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2009 – 2010 ANII REłELELOR
Prin intermediul proiectelor
implementate în 2009-2010
poziŃia CRONO în cadrul
reŃelelor din care face parte
a fost puternic consolidată.
Raport bi-anual CRONO

AsociaŃia CRONO – Centrul de Resurse pentru OrganizaŃiile Non-profit din Oltenia a fost
înfiinŃată în mai 2004 de un grup de activişti civici din Craiova pentru a contribui la dezvoltarea
societăŃii civile in Oltenia prin sprijinirea organizaŃiilor non-profit din regiune. În acest scop aceştia
şi-au propus următoarele obiective organizaŃionale:
a) Consolidarea rolului organizaŃiilor non-profit în construirea societăŃii civile
b) Dezvoltarea şi formarea abilităŃilor, atitudinilor şi practicilor funcŃionarilor publici printr-o
combinare a programelor de instruire cu cele de dezvoltare a capacităŃilor instituŃionale;
c) Atragerea mediului de afaceri în dialogul dintre ONG şi autorităŃile locale asupra problemelor
de dezvoltare economică şi socială locală;
d) ÎmbunătăŃirea cooperării în interiorul sectorului pentru a servi mai eficient nevoilor şi intereselor
comunităŃii;
e) Sprijinirea dezvoltării unor autentice parteneriate, cooperări şi reŃele în interiorul sectorului;
f) Creşterea abilităŃilor organizaŃiilor non-profit de a estima nevoile şi de a desfăşura activităŃi
participative;
g) Asigurarea nivelului elementar de practică managerială şi a dezvoltării profesionale a
activiştilor organizaŃiilor non-profit în domeniile respective
h) Dezvoltarea capacităŃii organizaŃiilor non-profit de a-şi proiecta activitatea şi de a acŃiona
strategic;
i) Promovarea practicilor etice, responsabile şi transparente în interiorul sectorului
În prezent AsociaŃia CRONO are 14 membri susŃinători şi 5 voluntari care provin din 10 ONG-uri.
De serviciile CRONO au beneficiat în 2009-2010 peste 30 ONG-uri şi 40 instituŃii (consilii locale,
şcoli) din regiune.
Printre activităŃile şi proiectele desfăşurate de CRONO în 2009 se numără:
•
AsistenŃă tehnică pentru ONG:
Administrarea
e-grupului
de
asistenta
tehnica
pentru
ONG-urile
din
Oltenia
(http://groups.yahoo.com/group/CRONO_CAT/). 85 de mesaje cu continut informativ legat de noi
oportunităŃi de dezvoltare sau programe de finanŃare au fost distribuite către cei 55 de reprezentanŃi
ai ONG-urilor din Oltenia înscrişi pe e-grup.
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•

AsistenŃă tehnică pentru APL
CRONO a asistat .AsociaŃia Primăriilor din Sudul Olteniei să realizeze strategia locală a
Grupului de AcŃiune Locală Sudolt, format din 17 comune din judeŃul Dolj.
De asemenea, 8 comune au beneficiat de sprijinul CRONO pentru realizarea strategiilor de
dezvoltare locală.

•

Proiectul “RuralNet – un rol activ în implementarea PNDR”.
Proiectul şi-a propus evaluarea participării cetăŃenilor în proiectele de dezvoltare rurală.
Principalele rezultate ale proiectului au fost:
(1) un studiu la nivel naŃional pe baza cercetării realizate în 60 de comune din toată Ńara;
(2) o conferinŃă internaŃională pe tema „Bune practici europene în implicărea cetăŃenilor în
proiectele de dezvoltare rurală”, ce a reunit specialişti din reŃelele RuralNet şi Central
Eastern European Citizens Network.
(3) o conferinŃă naŃională pe tema „Rolul comunităŃii în proiectele de dezvoltare rurală”
(4) un website dedicat proiectelor de dezvoltare din România (www.proiecterurale.ro)
Proiectul cu un buget total de 328.860 lei a fost finanŃat prin programul PHARE 2006
Creşterea rolului societăŃii civile în procesul de integrare a României şi a fost implementat
în parteneriat cu Central Eastern European Citizens Network şi cu AsociaŃia Română
de Consiliere şi Sprijin.

•

Proiectul “Rural NGOs Network in Oltenia”
Proiectul a urmărit asigurarea serviciilor vitale pentru ONG-urile membre ale ReŃelei
OrganizaŃiilor Comunitare din Oltenia pe baza nevoilor acestora identificate în contextul
îndeplinirii misiunii lor comunitare.
Principalele rezultate obŃinute au fost:
(1) 60 de membri din consiliile directoare ale organizaŃiilor beneficiare instruiŃi în domeniul
guvernării ONG şi al planificării strategice.
(2) 20 de directori executivi de ONG instruiŃi în domeniul managementului organizaŃional.
(3) prima bursă regională de proiecte comunitare din Oltenia.
(4) primul catalog de proiecte comunitare distribuit în rândul companiilor din Oltenia.
(5) websitul de promovare a membrilor ReŃelei OrganizaŃiilor Comunitare din Oltenia
(www.cbo.ro)
Proiectul cu un buget total de 355.050 lei a fost finanŃat de Trust for Civil Society in
Central Eastern Europe.

•

Proiectul “Strategie participativă de dezvoltare locală”
Proiectul a urmărit elaborarea pe baze participative a strategiilor de dezvoltare locală
pentru comunele Stejari, Bustuchin (GJ) si Cungrea (OT).
Principalele rezultate obŃinute au fost:
(1) implicarea cetăŃenilor şi a tuturor factorilor interesaŃi din cele 3 comune în procesul
de planificare strategică;
(2) asumarea strategiei de dezvoltare locală de către consiliile locale ale celor 3
comune;
(3) publicarea şi promovarea planurilor de dezvoltare locală a celor 3 localităŃi.
(4) Constituirea de comitete cetăŃeneşti de monitorizare a implementării strategiilor de
dezvoltare locală.
Proiectul cu un buget total de 106.740 lei a fost sponsorizat de PETROM în cadrul
programului de responsabilitate corporatistă „Respect pentru viitor”.

•

Proiectul „Anticrisis Participatory Measures”
Proiectul a urmărit identificarea de măsuri participative pentru reducerea efectelor
crizei economice asupra grupurilor marginalizate din Bosnia-HerŃegovina, Bulgaria,
CroaŃia şi România.
Principalele rezultate au fost:
(1) Un ghid pentru iniŃierea şi planificarea planurilor locale de măsuri pentru reducerea

2

efectelor crizei economice asupra grupurilor marginalizate.
(2) Atelier internaŃional de diseminare a rezultatelor proiectului cu ONG-urile membre
ale Central and Eastern European Citizens Network (Kunbabony, Ungaria).
(3) Website de prezentare a soluŃiilor locale pentru reducerea efectelor crizei
economice asupra grupurilor marginalizate (www.anticriza.eu) .
Proiectul cu un buget total de 60.150 lei a fost finanŃat de Balkan Trust for Democracy.
• Proiectul „Sensibilizarea Actorilor locali privind abordarea LEADER”
Proiectul a urmărit iniŃierea Grupurilor de AcŃiune Locală din Oltenia şi Banat în programul
LEADER (Axa 4 din PNDR).
Principalele rezultate obŃinute au fost:
(1) 410 persoane instruite în domeniul constituirii de Grupuri de AcŃiune Locală
(2) 10 noi Grupuri de AcŃiune Locală constituite în Oltenia şi Banat
Proiectul finanŃat cu 1.296.478 lei de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost
implementat în parteneriat cu Agriconsulting Europe SA.
Proiectul “Promovarea dezbaterilor în sprijinul consolidării Metodei Deschise de
Coordonare în domeniul Incluziunii Sociale”
Proiectul a urmărit cresterea nivelului de constientizare al cetatenilor europeni asupra
procesului Metodei Deschise de Coordonare - mecanism prin care se realizeaza
armonizarea politicilor de incluziune sociala si protectie sociala la nivelul statelor
membre ale Uniunii Europene
Principalele rezultate au fost:
(1) Formarea primului grup naŃional de lucru pe Metoda Deschisă de Coordonare.
(2) Organizarea în premieră la Craiova a unei conferinŃe internaŃionale pe tema Metodei
Deschise de Coordonare
Proiectul finanŃat cu 375.000 de Euro de Comisia Europeană (prin programul
PROGRESS) a fost implementat în România în parteneriat cu FundaŃia PACT –
Parteneriat pentru AcŃiune Comunitară şi Transformare şi Centrul de Resurse pentru
Participare Publică (CeRe)
•

• Proiectul “Construirea unui parteneriat viabil în domeniul incluziunii sociale între
sectorul ONG şi autorităŃile publice”
Proiectul a urmărit creşterea nivelului de participare a ONG-urilor la formularea
politicilor publice în domeniul incluziunii sociale
Principalele rezultate au fost:
(1)organizarea unui atelier regional „Metoda Deschisă de Coordonare şi parteneriatul
în domeniul incluziunii Sociale„
(2) conştientizarea principalilor factori decizionali la nivel local/judeŃean cu privire la
importanŃa participării ONG-urilor în faza de elaborare a politicilor publice în domeniul
incluziunii sociale.
Proiectul finanŃat cu 75.000 lei de Balkan Trust for Democracy a fost implementat în
parteneriat cu FundaŃia PACT – Parteneriat pentru AcŃiune Comunitară şi
Transformare şi Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe)
Dezvoltarea CRONO în 2009-2010
• 4 membri CRONO au obŃinut certificatul de manager de proiect acreditaŃ de CNFPA
• Lansarea websiturilor: www.proiecterurale.ro, www.cbo.ro, www.anticriza.eu
• AchiziŃionarea a două laptopuri şi a unui video-proiector
•închirierea unui sediu nou

Apartenenta la retele/coalitii
CRONO face parte din următoarele reŃele regionale, naŃionale şi europene:
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•CoaliŃia NaŃională a ONG-urilor pentru Fondurile Structurale
•Central - Eastern European Citizens Network
•RuralNet – reŃeaua naŃională a organizaŃiilor ce promovează dezvoltarea

comunitară în mediul
rural
•ROCO – ReŃeaua OrganizaŃiilor Comunitare din Oltenia (ONG-uri rurale)
•Pactul Teritorial pentru Ocuparea ForŃei de Muncă şi Incluziune Socială al Regiunii Sud
Vest Oltenia
•ReŃeaua NaŃională de Dezvoltare Rurală – organism consultativ în cadrul Programului NaŃional
de Dezvoltare Rurală
•SONG – ReŃeaua OrganizaŃiilor Suport din România.
•ReŃeaua naŃională de ONG-uri cu scopul monitorizării integrităŃii utilizării fondurilor
structurale în România
•ReŃeaua FIPRO – Forumuri de IniŃiere a Proiectelor în Regiunea Oltenia.
•ReŃeaua Avertizorilor de Integritate
•GAL Calafat
•GAL Sudolt
•Grupul Regional de Sprijinire a Economiei Sociale Oltenia
•ReŃeaua CSR
RAPORT FINANCIAR
ANUL 2009
Chelt. Chirie
13.122,65 lei
Chelt. Salarii
78.907,90 lei
Chelt. Transport
22.649,60 lei
Chelt. cu servicii executate de terti (cazare, masa, instruire) 180.095,41 lei
Comisioane bancare
2.534,78 lei
Venituri din exploatare GRANTURI
PHARE
CEE TRUST

223.279,00 lei
264.782,72 lei

Venituri din prestari servicii

18.211,00 lei

Excedent

200.517,00 LEI
ANUL 2010

Chelt. Chirie
20.322,00 lei
Chelt. Salarii
105.414,35 lei
Chelt. Transport
54.904,97 lei
Chelt. cu servicii executate de terti (cazare, masa, instruire) 257.739,21 lei
Comisioane bancare
3.772,30 lei
Venituri din exploatare GRANTURI
PETROM
PHARE RECUP. TVA

106.740,00 lei
33.862,87 lei

Venituri din prestari servicii
Agriconsulting
Primaria Urzicuta
AIESEC

15.815,36 lei
205.050,91 lei
8.968,00 lei
400,00 lei

Excedent

50.174,00 lei
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