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Contact

Tel / Fax +40-264-354455
E-mail: info@cenpo.ro
Website: www.cenpo.ro

CENPO est e o asociaţ ie neguvernament ală non-profit
independent ă, înfiinţ at ă în 2003, al cărui scop principal est e
să cont ribuie la formarea unor dezbat eri publice legat e de
principalele polit ici publice din ţ ară şi Uniunea
Europeană.Misiunea Cent rului pent ru Polit ici Publice est e de a
cont ribui la îmbunãt ãţ irea procesului de realizare a polit icilor
publice prin int ermediul iniţ ierii unor cercet ãri independent e,
al int ensificãrii mecanismului informaţ ional şi al facilit ãrii
dezbat erilor înt re diferiţ i act ori ai scenei publice.

Ce ne recomandă?
Parteneriate
stabile
>100 de organizaț ii part enere

80%
proiect e sprijinit e a 2-a oară

98,91%
validarea rambursărilor

10 ani

Experiență în mediul ONG din
Europa, numeroase proiecte
care conduc la creșterea
transparenței decizionale,
dialog real între diverși actori
din comunitate și soluționarea
problemelor locale
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Promovarea transparenţei
decizionale și reformă
administrativă
CENPO a colaborat cu Consiliile Județene ale județelor Mureș
și Bihor în decursul a 2 ani; a creat un model de raport care a
fost ult erior adopt at de consilierii județeni. Rezult at ul
principal al colaborării a fost adopt area și ut ilizarea acelui
model de raport , ceea ce a condus la creșt erea cu X % a
rapoart elor de act ivit at e depuse și a calit ății acest ora.

Recomandări de politici publice
În cei 10 ani de act ivit at e, Cent rul pent ru Polit ici Publice a
formulat și a susținut formularea de recomandări de polit ici
publice adresat e administ rației publice locale, județene și
naționale și a fost implicat în dialogul dint re organizațiile civice
și inst it uțiile europene. Cele mai recent e recomandări au fost
(1) Înființarea unei linii de finațare a organizațiilor cu
rezult at e excepționale,(2) Realizarea unui ghid național
int it ulat "Excelență în dezvolt are", (3) Profesionalizarea
sist emului de recunoașt ere a calit ății organizațiilor prin
cert ificarea excelenței acest ora.

Consolidarea societății civile și
inițiativelor de la firul ierbii
(Grassroots)

Org. Grassroots?
O inițiativă locală a comunității
creată în vederea adresării
nevoilor de dezvoltare și
soluționare a problemelor locale;
astfel de inițiative pot fi asociații
civice sub forma unor structuri
formale (ONG-uri) sau structuri
informale, cu caracter non-profit și
apolitic.

Proiect ul Grassroot s Europe a început la inițiat iva Open
Societ y Foundat ions din Budapest a în 2011 şi a cont inuat şi în
2012, respect iv 2013. Rolul Cent rului pent ru Polit ici Publice a
fost coordonarea act ivit ăţ ii reţ elei Grassroot s România,
reţ ea format ă din pest e 35 de organizaţ ii care act ivează în
domeniile educaţ ie şi incluziune socială. Reţ eaua Grassroot s
România face part e dint r-o reţ ea europeană din 8 ţ ări,
format ă în t ot al din pest e 100 de ONG-uri.
Sprijinirea act ivit ăţ ii membrilor reţ elei din
România s-a realizat prin mai mult e met ode: crearea de
oport unit ăţ i de dezvolt are (cursuri de fundraising, polit ici
publice şi planificare st rat egică), facilit area dialogului cu
aut orit ăţ i locale şi alţ i fact ori int eresaţ i de problemele
abordat e de ONG-urile din reţ ea et c.
Mai mult e
informaţ ii despre proiect ul Grassroot s:
www.grassroot sblog.eu

Hart a Rețelei Grassroot s Europe

Înt âlnirea Națională de Planificare a Rețelei Grassroot s
România, Cluj-Napoca, februarie 2013

Consult are a cet ățenilor cu privire la cet ățenia europeană și
part iciparea act ivă - Eveniment organizat cu ocazia Zilei
Uniunii în part eneriat cu Cent rul pent ru Dialog European și
Diplomație Cult urală la Cluj-Napoca, 9 Mai 2013

Masă rot undă în Târnăveni, jud. Mureș cu t ema import anței
educației incluzive t impurii, organizat în part eneriat cu
Fundația Buckner

178.545 EUR

Bugetul total al proiectelor dedicate formării și consolidării
Rețelei Grassroots din România în perioada 2011-2013

peste 50 evenimente

Număr de întâlniri, mese rotunde, evenimente locale și
naționale

3 conferințe internaționale
? (2011), ? (2012), Bruxelles, Comitetul Regiunilor (2013)

1 proiect - model

Proiectul Grassroots Europe a fost ales ca și model de
bună practică de către Comisia Europeană în anul 2012

1 expoziție de caricaturi

Expoziția a fost afișată pe holurile instituțiilor Comisiei
Europene. Autor: Konczey Elemer

Training
Cent rul pent ru Polit ici Publice est e acredit at de căt re
Aut orit at ea Națională pent ru Calificări (ANC, fost a CNFPA) ca
furnizor a două cursuri de formare în domeniul polit icilor
publice și a planificării st rat egice. Acest e cursuri s-au adresat
at ât funcționarilor din inst it uțiile publice, cât și mediului
organizațiilor neguvernament ale. CENPO a subcont ract at prin
proiect ele derulat e alți furnizori de formare pent ru a
dezvolt a capacit at ea persoanelor care lucrează în organizații
non-guvernament ale în domenii precum Management de
proiect , Achiziții Publice, Comunicare și PR et c.

Fundraising Planif icare St rat egica Format or de f ormat ori
Comunicare si PR pent ru sect orul... Management de proiect
Achizit ii publice Polit ici Publice

11,970 ore de formare
Numar de ore de formare in cadrul cursurilor de
Politici Publice și Planificare Strategică

214 persoane

Numar de persoane care au beneficiat de
cursuri de formare acreditate ANC (CNFPA) prin
proiectele CENPO

Cercetare
Publicații de referință
2011 - "Ret hinking t he Qualit y of Life in Europe. Approaching
t he current st at e of wellbeing in Romania, Croat ia and
Slovakia", publicație realizat ă în part eneriat de CENPO (RO),
Net work of Educat ion Policy Cent ers (NEPC) (Croația) și
Nadacia Skola Dokoran (Wide Open School Foundat ion) (SK),
ISBN 978-973-8973-37-4

2011 - "Wellbeing: Aspect s and Evaluat ion. Overview of t he
Lit erat ure", publicație realizat ă în part eneriat de CENPO
(RO), Net work of Educat ion Policy Cent ers (NEPC) (Croația) și
Nadacia Skola Dokoran (Wide Open School Foundat ion) (SK),
ISBN 978-973-8973-38-1

2011, Cluj-Napoca - "Dezvolt area indicat orilor de bunăst are
pent ru planificarea st rat egiei part icipat ive a UE pent ru 2020.
Sudiu de caz: România", Diana Moraru, Andrei Mureșan,
Andreea Suciu

ianuarie 2009 - "St udiu de polit ici privind informarea
cet ățenilor despre act ivit at ea aleșilor locali", C. St ănuș, A. M.
Suciu, D. Pop, ISBN 978-973-0-06261-8

iunie 2008 - CENPO Policy Brief, care a avut ca subiect
"Recomandări privind conținut ul rapoart elor anuale de
act ivit at e ale aleșilor locali"

Sept embrie 2008 - "Ghid de bune pract ici în implement area
polit icilor locale", publicație edit at ă de Cent rul de Resurse
pent ru Diversit at e Et nocult urală (Cluj-Napoca) și CENPO,
ISBN 978-973-7670-10-6

2008 - "Decmocrație locală și act ivit at ea consilierilor județeni
din România: 2004-2007", Daniel Pop, Crist ina St ănuș, Oana
St oian, Ana Maria Suciu

2008 - Traducere "Cet ățenii ca part eneri. Manualul OECD
privind informarea, consult area și part iciparea în procesul de
elaborare a polit icilor publice"

Surse de finanțare

56.78%
Finanț ări din f onduri publice

39.30%
Finanț ări din f onduri privat e

3,91%
Sprijin din part ea comunit ăț ii

1.936.373,50 LEI
Buget t ot al f inanț ări 2009-2013

