INFORMARE CURSURI DE FORMARE

Stimata Doamna/ Stimate Domnule,

ASOCIATIA “ALMA RO”, in calitate de Beneficiar
si „ASOCIATIA ORASELOR DIN ROMÂNIA” in calitate de Partener,
va organiza o serie de sesiuni de instruire ce au ca obiectiv dezvoltarea abilitatilor cursantilor
(reprezentanti ai ONG-urilor si functionari publici din autoritati publice locale) de a elabora politici
publice coerente si adecvate nevoilor specifice regiunilor de provenienta si participarea ONG-urilor la
furnizarea serviciilor publice in cadrul proiectului:
‘‘INTARIREA CAPACITATII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA PRIN PARTENERIAT SOCIAL”
POCA/111/1/1/113205.
Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, cofinantat de
Uniunea Europeana, din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa
si se desfasoara pe o perioada de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel national. Obiectivul
general al proiectului il reprezinta dezvoltarea capacitatii organizatiilor neguvernamentale de a
realiza parteneriate sociale viabile si durabile cu autoritatile publice locale si de a propune politici
publice alternative in beneficiul cetatenilor.
Sesiunile de instruire detaliate mai jos isi propun dezvoltarea abilitatilor functionarilor publici si
reprezentantilor institutiilor publice locale si a reprezentantilor ONG de a elabora politici publice
coerente si de a identifica servicii publice la care ONG-urile isi pot aduce contributia prin cresterea
calitatii acestora pentru cetateni.
Activitatea Subiect sesiune de instruire
7.1
POLITICI PUBLICE

7.2

7.3

7.4

Perioada
03.05 – 05.05.2019
31.05- 02.06.2019

PARTICIPAREA
ONG-urilor 03.05 – 05.05.2019
LA FURNIZAREA SERVICIILOR 31.05- 02.06.2019
PUBLICE
10.05– 12.05.2019
COMUNICAREA SI
17.05- 19.05.2019
PARTENERIATUL
PUBLIC –PRIVAT
10.05-12.05.2019
INITIEREA SI
17.05-19.05.2019
IMPLEMENTAREA

Locatia
Hotel
Ursuletul ,
(http://ursuletul.ro)

Predeal

Hotel Roua , Predeal
(http://www.hotel-roua.ro/)
Predeal

Predeal

PROIECTELOR

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Participantii la sesiunile de instruire vor:
- trebui sa opteze pentru una din sesiunile de instruire;
- avea asigurat din partea organizatorilor masa, pauzele de cafea si cazarea pe toata durata
derularii evenimentului;
- avea asigurate decontarea cheltuielilor de transport in limita a 150 lei ( in cazul bonurilor
de combustibil va rugam sa aveti in vederea trecerea pe acestea a CIF: 14083537, sa fie din
perioada de desfasurare a cursului si sa prezentati un extras de cont bancar. Plata se va
realiza prin transfer bancar)
- primi certificate de participare in functie de sesiunea pentru care au optat.
In urmatoarele zile veti primi invitatia si agenda desfasurarii acestor instruiri de formare.
Programul cursurilor va incepe, vinerea de la ora 9.30 .
Pentru informatii suplimentare puteti accesa urmatoarele date de contact:
Oana Voicu, 0774.946.152; mail: almarongo@gmail.com

Coordonator Proiect Partener,
Asociatia Oraselor din Romania
Anica CHIVU

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

