
În această călătorie, lasă-te ghidat de
COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate!

iunie - august
2021

Întâlniri consultative la nivel 
național între centrele de zi

Lansare Rețea Națională a centrelor de zi 
pentru copiii aflați în risc de sărăcie

#CentreZi RO

 septembrie
2021

Curs Manager în servicii sociale 
destinat coordonatorilor de centre 

noiembrie 2021
- martie 2022

Curs Practicieni în servicii sociale EDIȚIA 1
destinat profesioniștilor din centre de zi

februarie - mai
2022

Consiliere și coaching financiar cu practicienii și
beneficiarii (tineri, adulți) centrelor de zi

ianuarie 2022
- februarie 2023

Grupuri de lucru rețea & Vizite schimb de
experiență între centrele de zi membre în rețea 

februarie
- octombrie

2022

iunie
- octombrie

2022

Curs Advocacy (ediția 1) septembrie
2022

Conferință Națională - Rețeaua CentreZi RO 
București

noiembrie
2022

Curs Advocacy (ediția 2) & Întâlniri regionale cu
autorități locale și centrale la nivelul comunității 

ianuarie - iulie
2023

Întâlniri trimestriale ale rețelei CentreZi RO
februarie

- august 2023

Conferință finală - Rețeaua CentreZi RO
București

septembrie
2023

Curs Practicieni în servicii sociale EDIȚIA 2
destinat profesioniștilor din centre de zi
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COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Organizația Umanitară CONCORDIA, alături de partenerii din
proiect, Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru
Servicii Sociale – FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală
- AEVR, își propun să crească participarea persoanelor din grupurile
vulnerabile la procesele locale de luare a deciziilor care îi privesc și
să încurajeze contribuția acestora la dezvoltarea locală la nivelul a
40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban din
România.

Ce oferim?

> Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copii - CentreZi RO -
este o entitate informală cu scopul de a promova și consolida
serviciile sociale de tip centre de zi pentru copii. CentreZi RO
reunește centre de zi din toată țara într-o voce comună, contribuind
la bunăstarea copiilor defavorizați prin prevenirea abandonului
familial și educațional din mediul urban și rural. Inițiativa creează un
mediu de dialog între reprezentanții centrelor de zi în vederea
creșterii calității serviciilor sociale din centrele de zi, a îmbunătățirii
pregătirii personalului și a creșterii sustenabilității serviciilor. 

> „Banostare” - metodologia de consiliere financiară a beneficiarilor
din grupuri vulnerabile dezvoltată de AEVR și coaching financiar.

> Programe de formare pentru creșterea calității serviciilor sociale
oferite practicienilor și coordonatorilor centrelor de zi de către
CONCORDIA Academia.

> Instruire privind tehnici de advocacy susținută de FONSS.

> Resurse: document de poziție al rețelei, care va include propuneri
privind creșterea capacității furnizorilor de servicii sociale din
centrele de zi.

Care este impactul?

> Conștientizarea rolului și importanței centrelor de zi ca serviciu de
prevenție la nivelul comunităților, atât din partea autorităților, cât și
din partea societății în general;

> Servicii sociale mai bune la nivelul centrelor de zi prin creșterea
capacității profesioniștilor de a răspunde nevoilor beneficiarilor,
inclusiv a celor legate de consiliere financiară.

concordia.org.ro/programe/reteaua-centrezi-ro/compass-comunitate-participare-sustenabilitate


