) au fost ajutate în facilitarea contactului cu
beneficiarii și cu grupul țintă. 3 (10,7%) organizații au precizat că relația cu autoritățile este inexistentă.
Corelând acest aspect cu instituțiile publice care au o relație cu ONG-urile respondente, putem afla în ce mod participă autoritățile locale
la desfășurarea activităților sectorului nonguvernamental băcăuan. Așadar, putem preciza că Primăria, Consiliul Local Bacău și Consiliul
Județean Bacău eliberează avize, aprobări și acceptă să fie partenerii ONG-urilor în anumite activități. Totodată, aceste instituții reprezintă
și o sursă de finanțare. Școlile, liceele și universitățile publice sunt, cu preponderență, parteneri în proiectele implementate de organizații.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului (DGASPC), Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău (SPAS), Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău (AJPIS) și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) sunt în dialog cu
organizațiile, existând un schimb de experiență cu privire la problemele și provocările sociale concrete. Deși este menționată, ONG-urile
au specificat că au o relație inexistentă cu Direcția Județeană de Sport și Tineret (DJST), care ar trebui să fie implicată în soluționarea
problemelor pe care organizațiile le au.
Autoritățile reprezintă o sursă de finanțare
Eliberează avize, aprobări pentru evenimente
Parteneri în anumite proiecte implementate
Dialog profesional/ schimb de experiențe cu privire la probleme și…
Facilitează contactul cu grupul țintă/ beneficiarii
Consilierea autorităților publice în anumite teme
Activități comune de advocacy
Nu există relație între ONG și autoritățile locale
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13 (46,4%)
17 (60,7%)
21 (75%)
10 (35,7%)
6 (21,4%)
4 (14,3%)
2 (7,1%)
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INSTITUȚIILE CARE AU O LEGĂTURĂ PERMANENTĂ CU ONG-URILE. CALITATEA COLABORĂRII DINTRE ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
ȘI ORGANIZAȚII
18 (64,3%) organizații au declarat că se află în legătură permanentă cu școlile și liceele băcăuane, 13 (46,4%) cu Primăria și Consiliul Local
Bacău, 11 (39,3%) cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului (DGASPC), 8 (28,6%) cu Inspectoratul Școlar și Consiliul
Județean Bacău. Numai două (7,1%) organizații lucrează cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), 4 (14,3%) cu
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău (SPAS), 5 (17,9%) cu universitățile publice și cu Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Bacău (AJPIS). ONG-urile care au bifat opțiunea „Altele” au menționat că lucrează cu instituții precum Casa Corpului
Didactic, Primăria Comunei Filipeni, Primăria Onești, Teatrul Municipal „Bacovia”, Direcția Silvică și Primăria Municipiului Onești.

DGASPC

11 (39,3%)

SPAS

4 (14,3%)

AJPIS
AJOFM

5 (17,9%)
2 (7,1%)

Inspectoratul școlar

8 (28,6%)

Școli, licee
Universități publice

18 (64,3%)
5 (17,9%)

Primăria/Consiliul Local Bacău
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13 (46,4%)

Consiliul Județean Bacău

8 (28,6%)

Altele

8 (28,6%)
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În ceea ce privește calitatea colaborării cu instituțiile publice, 42,9% dintre organizații apreciază relația drept bună, 28,6% satisfăcătoare,
17,9% eficientă și 10,7% au declarat că este inexistentă.
Corelând cele două aspecte, putem observa că relația cu Primăria, Consiliul Local și Consiliul Județean Bacău este, de cele mai multe ori,
bună, la fel ca cea dintre ONG-uri și școli, licee și universități. Relația cu DGASPC variază de la satisfăcătoare la eficientă, în funcție de natura
colaborării.

3 (10,6%)
5 (17,9%)

Eficientă
Bună

8 (28,6%)
12 (42,9%)

Satisfăcătoare
Inexistentă
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SUNT ADECVATE POLITICILE ADMINISTRAȚIEI LOCALE PENTRU SPRIJINIREA ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI ÎN DOMENIUL
PRINCIPAL DE ACTIVITATE?
La această întrebare, 42,9% dintre ONG-uri au considerat că sunt sprijinite de autorități într-o oarecare măsură, 28,6% în mică măsură,
17,9% în foarte mică măsură, iar numai 7,1% într-o foarte mare măsură. Cele două organizații care au răspuns că autoritățile locale le
sprijină activitatea într-o foarte mare măsură sunt organizații vechi sau pentru care autoritățile reprezintă o sursă de finanțare și parteneri
în anumite proiecte. Preponderent, organizațiile noi au specificat că sunt sprijinite într-o mică măsură de autorități.

3% 7%
18%

În foarte mare măsură
Într-o oarecare măsură
În mică măsură

43%

NS/NR

29%
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În foarte mică măsură
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PE O SCARĂ DE LA 0 LA 5 (UNDE 0 REPREZINTĂ DEZACORD TOTAL, IAR 5 TOTAL DE ACORD) ÎN CE MĂSURĂ SUSȚINEȚI
URMĂTOARELE AFIRMAȚII?
ADMINISTRAȚIA LOCALĂ AR TREBUI SĂ IMPLICE ONG-URILE LOCALE ÎN DEZBATERILE PE SUBIECTELE DE INTERES PUBLIC.
25 (89,3%) dintre ONG-uri au fost total de acord cu afirmația conform căreia „administrația locală ar trebui să implice ONG-urile locale în
dezbaterile pe subiectele de interes public”. 3 (10,7%) dintre organizații sunt într-o foarte mare măsură de acord cu afirmația.

ORGANIZAȚIILE DIN BACĂU NU COLABOREAZĂ SUFICIENT DE MULT PENTRU A-ȘI IMPUNE PUNCTUL DE VEDERE PE AGENDA
PUBLICĂ.
13 (46,9%) dintre organizații sunt total de acord cu această afirmație, nouă (32,1%) sunt într-o foarte mare măsură de acord, cinci (17,9%)
sunt de acord, iar o organizație (3,6%) este oarecum de acord.
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ORGANIZAȚIILE DIN BACĂU SUNT CAPABILE SĂ OFERE EXPERTIZĂ PROFESIONALĂ ÎN DOMENIILE LOR DE ACTIVITATE.
21 (75%) dintre organizații sunt total de acord cu această opinie, cinci (17,9%) sunt într-o foarte mare măsură de acord.
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IMPLEMENTAREA LEGII 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE ALE ACTIVITĂȚILOR NONPROFIT DE LA NIVEL
LOCAL ȘI JUDEȚEAN

AȚI DEPUS PÂNĂ ACUM PROIECTE SPRE FINANȚARE LA CONSILIUL LOCAL SAU CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU?
La această întrebare, 11 (39,3%) dintre organizații au precizat că nu au depus niciun proiect. 8 (28,6) au depus la Consiliul Local Bacău, 5
(17,9%) la Consiliul Județean Bacău și 4 (14,3%) la ambele.

8 (28,6%)
11 (39,3%)

Da, la Consiliul Local Bacău
Da, la Consiliul Județean Bacău
Da, la ambele

5 (17,9%)

Nu

4 (14,3%)

DACĂ AȚI RĂSPUNS „DA” LA UNA DINTRE ÎNTREBĂRILE DE MAI SUS, VĂ RUGĂM SĂ NE SPUNEȚI DACĂ PROIECTUL DEPUS A
FOST FINANȚAT.
Pentru 14 (50%) dintre organizațiile care au depus proiecte, rezultatul nu a fost îmbucurător, proiectele lor nefiind finanțate. 6 (21,4%)
au primit finanțare de la Consiliul Local Bacău, 4 (14,3%) de la Consiliul Județean și 4 (14,3%) de la ambele instituții.
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Proiectele care au primit finanțare din partea ambelor instituții vizează serviciile sociale, sănătatea și evenimentele cultural-artistice.
Organizațiile care au drept domeniu de activitate tineretul, mobilitatea și voluntariatul, ecologia, câinii comunitari, educația și
învățământul au obținut finanțare fie de la Consiliul Județean, fie de la Consiliul Local.

ÎN CE MĂSURĂ CONSIDERAȚI CĂ FONDURILE ALOCATE DE CĂTRE AUTORITĂŢI, PRIN LEGEA NR. 350/2005, SUNT SUFICIENTE
ONG-URILOR CARE DEPUN PROIECTE?
La această întrebare, 16 (60,7%) dintre organizații sunt de părere că fondurile ajung într-o mică măsură, iar 4 (14,3%) cred că într-o foarte
mică măsură. La cealaltă extremă se află numai 3 organizații care consideră adecvate finanțările: două (7,1%) cred că finanțările sunt
suficiente în mare măsură, iar o organizație (3,6%) în foarte mare măsură. Cele 3 organizații care susțin că finanțările sunt suficiente se
ocupă, în principal, cu următoarele domenii: servicii sociale, sănătate, sport-turism și civic.
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2 (7,1%)

4 (14,3%)

În foarte mare măsură
În mare măsură
4 (14,3%)

În mică măsură
În foarte mică măsură
17 (60,7%)

NS/NR

VĂ RUGĂM DESCRIEȚI CARE A FOST EXPERIENȚA DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROIECTELE DEPUSE/IMPLEMENTATE PE LEGEA
NR. 350/2005 LA NIVEL LOCAL SAU JUDEȚEAN (PRIVIND TRANSPARENȚA, PROCESUL DE EVALUARE, IMPLEMENTARE,
MONITORIZARE, FURNIZAREA SUMELOR ACCEPTATE/DECONTATE ETC.).
Părerile organizațiilor cu privire la acest aspect variază de la o extremă la alta: în timp ce unele au avut o colaborare foarte bună cu
autoritățile publice finanțatoare, altele au povestit experiențe mai puțin plăcute. Organizațiile care au fost mulțumite de cooperarea cu
instituțiile publice au precizat că acestea au dat dovadă de promptitudine atât în evaluarea proiectului cât și în rambursarea sumelor. Cu
privire la implementarea și monitorizarea proiectelor, termenele au fost rezonabile fără a exista nevoia de a fi modificate.
La polul opus, unele ONG-uri nu au fost convinse de obiectivitatea procesului de evaluare, în urma acestui proces neprimind niciun răspuns
din partea autorităților finanțatoare. Totodată au fost puse în situația de a fi nevoite să implementeze proiectul cu o sumă mai mică decât
cea solicitată. O altă problemă remarcată ține de domeniul serviciilor sociale: având în vedere că perioada de finanțare este cuprinsă între
4 și 6 luni/an, este foarte dificil pentru ONG-urile care oferă aceste servicii, întrucât activitatea lor generează costuri zilnic, nu doar
periodic. În graficul de mai jos am sumarizat opiniile pozitive și negative oferite de organizațiile respondente la chestionarul online.
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EXPERIENȚE ALE ONG-URILOR CU FINANȚAREA PRIN LEGEA 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN
FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES GENERAL PRIN PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN
BACĂU

•

Au dat dovadă de promptitudine atât în evaluarea

•

proiectului, cât și în rambursarea sumelor;
•

Nu am fost convins de obiectivitatea procesului de
evaluare;

Nu am întâmpinat dificultăți în relația cu autoritatea

•

Acoperă doar 5-6 luni din activitate, iar pentru serviciile

finanțatoare;

sociale care sunt continue este insuficientă contribuția

•

Colaborare corectă în toate aspectele menționate;

financiară;

•

A existat o colaborare eficientă;

•

A fost o adevărată provocare și ne-a mobilizat.

•

Decontarea se realizează integral la sfârșitul proiectului pe
baza rapoartelor depuse și aprobate;

•

Proiectul a fost aprobat, dar bugetul a fost redus la
jumătate;

•

Am depus anul trecut un proiect, însă n-am primit nici în
ziua de azi vreun răspuns privind evaluarea;

•

Urâtă. Am depus proiect de 20.000 lei și mi-au spus că pot
să-mi dea doar 1000 lei. Bătaie de joc;

•
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CONCLUZIILE FOCUS GRUP-ULUI
În luna februarie 2016 am organizat un focus grup la care au participat reprezentanți ai nouă asociații nonguvernamentale din județul
Bacău: Asociaţia Tolus, Asociaţia E-clas, Asociaţia Clubul Expresia Ideii, Grupul de iniţiativă al tinerilor basarabeni din Bacău, Neghiniţă,
Rotaract Club Bacău, Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Bacău, Asociaţia Favor și RYMD. Prin întrebările formulate am
urmărit să vedem cum descriu reprezentanții ONG-urilor propria activitate, starea administrativă, resursele umane și materiale de care
dispun, care este relația cu voluntarii și autoritățile locale sau cât de capabile sunt ONG-urile, în viziunea lor, să ofere expertiză autorităților
sau întregii comunități în care activează.
Participanții la focus grup au fost rugați să spună într-o frază ce le vine prima dată în minte atunci când se gândesc la sectorul
nonguvernamental din județul Bacău. Majoritatea respondenților au utilizat cuvinte/expresii care exprimă acțiunea (implicare, răspund
nevoii unei comunități, luptă, acțiune fără interese). Unii respondenți au făcut imediat asocierea cu grupurile de oameni ce acționează unitar
(societate civilă, grup de oameni care răspund unei nevoi a comunității, câmp de luptă unitar, multe ONG-uri cu oameni bine motivați), însă
au și remarcat faptul că acestea nu comunică foarte eficient între ele (nu prea ne cunoaștem să știm ceea ce facem). Nu în ultimul rând,
calitatea de watchdog a organizațiilor locale fost și ea subliniată de respondenți prin răspunsurile referitoare la participarea și colaborarea
în relație cu autoritățile locale (societate civilă și drepturi civile, încearcă să se lupte cu morile de vânt, opoziția politicului care și-a pierdut
credibilitatea, ochi mai vii și atenți asupra nevoilor celor din jur, opoziția mai multor ONG-uri în antiteză cu sectorul public).
CARE SUNT PRINCIPALELE CONTRIBUȚII PE CARE ORGANIZAȚIILE LE ADUC LA DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII
Când vorbesc despre contribuțiile asociațiilor, principalele rezultate sau tipuri de activități amintite de reprezentații acestora sunt educația
și dezvoltarea personală, cu precădere în rândul tinerilor. Proiecte umanitare, includerea tinerilor defavorizați în societate, dezvoltarea
personală a tinerilor, cunoașterea valorilor românești și internaționale, integrarea socială pentru tinerii crescuți în sistemul de protecție sunt
principalele linii spre care se concentrează activitatea organizațiilor respondente. În ceea ce privește activitățile desfășurate pentru
atingerea obiectivelor organizațiilor din care fac parte, respondenții au amintit mai multe astfel de acțiuni pe care le-am sintetizat în
imaginea de mai jos.
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DIFICULTĂȚI CU CARE SE CONFRUNTĂ ONG-URILE PARTICIPANTE LA FOCUS GRUP
Întrebați despre problemele cu care organizațiile lor se confruntă, respondenții au amintit, în primul rând, probleme de ordin administrativ
și cele cu resursa umană internă. Respondenții au semnalat în dese rânduri faptul că întâmpină dificultăți în îndeplinirea sarcinilor
administrative, în special din lipsa oamenilor calificați care să facă această muncă. Numărul scăzut sau lipsa de experiență a membrilor
sau angajaților au fost alte probleme amintite de reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale, care mai afirmă însă chiar că nevoia
de oameni este mai mare decât cea financiară. O altă problemă pregnantă cu care se confruntă multe organizații participante la focus grup
o reprezintă absența unui birou/spațiu în care să își poată desfășura activitatea, precum și accesul la surse de finanțare. Și în relația cu
voluntarii, reprezentanții ONG-urilor au remarcat faptul că aceștia sunt inconsecvenți și că întâmpină dificultăți în a-i motiva să rămână în
cadrul asociației pentru perioade îndelungate de timp.
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Administrative

Tipuri de
dificultăți cu
care se
confruntă
ONG-urile
participante
la focus grup

Resursa umană

Relația cu
autoritățile
locale
Resurse
materiale/financiare
Relația cu
voluntarii
Relația cu
mediul extern

www.beestrong.ro

Am rămas la
evidenţa
scriptică
manuală,
secretarul nu
lucrează pe
calculator

Suntem buni în
ceea ce facem
cu oamenii, însă
este jale pe
partea
administrativă

O lipsă de
structurare
clară pe
domenii:
cultură, sport,
educaţie, timp
liber

Suntem o asociaţie
relativ tânără şi
încă nu cunoaştem
toate detaliile

Nu avem pe nimeni
format, instruit care să
facă partea
administrativă

Lipsa de
experiență a
membrilor/
angajaților

Puțini oameni,
Lipsa
personalului
calificat

Nevoia de
oameni este
mai mare decât
cea financiară

Avem nevoie de
oameni cu
experienţă
suficientă, poate
care să cunoască şi
psihilogie sau
consiliere

Nu am
reuşit să
facem o
echipă
substanțială

Este un
conservatori
sm exagerat

Ori de câte ori am avut o activitate nu numai că nu am fost sprijiniţi financiar, nici măcar nu au fost
prezenţi.
Lipsa unui
birou/sediu

Identificarea surselor de finanţare

Inconsecvența
voluntarilor

Slaba motivație
a voluntarilor
de a se implica

Finanțarea

Cred că niciodată nu sunt suficienţi
voluntari. Problema principală este
inconsecvenţa.

Reticenţa familiilor, părinţilor

www.eeagrants.org

Avem nevoie de un birou
stabil
Nu am reuşit până acum
să atragem voluntari
care să rămână şi mai
avem nevoie de lucru la
acest capitol

Nu suntem îndeajuns de cunoscuţi, avem şi
concurenţă
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PARTENERIATELE ÎNTRE ORGANIZAȚII LA NIVEL LOCAL
În ceea ce privește formarea de parteneriate, opinia unui respondent a fost aceea că important este ca parteneriatul să fie favorabil pentru
ambele părți, iar colaborarea trebuie cultivată. Dacă îi ajuți pe ceilalți, ești la rândul tău ajutat, mai cred respondenții. Referitor la relația
organizațiilor nonguvernamentale cu autoritățile locale, unii respondenți au tranșat rapid discuția, fiind de părere că se constată o lipsă
de comunicare între cele două părți chiar și atunci când sectorul nonguvernamental face demersuri pentru a le furniza actorilor statali
subiecte de interes pentru aceștia. Una dintre cauzele constatate de către reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale cu privire la
slaba comunicare o reprezintă absența unui personal calificat în lucrul cu organizațiile nonguvernamentale. Aceștia cred că nu există o
coeziune între proiectele pe care vor să le implementeze ONG-urile şi liniile de finanţare ale instituţiilor publice. În plus, nu există o bază
de date oficială cu ONG-urile băcăuane, prin care autorităţile ar putea să trimită noutăţile care apar cu privire la finanţări.
SPRIJINUL AUTORITĂȚILOR LOCALE PENTRU ONG-URI
Referitor la sprijinul acordat de autorități sectorului non-guvernamental părerile sunt împărțite. Unii respondenți au afirmat răspicat că
autorităților nu le pasă de ONG-uri și că sprijinul este, de multe ori, doar la nivel de impresie. De cealaltă parte, unii respondenți au subliniat
faptul că vina este mai mult a organizațiilor nonguvernamentale, care nu știu să își reprezinte interesele. Aceștia au dat ca exemplu
mobilizarea părinților pentru a crea prima lege privind persoanele cu handicap, în anul 1992 sau protestul ONG-urilor furnizoare de
servicii sociale din anul 2015 prin care legea subvenționării serviciilor sociale a fost modificată. Trebuie să fim uniți, să avem scopuri comune
și să tragem la aceeași căruță, au conchis aceștia. De asemenea, reprezentații ONG-urilor băcăuane consideră că mai importantă ar fi
ascultarea vocilor organizațiilor întrucât acolo sunt oameni care au experiență în domeniu, știu ce fac. Toți putem milita pentru asta, pentru
că știm ceea ce facem. A fost amintită necesitatea creării unui cadru transparent prin care autoritățile publice să ofere finanțări
organizațiilor nonguvernamentale care contribuie altfel la rezolvarea unor probleme, acolo unde instituțiile statului sunt depășite. În
schimb, un alt respondent a ridicat problema ONG-urilor care așteaptă bani de la autorități, fără a încerca să găsească alte surse de
finanțare. Astfel, organizațiile neguvernamentale nu ar trebui să aștepte accesul la bani publici, banii colectați din impozite nefiind
neapărat destinați pentru aceste organizații.
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ONG-URILE BĂCĂUANE – FURNIZORI DE EXPERTIZĂ?
Pot oferi ONG-urile băcăuane expertiză în domeniilor lor de activitate? Un alt punct de discuție pe care l-am cerut respondenților să-l
atingă este acela dacă consideră că organizația din care fac parte poate oferi expertiză de calitate autorităților în domeniul în care activează.
Răspunsurile au variat, opinia unui respondent fiind aceea că majoritatea organizațiilor care lucrează direct cu beneficiarii au suficientă
experiență pentru a oferi expertiză mai departe. Alte organizații au fost deja implicate în elaborarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor
locale la nivelul municipiului și județului Bacău, ideile lor regăsindu-se în forma finală a documentului. La polul opus, există și organizații
care consideră că nu au un personal specializat care să știe ce înseamnă un proiect european, fapt pentru care oferirea expertizei în domeniul
de activitate ar constitui o problemă.
În tabelul de mai jos, am sumarizat răspunsurile respondenților. Pentru fiecare dintre categoriile create (Relația cu celelalte ONG-uri
băcăuane, Relația cu autoritățile locale, Finanțări din partea autorităților locale, Credeți că asociațiile pot oferi expertiza lor) am clasificat
răspunsurile în pozitive și negative.
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RELAȚIA CU
CELELALTE ONGURI BĂCĂUANE

+ Nu am avut niciodată probleme Din câte am observat, trebuie să îi ajuţi pe
să închei un parteneriat
ceilalţi, pentru a fi şi tu ajutat.

Am sprijinit de multe ori fără să
formăm un parteneriat.

Este o mare problemă în chestia aceasta. Noi fiind un ONG tânăr, ne-am izbit de
- lipsa de ajutor, de lipsa de colaborare, de faptul că nu toată lumea doreşte să
colaboreze în desfăşurarea activităţilor.

Nu avem parteneriate, din păcate. La
activităţile pe care le desfăşurăm, ar
fi foarte importante.

Nu am depus niciodată cerere pentru finanțare locală sau județeană. Dar avem parteneriate cu școli, cu Primăria din
+ comună și cu direcțiile de asistență socială și protecția copilului. Parteneriatele cu Primăria și cu direcțiile sunt
foarte bune.
RELAȚIA CU
AUTORITĂȚILE
LOCALE

FINANȚĂRI DIN
PARTEA
AUTORITĂȚILOR
LOCALE

CREDEȚI CĂ
ASOCIAȚIILE
POT OFERI
EXPERTIZA LOR?
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Minimale au fost relaţiile şi sunt în
continuare… Este o lipsă de comunicare, care
- se blochează undeva. Ar fi util ca măcar o dată
pe lună să se întâlnească cu autorităţile în care
să vină cu propuneri, proiecte de hotărâre.

O problemă destul de mare la
majoritatea primăriilor este
lipsa unui personal calificat în
lucrul cu ONG-urile.

Nu cred că le pasă de mediul de ONGuri. Dacă în afară ONG-urile pot
schimba legi și politici la nivel
regional și național, în România mai
trebuie să mai treacă încă cel puțin
10 ani.

Faţă de alte judeţe, în Bacău se aplică Legea 350/2005. Sunt multe judeţe care
+ nu o aplică, în Bacău se întâmplă acest lucru ceea ce este un avantaj.

La social, sunt cel puţin două
persoane care se pricep, cu asta se
ocupă.

Nu există o coeziune între
proiectele pe care vor să le
implementeze ONG-urile şi call- urile de fianţare din cadrul
instituţiilor publice care nu
ajung de fiecare dată la ONGuri.

Nu există o
selecţie şi o
departajare
transparente
a proiectelor,
evaluarea
subiectivă.

Ai nişte
oameni în
comisie care
nu au nicio
treabă să
evalueze un
proiect.

Majoritatea ONG-urilor care
+ lucrează direct cu beneficiarul,
au expertiză, experiență.

Centrul Daniel a înființat primul centru de recuperare din România când s-a
înființat DGASPC din România … modelul făcut de noi are recunoaștere pe lângă
Guvernul României, inclusiv de la americani. Deci da.

Ar fi util să existe o bază de date
cu ONG-uri, iar autorităţile să
trimită noutăţile care apar cu
privire la finanţări.

Noi am fost anul
trecut la dezbatere
la Consiliul Local,
am fost anunţaţi cu
două ore înainte.

- Nu, pentru că nu avem personal specializat. Nu avem oameni care să știe ce înseamnă un proiect european, un ONG,
modificările aduse de stat sau de UE.
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RECOMANDĂRI PENTRU ORGANIZAȚII, AUTORITĂȚILE PUBLICE ȘI INSTITUȚIILE PRIVATE















Administrațiile locale din județul Bacău ar trebui să sprijine organizațiile nonguvernamentale prin punerea la dispoziție, contra
unor taxe suportabile sau chiar gratuit, a unor spații în care acestea să își desfășoare activitățile administrative și cele cu grupurile
țintă. Acest lucru ar duce la creșterea vizibilității, a posibilității de atragere a noi grupuri țintă, precum și a noi surse de finanțare.
Recomandăm, astfel, autorităților locale să pună la dispoziția organizațiilor nonguvernamentale clădirile neutilizate;
Stabilirea unui reprezentant al autorității publice locale și județene (Primărie și Consiliu Județean) responsabil de comunicarea
permanentă cu organizațiile nonguvernamentale și stabilirea unui program lunar de întâlniri între cele două părți;
Recomandăm autorităților publice locale (Primării și Consiliul Județean) să aibă o comunicare permanentă cu organizațiile
nonguvernamentale pentru a-și adapta oferta de finanțări anuale în funcție de solicitările și semnalele transmise de acestea din
urmă. ONG-urile lucrează la firul ierbii, fiind primele care observă necesitățile comunităților locale și tot primele care pot interveni
acolo unde au expertiza necesară;
Crearea unei baze de date oficială cu ONG-urile băcăuane prin care autorităţile ar putea să trimită noutăţile care apar cu privire la
finanţări și știrile importante pentru ele de la nivel local. În prezent, prin proiectul strONG am creat o bază de date de aproximativ
140 de organizații, ceea ce poate constitui un prim pas în atingerea acestui rezultat;
Metodologia de aplicarea a Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit, precum și
desfășurarea procedurilor de depunere, evaluare și contractare a proiectelor, să se desfășoare, în fiecare an, până cel târziu a finalul
lunii februarie, pentru a permite organizațiilor să își planifice activitățile pentru o perioadă cât mai îndelungată de timp;
Transparentizarea procedurii de selecție/departajare a proiectelor finanțate de către autoritățile publice locale și județene pentru
eliminarea suspiciunilor cu privire la corectitudinea acordării finanțărilor publice. Una dintre soluții ar putea fi externalizarea
serviciilor de evaluare a proiectelor depuse;
O parte importantă din finanțările destinate organizațiilor nonguvernamentale, atât de la nivel local, cât și de la nivel național, ar
trebui direcționate către dezvoltarea capacității administrative a acestora;
Crearea unor grupuri de lucru comune și consultarea, de către autoritățile publice locale, a organizațiilor nonguvernamentale
pentru a beneficia de expertiza acestora rezultată în urma lucrului direct cu beneficiarii;
Organizațiile locale resimt nevoia parteneriatelor, astfel că recomandăm organizarea unor evenimente de identificare a
partenerilor, dezvoltarea de proiecte, inițiative comune și sprijinirea reciprocă în implementarea activităților fiecărui ONG;
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Pentru constituirea unui parteneriat între organizațiile nonguvernamentale, din răspunsurile oferite de respondenți reiese că cei
mai importanți factori îi reprezintă relația de încredere creată în timp și evidențierea beneficiilor mutuale în urma activităților
desfășurate în comun;
Creșterea inițiativelor prin care organizațiile băcăuane încearcă să îmbunătățească politicile de la nivel local și central, prin acțiuni
de advocacy;
Recomandăm unificarea eforturilor organizațiilor care acționează pentru atingerea aceluiași obiectiv prin asocierea în structuri
formale/informale;
Recomandăm ca ONG-urile locale să devină mai vocale în exprimarea doleanțelor proprii și ale grupurilor țintă în interesul cărora
își desfășoară activitatea, solicitând autorităților să găsească soluțiile potrivite pentru aceștia.
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ANEXA 1 – CHESTIONAR ONLINE

Informații despre organizație
-

Denumirea organizației /abreviere *

-

Localitatea sediului organizației

-

Adresa organizației *

-

Anul dobândirii personalității juridice: *

-

Forma juridică: *

Asociație | Fundație | Federație
-

Nivelul de funcționare: *

Internațional |Național | Regional | Local
-

Numărul de salariați: *

-

Numărul de membri: *

-

Care este numărul estimativ de voluntari care s-au implicat în activitățile organizației dvs. în anul 2015? *
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-

Care a fost numărul total de beneficiari a activităților organizației în anul 2015? *

-

Proveniența resurselor financiare: *

Cotizații de membru | Donatori | Administrația locală/județeană | Agenți economici | Finanțări naționale | Finanțări internaționale
Other:

-

Organizația dvs. desfășoară activități economice? *

Da | Nu
-

Principalele domenii de activitate ale organizației (bifați maxim trei) *

Ecologic | Cultural-artistic | Sport-turism | Minorități | Religie | Umanitar | Servicii sociale | Profesional și de afaceri | Antreprenoriat |
Educație și învățământ | Cercetare | Sănătate | Tineret | Civic | Cooperare internațională | Mobilitate și voluntariat | Other:

-

Marcați în lista de mai jos grupurile țintă cărora organizația i se adresează: *

Tineri | Copii | Elevi| Studenți | Persoane cu handicap (fizic sau mental) | Dependenți de droguri | Minorități | Persoane cu nivel de trai
scăzut | Întreprinzători | Grupuri profesionale | Tineri instituționalizați/postinstituționaliați | Șomeri | Delincveți | Persoane vârstnice
Other:

-

Cu ce probleme se confruntă, în principal, organizația dumneavoastră? *

Lipsa resurselor financiare | Lipsa resurselor materiale (sediu, aparaturi etc) | Numărul scăzut de voluntari | Dezinteresul autorităților
publice față de sectorul nonguvernamental | Slaba informare a agenților economici cu privire la posbilitățile de sponsorizare a ONG-
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urilor | Absența unor linii de finanțare dedicate ONG-ului la nivel local/județean | Absența unor linii de finanțare dedicate ONG-ului la
nivel național
Other:
Required
Relația ONG-Autorități publice
-

În ce constau relațiile organizației cu autoritățile publice locale?*

Autoritățile reprezintă o sursă de finanțare | Eliberează avize, aprobări pentru evenimente | Parteneri în anumite proiecte implementate
| Dialog profesional/ schimb de experiențe cu privire la probleme și provocări sociale concrete | Facilitează contactul cu grupul țintă/
beneficiarii | Consilierea autorităților publice în anumite teme | Activități comune de advocacy | Nu există relație între ONG și autoritățile
locale
Other:

-

Cu care dintre următoarele instituții publice organizația dvs. se află în legătură permanentă: *

DGASPC | SPAS | AJPIS | AJOFM | Inspectoratul școlar | Școli, licee | Universități publice | Primăria/Consiliul Local Bacău | Consiliul
Județean Bacău
Other:

-

Vă rugăm să apreciaţi calitatea conlucrării dintre ONG-ul dvs. şi instituțiile administraţiei publice locale: *

Eficientă | Bună | Satisfăcătoare | Inexistentă | NS/NR
-

În ce măsură considerați că politicile administrației locale sunt adecvate pentru sprijinirea activității organizației în domeniul
principal de activitate: *

În foarte mare măsură | Într-o oarecare măsură | În mică măsură | În foarte mică măsură | NS/NR

www.beestrong.ro

www.eeagrants.org

Puterea ONG în Bacău

40

-

Pe o scară de la 0 la 5 (unde 0 reprezintă dezacord total, iar 5 total de acord) în ce măsură susțineți următoarele afirmații?
Administrația locală ar trebui să implice ONG-urile locale în dezbaterile pe subiectele de interes public *

-

Organizațiile din Bacău nu colaborează suficient de mult pentru a-și impune punctul de vedere pe agenda publică *
012345

-

Organizațiile din Bacău sunt capabile să ofere expertiză profesională în domeniile lor de activitate *
012345

Implementarea legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile ale actităților nonprofit de la nivel local și județean
-

Ați depus până acum proiecte spre finanțare la Consiliul Local sau Consiliul Județean Bacău? *

Da, la Consiliul Local Bacău | Da, la Consiliul Județean Bacău | Da, la ambele | Nu
-

Dacă ați răspuns "Da" la una dintre întrebările de mai sus, vă rugăm să ne spuneți dacă proiectul depus a fost finanțat: *

Da, la Consiliul Local Bacău | Da, la Consiliul Județean Bacău | Da, la ambele | Nu, la niciuna dintre instituții
-

În ce măsură considerați că fondurile alocate de către autorităţi, prin Legea nr. 350/2005, sunt suficiente ONG-urilor care depun
proiecte? *

În foarte mare măsură | În mare măsură | În mică măsură | În foarte mică măsură | NS/NR
-

Vă rugăm descrieți care a fost experiența dumneavoastră privind proiectele depuse/implementate pe legea 350/2005 la nivel
local sau județean ( privind transparența, procesul de evaluare, implementare, monitorizare, furnizarea sumelor
acceptate/decontate etc) *

Your answer

Date de contact
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-

Vă rugăm, comunicați-ne datele de contact (persoana de contact, adresa de corespondență, e-mail, web, telefon). * *

Your answer

-

Sunteți dispus/dispusă să participați la un focus grup pe tema nevoilor sectorului nonguvernamental de la nivelul județului
Bacău, ce va avea loc în luna februarie? *

Da | Nu | NS/NR
Vă mulțumim!
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ANEXA 2 – ÎNTREBĂRI FOCUS GRUP

Întrebări adresate în cadrul focus grupului desfășurat pe data de 13 februarie 2016.
Bune practici, provocări, probleme ale sectorului ONG din județul Bacău
1. Pentru început, vă rog să îmi spuneți cum ați descrie într-o singură frază sectorul ONG din județul și localitatea în care vă
desfășurați activitatea.
2. Care sunt principalele contribuții pe care le aduce organizația dumneavoastră la dezvoltarea comunității în care activează și în ce
mod acționează?
3. Care sunt cele mai pregnante probleme cu care se confruntă ONG-ul dumneavoastră?
4. Cum apreciați resursele de care organizația dumneavoastră dispune? Sunt suficiente, prea mari (rămân necheltuite), insuficiente?
5. Cum apreciați numărul de voluntari care își desfășoară activitatea în organizația dumneavoastră? Este suficient, prea mare, prea
mic?
6. Cum apreciați relația organizației dumneavoastră cu celelalte organizații din localitate/județ?
Relația ONG-autorități locale
7. Cum apreciați relația ONG-ului dumneavoastră cu autoritățile locale de la nivel local și județean? Impresia este formată în urma
propriei experiențe sau din auzite?
8. Considerați că autoritatea locală și județeană investește/sprijină suficient de mult ONG-urile?
9. Care ar fi domeniile în care credeți că autoritatea ar trebui să investească mai mult și de ce?
10. Credeți că organizația dumneavoastră are suficientă experiență pentru a-și oferi expertiza autorităților locale? Dacă da, în ce
domenii și ce fel de experiență? Dacă nu, de ce?
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ANEXA 3 – VENITURI TOTALE ANUALE ALE ONG-URILOR

Organizațiile ale căror bilanțuri din anii 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014 au fost incluse în calcularea veniturilor totale ale organizațiilor
băcăuane:
Asociația de Tineret Onestin, Asociația Exisă o Șansă, ACT Onești, Asociația Amicii Colegiului “Petru Poni” Onești, Asociația ADDO - Centru
pentru Dezvoltare și Formare, Asociația Absolvenților Colegiului National Ferdinand I, Asociația "Habitat for Humanity”, Asociația "Arca
Postel "Săucești, Asociația "Betania" Bacău, Asociația "Caritas" Bacău, Asociația "Copiii în sânul familiei" Oituz, Asociația "Dă mai departe
2010”, Asociația "Marile Speranțe"Bacău, Asociația "Ovidiuro" Bacău, Asociația "Pro democrația" Bacău, Asociația "Pro democrația" Onești,
Asociația "Robert Cole" Comănești, Asociația "Scutierii naturii", Asociația Schimbarea la față, Asociația Activ Moinești, Asociația Română
anti-SIDA ARAS Bacău, Asociația Be Great, Asociația Bucuria celor necăjiți, Asociația Centrul Daniel, Asociația Comunitatea Evreilor din
Bacău, Asociația de Sprijin a Copiilor cu handicap Neuromotor "Centrul Daniel" Bacău, Asociația Educație pentru viitor, Asociația Clubul
Expresia Ideii Onești, Asociația Favor, Asociația Iubim Natura, Asociația Lumina, Asociația Mie îmi pasă, Asociația Mutatis Mutandis,
Asociația Oblio și prietenii, Asociația pentru Dezvoltare Activă, Asociația pentru Promovarea Dezvoltării Personale Bacău, Asociația pentru
Promovarea Învățământului European, Asociația pentru Promovarea diversității în educație, Asociația pentru protecția animalelor
"Prieteni necuvântători", Asociația Pro-pedagogic, Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și retorică – ARDOR, Asociația REPERE
Bacău, Asociația Sindrom Down Bacău, Asociația SOS VIITORUL Bacău, Asociația STEP, Asociația Trust Orfelinat Ungureni, Asociația Un
Zâmbet Bacău, Asociația Vernal, Asociaţia nonguvernamentală pentru dezvoltare comunitară Forum Oneşti, Asociația Europa Unită,
Asociația Tholus, Asociaţia Management Eco Plus Oneşti, Asociaţia Nume Noi, Asociația Pas în doi, Asociaţia Privighetorile Zeletinului,
Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, Asociația Sfânta Familie din Nazaret, Asociația Valoare Plus, Bacău 21 - Asociaţia
Conştiinţa Europeană, Casa de Copii "Sfanta Maria" Barati, Centrul de Training, Consultanţă şi Mediere Oneşti, Centrul European de
Educație și Training, Centrul European pentru Strategii Durabile, Centrul Regional de Ecologie, Crucea Rosie-Filiala Bacău, Fundația
"Palaghia"Comănești, Fundația COECON I Ghica, Fundația Culturală "Georgeta și Mircea Cancicov", Fundația de Sprijin Comunitar, Fundația
Teatrală Neghiniță, Fundația Ioan Bosco, Fundaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Sprijin Comunitar "Constantin Brâncoveanu" Bacău,
Institutul pentru Dezvoltare și Inovare, Interact Club Bacău, Organizația "Trebuie" Bacău.
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