CENTREzi RO: REȚEAUA NAȚIONALĂ A CENTRELOR DE ZI
PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN RISC DE SĂRĂCIE

Notă: Prezentul document este un document viu, va suferi schimbări pe măsură
interacțiunii cu membrii rețelei și va servi că document cadru și programatic pentru rețea.

1. Ce este Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copii Aflați în Risc de Sărăcie?
Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflați în Risc de Sărăcie este o inițiativă
a Organizației Umanitare CONCORDIA și este asumată la nivelul Adunării Generale a
Organizației Umanitare CONCORDIA. Sprijinul social & educațional în centrele de zi pentru
copii și familii este o parte importantă a activității CONCORDIA România și este, de asemenea,
un motor pentru inovație și extindere. Acest lucru se datorează situației îngrijorătoare a copiilor
care trăiesc în sărăcie extremă în România:

→ În 2019, 36% dintre copiii din România se aflau în pragul sărăciei sau al excluderii sociale, întro ușoară scădere de 2-3% în fiecare an din 2017, conform datelor NSI. Este cea mai mare
proporție din Uniunea Europeană;i ii iii.
→ În România, 1 din 11 copii merg seara la culcare flămânzi, în timp ce doar 6% au uneori
suficientă mâncare, și 3% nu au niciodată suficientă mâncare iv.
→ La începutul anului 2021, în România erau 735 de centre de zi licențiate la nivel național
(publice și private), cu o creștere constantă de aproximativ 10% în fiecare an, din 2017. v.
→ În Prahova, CONCORDIA are 2 din cele 11 (18%) centre de zi pentru copii acreditatevi.

În ceea ce privește educația acestora, pornim demersul nostru având în vedere următoarea
situație:
→ Abandonul școlar este relativ crescut în România - 18.1% în 2017, cu 8 procente mai ridicat
decât media europeanăvii;
→ Rata analfabetismului funcțional în România în rândul tinerilor cu vârsta de 15 ani este de 44%,
bazat pe rezultatele ultimului test PISA (2018), cu mult peste media europeană de 23%;
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→ 50% dintre elevii care termină liceul nu reușeșc să treacă examenul final de bacalaureat;
→ Doar 36% dintre copiii din mediul rural merg la școalăviii;
→ 38% dintre copiii proveniți din gospodării în care nu sunt suficienți bani pentru plata facturilor
de bază (electricitate, căldură) și a hranei au media notelor de 5 – 6. Doar 7 % dintre copiii
care provin din asemenea familii sărace au media notelor de 9 – 10ix;
→ În 2018, 20.6% dintre tinerii români (cu vârste între 20-34 de ani) nu erau angajați și nu urmau
o formă de educație sau de formare profesională, conform Eurostat. România este încă o dată
peste media europeană de 16.5%x;
→ România are cele mai mici alocări bugetare pentru educație din UE, sistemul educațional este
subfinanțat (2.5% din PIB), în timp ce legea prevede 6%, iar personalul administrativ are o
capacitate redusă de modernizarexi.
De asemenea, acest proiect contribuie direct la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă:

Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflați în Risc de Sărăcie este o inițiativă a
Organizației Umanitare CONCORDIA, care a pornit ca urmare a întâlnirilor regionale organizate
în cadrul proiectului „STOP sărăciei extreme în rândul copiilor!” în anul 2019, finanțat de PROFI
ROM FOOD SRL cu reprezentanți ai centrelor de zi și a identificării nevoii de a ne aduna și a
avea o voce comună în fața autorităților, având în vedere că programele de prevenție a
abandonului familial și școlar sunt semnificativ subfinanțate și subdezvoltate în România.
Centrele de zi existente în România au adesea servicii limitate și capacitate redusă, nevoia de
profesionalism este mare, investițiile din partea statului pentru servicii de prevenire sunt limitate
și este nevoie de o voce comună care să pledeze pentru introducerea instrumentelor de finanțare
continuă. În februarie 2020 au fost înregistrate 774 de centre de zi pentru copii (383 publice și
391 private). Nevoia de servicii pentru copii și familiile expuse riscului este estimată la nivel
național la 25,6% din necesarul total de servicii (al doilea cel mai important). Din analiza noastră
reiese de asemenea că:
→
→

67% dintre centrele de zi prezentate sunt localizate în mediul urban, deși rapoarte
existente arată că sărăcia în rândul copiilor din mediu rural este mai severă;
72% dintre centrele de zi aparținând furnizorilor privați sunt localizate în mediul urban,
ceea ce arată că aceștia se orientează spre mediul urban și mai puțin spre mediul rural.
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1. Impactul așteptat al acestei rețele.
Proiectul contribuie direct la ruperea ciclului inechității și injustiției sociale prin susținerea
intervențiilor integrate, prin investiții în prevenirea abandonului familial și educațional, precum și
prin stimularea schimbărilor sistemice într-o rețea națională puternică, care va lucra pentru
bunăstarea celor mai mulți copii defavorizați.
Proiectul vine de asemenea în sprijinul ONG-urilor și UAT-urilor în vederea dezvoltării capacității
locale, mai ales în mediul urban mic și rural pentru dezvoltarea unor astfel de centre de zi și în
vederea accesării fondurilor alocate în PNRR sau fondurilor europene 2021 -2027.
2. Managementul Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflați în Risc de
Sărăcie
Acest proiect valorifică și construiește pe rezultatele din proiectele finanțate anterior ale
CONCORDIEI:
→
→
→
→
→

Centre de Zi pentru Copii și Familie care lucrează în cartierele sărace din Ploiești și în
zona rurală – Odobești Dâmbovița;
Franciza socială pentru centrele de zi, ca viitoare direcție potențială pentru extinderea
modelului CONCORDIA în România și în afara României;
Studiul de impact dezvoltat de CONCORDIA pe propriile centre de zi;
Teoria Schimbării pentru centrele de zi pentru copii și familie;
CONCORDIA Academia cu programele de formare profesională pentru manageri și
practicieni.

2.1.
Secretariatul rețelei va fi susținut de Organizația Umanitară CONCORDIA.
Se vor alătura Rețelei doar acei membri care lucrează în centre de zi pentru copil și familie sau
care își doresc să dezvolte un astfel de centru, dorindu-ne astfel să lucrăm foarte concentrat pe
problema sărăciei extreme în rândul copiilor. Pentru primii 2 ani ai rețelei, membrii nu vor plăti o
cotizație, având în vedere că în această perioadă CONCORDIA poate să securizeze finanțare
pentru a începe această rețea prin programul intern de susținere a inovației sociale Green Light
Fund (2020 -2023) & „Proiectul COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate” finanțat de
Active Citizens Fund și realizat în parteneriat cu FONSS (Federația Organizațiilor
Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale) și AEVR (Asociația Educație pentru Viață Reală). De
asemenea, în acești 2 ani ne dorim să înțelegem mai bine nevoile centrelor de zi pentru copii și
familie și împreună ca și comunitate să gândim care sunt direcțiile de acțiune de viitor. Astfel, în
primii 2 ani de existență va exista un manager de proiect - Ramona Gotteszman, susținută de un
asistent de proiect (specialist în advocacy – poziție în recrutare în prezent), urmând ca după
acești 2 ani, în funcție de dezvoltarea proiectului, să gândim structura de secretariat a rețelei.
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2.2.

Acțiunile Rețelei

Astfel, în cadul Rețelei, fie că centrele de zi pentru copil și familie sunt servicii implemetate sau
apartin unor furnizori publici sau privați, ne propunem să:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Lucrăm împreună și să spunem STOP sărăciei extreme în rândul copiilor în România,
contribuind la obiectivele mileniului menționate anterior;
Identificăm cine sunt operatorii de astfel de centre de zi din România (publici și privați),
care lucrează conform standardelor naționale; vom avea în vedere și inițiativele care
să deschidă astfel de centre.
Înțelegem unde suntem la nivel de țară cu acest tip de intervenție și care este de fapt
nevoia de dezvoltare în acest sens;
Înțelegem care sunt provocările centrelor de zi și care sunt nevoile lor pe partea de
calitate a intervenției, formarea profesioniștilor, finanțarea intervenției, etc;
Oferim posibilitatea centrelor de zi licențiate sau cele în curs de licențiere să lucreze
după modelul centrelor de zi din CONCORDIA, având la baza principiul construirii
capacității locale;
Desfășuram activități de advocacy, cu scopul de a îmbunătăți cadrul legislativ de
operare și finanțare a acestor intervenții;
Oferim posibilitatea centrelor de zi de a beneficia de servicii de formare a practicienilor
prin CONCORDIA Academia;
Susținem eforturile de licențiere ale actorilor care își doresc să dezvolte un astfel de
centru;
Accesăm împreună finanțări care să ducă la o acoperire națională și regională cu un
impact mai mare decât dacă am lucra fiecare individual;
Dezvoltăm evaluări de măsurare a impactului la nivel de sector.

Persoane de contact:
Ramona Gotteszman
Director Advocacy
ramona.gotteszman@concordia.org.ro

Diana Certan
Director Executiv Comunicare si Fundraising
diana.certan@concordia.org.ro
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