Regulament de funcționare a
CentreZi RO - Rețeaua Națională a Centrelor de Zi
pentru copiii aflați în risc de sărăcie
Art.1 - Nume
Numele complet este: CentreZi RO - Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru copiii aflați
în risc de sărăcie (denumita CentreZi RO).
Art. 2 - Scop
Scopul Rețelei este de a promova și consolida serviciile sociale de tip CZ, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

să lucrăm împreună și să spunem STOP sărăciei extreme în rândul copiilor în
România, contribuind la obiectivele mileniului;
să susținem creșterea calitătii serviciilor sociale prin buna implementare a
standardelor de calitate;
să sprijinim furnizorii de servicii în procesul de deschidere de noi centre de zi;
să monitorizăm infrastructura de servicii sociale de tip CZ în raport cu nevoile sociale;
să acționăm pentru soluționarea nevoilor identificate ale serviciilor sociale de tip CZ
printre care enumerăm: creșterea calității serviciilor, formarea profesioniștilor,
finanțarea serviciilor sociale, etc;
să 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;
să desfășurăm activități de advocacy, cu scopul de a îmbunătăți cadrul legislativ de
operare și finanțare a acestor servicii;
să oferim posibilitatea profesioniștilor din centrele de zi de a beneficia de servicii de
formare;
să susținem acreditarea altor servicii sociale de tip centre de zi;
să accesăm împreună finanțări care să ducă la o acoperire națională și regională, cu
un impact mai mare în folosul copiilor și familiilor din România;
să realizăm cercetări sau studii de evaluare a impactului asupra acestui tip de servicii
sociale.

Art. 3 - Definiții
Servicii sociale de zi (Centre de Zi) sunt “acele servicii prin care se asigură menținerea,
refacerea și dezvoltarea capacităţilor copilului și ale părinţilor săi, pentru
depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa” ( Legea nr.272/
2004 art.120 alin. (1).
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Membru - orice furnizor de servicii sociale, public sau privat și care are acreditat cel puțin un
serviciu de tip centru de zi prevăzut în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare: Centre de zi pentru copii
aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi cod 8891CZ-C-II, Centre de zi de recuperare
pentru copii cu dizabilităţi cod 8891CZ-C III, Centre de zi pentru pregătirea şi sprijinirea
integrării sau reintegrării copilului în familie cod 8891CZ-C-IV, Centre de zi pentru dezvoltarea
deprinderilor pentru viaţă independentă cod 8891CZ-C-VI, Centre de zi pentru consiliere şi
sprijin pentru părinţi şi copii cod 8899CZ-F-I.
Întâlnire anuală – întâlnirea tuturor membrilor, efectuată în orice formă (în persoană, online sau
mixt), la care să participe cel puțin 50% dintre membrii.
Art. 4 - Afiliere
Rețeaua este o inițiativă a Organizației Umanitare CONCORDIA și este asumată la nivelul
Adunării Generale a Organizației Umanitare CONCORDIA.
Art.5 - Responsabilități și drepturi
5.1. Secretariat
• Responsabilități: Secretariatul este responsabil pentru administrarea curentă a rețelei,
organizarea evenimentelor și asigurarea comunicării între membrii dar și dintre aceștia și
alți actori sociali. Duce la îndeplinire deciziie luate. Elaborează un raport anual și va
promova echidistant toți membrii. Va informa membrii despre oportunitățile existente și va
răspunde la solicitările acestora. Va lucra în strânsă legătura cu toți membrii, venind cu
propuneri și recomandări legate de buna funcționare, activități sau decizii. Pentru perioada
2021-2023, adresa Secretariatului este la Organizația Umanitară CONCORDIA din
București, sector 1, Drumul Regimentului, nr.20 D.
•

Drepturi: Să decidă, cu argumentare, acceptarea sau respingerea de noi membrii. Să
promoveze activitatea rețelei și a membrilor în fața autorităților publice și private în cadrul
inițiativelor de advocacy. Să propună agenda și să invite persoane din afara Rețelei la
întâlnirea anuală sau alte activități.

5.2 Membrii
• Responsabilități: Membrii participă la activitățile desfășurate, contribuind cu informații și
feed-back la buna dezvoltare a Rețelei. Reprezentantul CZ este desemnat de furnizorul
de servicii sociale să participe pe durata a cel puțin un an. În situația în care reprezentantul
desemnat nu poate participa, se va desemna un proxi.
•

Drepturi: Membrii au dreptul să participe la toate activitățile derulate, să propună teme și
activități. Să solicite sprijin în soluționarea unor probleme interne sau externe. Să
activeze în cadrul secretariatului Rețelei. Pentru primii 2 ani ai rețelei, membrii nu vor
plăti 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” (2021-2023).

Art.6 - Membrii
2

Membrii, reprezentanți ai Centrelor de zi/ furnizori de servicii sociale, publici și privati din România
conform art. 3, se pot alătura Rețelei prin depunerea unei cereri de aderare (anexa 1) la
Secretariatul Rețelei fie prin poștă/personal la adresa București, sector 1, Drumul Regimentului,
nr.20 D sau email la reteaCZ@concordia.org.ro.
Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:
a) renunţă expres la calitatea de membru printr-o notificare adresată secretariatului Rețelei.
b) persoana juridică s-a dizolvat. În acest caz, calitatea de membru încetează de drept pe
data hotărârii de dizolvare.
c) excludere pentru următoarele motive: nelicențiere, promovarea unei imagini negative a
Rețelei sau denigrarea imaginii Organizației Umanitare CONCORDIA
Art. 7 - Funcționare
6.1 întâlniri regulate – rețeaua va avea întâlniri trimestriale, de preferat online. Propunerea de
agendă va fi trimisă de secretariat cu cel puțin 2 săptămâni înainte. Fiecare membru poate
propune teme de discuții și pot invita vorbitori relevanți.
6.2 Întâlniri anuale, se vor organiza, de preferat față în față. Propunerea de agendă va fi trimisă
de secretariat cu cel puțin 6 săptămâni. Scopul este de a prezenta activitatea, pentru a crea o
comunicare cu factori decizionali relevanți și pentru a face propuneri pentru activitățile propuse
pentru anul care urmează.
6.3. Întâlniri speciale, se vor organiza la cererea unui membru sau în situații critice de schimbări
legislative sau oportunități apărute. Întâlnirea poate să fie online sau față în față și poate să fie
anunțață în orice moment.
6.4. Întâlniri de grup tematic, se vor organiza pe teme de interes ale membrilor. Grupul se va
întâlni la o frecvență și durata stabilită intern și se vor desfășura până la soluționarea sau decizia
grupului. Grupul va prezenta activitatea și rezultatele în cadrul întâlnirilor trimestriale sau a celei
anuale. Grupul poate solicita secretariatului sprijin în organizare sau identificarea unor experți pe
tema respectiva.
Art.8 - Finanțare
Finanțarea funcționării rețelei, activitățile principale în perioada 2021-2023 sunt asigurate de
Organizația Umanitară CONCORDIA ca urmare a sprijinului din cadrul unor proiecte aflate în
derulare, după cum urmează: COMPASS - COMunitate, PArticipare, SuStenabilitate finanțat de
Active Citizen Fund și Rețeauna Națională de CZ finanțat de CONCORDIA Social Projects.
Art.9 - Amendamente
Prezentul regulament poate să fie modificat prin propuneri făcute de membrii, după primul an de
funcționare, trimise secretariatului și analizate în cadrul întâlnirilor anuale, cu aprobarea
majorității.

Varianta 1 din Noiembrie 2021.
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