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DURABILITATEA FINANCIARĂ
a organiza iilor societă ii civile

conferința regională
agenda
Ziua 1 (15 mai)
Înregistrarea

8:30 - 9:00

9:00

DESCHIDEREA OFICIALĂ

9:30

TENDIN ELE ÎN FAVORIZAREA MEDIULUI PENTRU OSC
ÎN UE I ÎN REGIUNEA PARTENERIATULUI ESTIC

Sala Roşie

Sala Roşie

Exemple și modele de durabilitate financiară a OSC în regiune • provocările și tendin ele cu care
se confruntă OSC

MODERATOR:
Lilia Barbarosie, Radio Free Europe
(Moldova)

10:30
Sala Roşie

VORBITORI:
Andreja Rosandic (CRO) | Boris Strečansky, Centrul
pentru Filantropie (SK) | Serghei Neicovcen, Centrul
Contact (MD)

FINAN AREA OSC: TOTUL DEPINDE DE TINE…

Vă invităm să efectua i evaluarea individuală a surselor de finan are a organiza iei Dvs. și să
evalua i cât de durabilă este ea.
După aceasta, ve i putea alege dintre cele trei curente tematice – mecanismul procentual;
filantropia și antreprenoriatul social. Fiecare curent va con ine 3 păr i separate – Înva ă, Decide,
Ac ionează.
MODERATOR:
Luben Panov, ECNL

Pauză de cafea

11:00 -11:30

Această conferință este co-organizată impreuna cu Parlamentul Republicii Moldova.
Organizarea conferinței este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul
Programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), implementat de FHI 360 în parteneriat cu Centrul European pentru Drept Necomercial
(ECNL). Conferința este cofinanțată de Proiectul “Monitorizarea progresului, abilitarea acțiunii”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene.
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11:30

FINAN AREA OSC: TOTUL DEPINDE DE TINE…

ÎNVA Ă

La cele 3 sesiuni paralele vor fi prezentate diverse modele de finan are și modul de aplicare ale
acestora în practică în alte ări.
Mecanismul procentual

Filantropie

Sala New York

Sala Roşie

Impactul mecanismului
procentual în alte ări ale Europei
• Idei despre modul de
promovare în continuare a
mecanismului (din partea
autorită ilor, dar și a OSC) •
Evaluarea primului an de
implementare a mecanismului
procentual în Moldova

Modele și practici bune despre
modul în care statul poate sus ine
filantropia • Modul în care autoreglementarea OSC poate facilita
atragerea fondurilor

MODERATOR:
Sorina Macrinici, Centrul de
Resurse Juridice din Moldova
(CRJM)
VORBITORI:
Boris Strečansky,Centrul pentru
Filantropie (SK) | Tamás Miha,
Dialogul Uman (HU) | Sorina
Macrinici, CRJM

Antreprenoriatul social
Sala Barcelona

Tipurile de sprijin financiar direct
și în natură pe care guvernele le
pot oferi întreprinderilor sociale
• De ce impactul social este
important.

MODERATOR:
Luben Panov, ECNL

MODERATOR:
Eszter Hartay, ECNL

VORBITORI:
Milan Andrejkovič, Biroul
Comisarului Guvernului pentru
Dezvoltarea Societății Civile (SK)|
Nikica Kusinikova, Konekt (MK)|
Maksym Latsyba, Centrul
Ucrainean pentru Cercetări Politice
Independente (UCIPR)

VORBITORI:
Andreja Rosandic (CRO) | Teo
Petricevic, ACT Group
(CRO)|Catherine Manning, Social
Value (UK) | Angela Achitei (ADV
Romania)

13:00 -14:00

Prânzul bufet

DECIDE
FINAN AREA OSC: TOTUL DEPINDE DE TINE…
14:00
Vă ve i putea angaja într-o dezbatere de politici și identifica căi specifice de reformă pentru
Moldova.

Mecanismul procentual
Sala New York

• Necesitatea continuării
reformei legale • Necesitatea
unei implementări mai bune •
Necesitatea unei promovări mai
bune
MODERATOR:
Sorina Macrinici, CRJM

PERSOANĂ RESURSĂ:
Boris Strečansky,Centrul pentru
Filantropie (SK)

Filantropie
Sala Roşie

Recomandările grupului de lucru
Filantropie despre modul de
promovare a filantropiei. Discu ii
despre următoarele subiecte:
• Necesitatea reformei legale •
Necesitatea unei implementări
mai bune • Necesitatea unor
abilită i/practici mai bune
MODERATOR:
Vasile Cioaric, Centrul Contact
PERSOANĂ RESURSĂ:
Milan Andrejkovič, Biroul
Comisarului Guvernului pentru
Dezvoltarea Societății Civile (SK)

O cafea cu….....

Antreprenoriatul social
Sala Barcelona

• Dezvoltarea conceptului unui
program guvernamental de
finan are a investi iilor pentru
crearea și consolidarea
capacită ilor întreprinderilor
sociale • Crearea mecanismului
de achizi ii publice cu implicarea
întreprinderilor sociale de inser ie,
inclusiv a conceptului de contracte
rezervate • Lansarea unei
cercetări privind importan a
economică și socială
MODERATOR:
Sergiu Gurău, Eco-Răzeni
PERSOANĂ RESURSĂ::
Andreja Rosandic (CRO)

15:30 -16:15

Membrii inspira ionali ai societă ii civile și activiști străini își vor împărtăși misiunea, viziunea și
provocările cu care se confruntă. Discu ii despre orice subiect care vă interesează.
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1Ț:15

FINAN AREA OSC: TOTUL DEPINDE DE TINE… AC IONEAZĂ

În cadrul celor 3 sesiuni paralele vor fi explorate instrumente practice pe care organiza ia Dvs. le
poate aplica în activitatea zilnică și care vă vor ajuta să vă urmări i mai eficient obiectivele.
Mecanismul procentual

Filantropie

Sala New York
Campanie promo ională
pentru 2% - da sau nu?

Sala Roşie
Sugestii și instrumente pentru
colectarea de fonduri.

FORMATOR:
Natalia Șeremet, Centrul de
Resurse Juridice din Moldova
(CRJM )

FORMATOR:
Tamas Miha, Dialogul Uman
(HU)
PERSOANĂ RESURSĂ:
Nikica Kusinikova, Konekt (MK)

Recepție
Invităm to i participan ii la conferin ă la recep ie / cină bufet.

Antreprenoriatul social
Sala Barcelona
Pașii și instrumentele de bază
ale procesului de inovare
socială. Cum transformăm
necesită ile sociale și
problemele în idei de afaceri –
oportunită ile?
FORMATOR:
Sergiu Gurău, Eco-Răzeni (MD)

17:45 -
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Ziua 2 (16 mai)
Înregistrarea

9:00

8:30 - 9:00

MOLDOVA – POTEN IALUL FINAN ĂRII DE STAT

propuneri de reforme în cele două domenii ale finan ării de stat • lec ii învă ate din perspectiva
interna ională
Participan ii vor fi invita i să facă recomandări de îmbunătă ire.
Granturile de stat

Contractarea socială

VORBITOR:
Liliana Palihovici (MD)
PERSOANE-RESURSĂ:
Luka Kevešević, Biroul Guvernului pentru Cooperarea
cu OSC (Croația) | Mahammad Guluzade, MG
Consulting (AZ) | Mariam Latsabidze, Institutul
Societății Civile (GE)

Pauză de cafea

11:00

VORBITOR:
Ion Cibotarică, Centru de asistenţă juridică pentru
persoane cu dezabilităţi (CAJPD) (MD)
PERSOANE-RESURSĂ:
Maksym Latsyba, UCIPR (UA) | Luben Panov, ECNL

10:30 -11:00

CE URMEAZĂ PENTRU MOLDOVA (SESIUNE DE ÎNCHIDERE)

pașii de mai departe întru îmbunătă irea mediului pentru durabilitatea OSC în Moldova •
prezentarea recomandărilor-cheie elaborate în timpul conferin ei
MODERATOR:
Veronica Crețu (MD)

Prânzul bufet

12:30 -

