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SUMMARY 

RENASIS/ EAPN ROMANIA ANNUAL REPORT 2018 

 

The Board of RENASIS is composed by the representatives of the following member 

organizations: 

1.NOVAPOLIS Association, Ms. Iris Alexe – designated to represent RENASIS in the EAPN 

EXCO .& President of RENASIS 

2.”AUR”- A.N.S.R.U. – the National Association of Human Resources Specialists - Ms. Raluca 

Manaila. 

3. World Vision Romania - Ms. Loredana Giuglea – designated to represent RENASIS in the 

EAPN EUISG. Vice-president of RENASIS  

4. PESTALOZZI Foundation, Ms.  Daniela Mihaita – Vice-President of RENASIS; 

5. Asociația Mici Producători, Ms. Karina Mereuță 

 

RENASIS MEMBERS: 1. Fundatia ESTUAR Foundation, 2. Fundatia World Vision Romania, 

3. Fundatia pentru Invatamant, 4. Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala, 5. 

Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale – CENTRAS, 6. Universitatea 

“Petre Andrei”, 7. SOS Satele Copiilor, 8. “AUR” – A.N.S.R.U. – Asociatia Nationala a 

Specialistilor in Resurse Umane, 9. Asociatia Meridiane Socio-Culturale, 10. Asociatia 

REPERE, 11. Organizatia MAMA MARE, 12. Asociatia Cetatea lui Bucur 7 Centre, 13. 

Fundatia PESTALOZZI, 14. Asociatia NOVAPOLIS, 15. Synergetica Foundation – observatory 

statute, 16. PAEM Foundation, Alba; 17. Asociatia Mici Producatori, 18. Asociatia pentru 

Educatie si Justitie Sociala - Human Catalyst. 

 

 

I. INFLUENCE NATIONAL GOVERNMENTS FOR BETTER POLICIES: ADVOCACY, 

LOBBYING AND POLICY-MAKING LINKED TO EUROPEAN LEVEL DEVELOPMENTS. 

The main actions undertaken at national level by RENASIS through the member 

organizations and the members of the Board concerned: 
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- Meetings with representatives of the Romanian Ministries (e.g. Ministry of Labour and Social 

Justice, Ministry of Education, etc) and other relevant stakeholders active in the field of anti-

poverty and social inclusion. 

- Become an active member of the “Coalition for a Decent Life and Work” coordinated by 

Friedrich Ebert Foundation 

-Dissemination and communication activities to inform EAPN discussion topics, as well as 

European observations, proposals and recommendations to combat poverty and social 

exclusion. 

- Advocacy and actions regarding policy-making to combat and prevent poverty including 

participation and contribution in the EAPN EUISG group. 

RENASIS participated and carried out in 2018 a series of actions to combat and prevent 

poverty both at national and European level: 

• Implementing the project “Journalism Prize goes International 2017-2018” in 

partnership with other EAPN Networks and coordinated by EAPN Austria, that aims to award 

those journalistic reports in different categories (print, radio, TV, online media), which prove 

respectful reporting on the poor and the reality that they live in and which analyse the societal 

causes of poverty. The Jury members are persons experiencing poverty  

• Organizing in 21 September 2018, in Bucharest, a dissemination Conference of the 

PACT project (ProActive Case-based Targeted model), an initiative aimed at innovation in 

social services with the objective of designing and testing a new model of care for people at 

risk of social exclusion in Castilla y León, which will simultaneously combine two 

interconnected strategies: the public-private partnership and a proactive social investment. 

• Implementing the EMIN 2 project at national level to build awareness of the importance 

for the whole society of adequate, accessible and enabling Minimum Income Schemes. 

Organize the EMIN Bus Journey in Romania in three locations: Giurgiu, Constanta and 

Bucharest campaigning for income support schemes that are easily accessible, for everybody 

who needs them, for as long as they need them, enough to live a life in dignity and fully 

participate in society and adapted to the cost of living. 

• Participating to the EAPN Policy Conference “Social Protection for All! – How can the 

Social Pillar and SDGs build stronger welfare states?, in July 2018, EAPN Europe 

• Participating to the European Conference on Active Inclusion organized by the ESF 

Transnational Platform and EMIN Network in September 2018, Madrid, Spain. 
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• Participating to the European EMIN Seminar, the closing event of the EMIN2 project, in 

November 2018, Brussels, Belgium. 

• Promote at national level on social media the international campaign Europe free of 

Poverty, #nomorepoor and Organizing the Debate on EPSR principle regarding access to 

education and about SDGs, in Constanta, together with the students of “Constantin Bratescu” 

College, to mark the 17th October, the International Anti-Poverty Day 

• Participating in the EAPN campaigns at European level and promoting the messages 

at national level, on the website and social media channels.  

• Developing the Romanian Poverty Watch 2018 and disseminating it to relevant 

European, national and local stakeholders.  

 

II. PARTICIPATION OF PEOPLE EXPERIENCING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN 

INTERNAL AND EXTERNAL WORKINGS OF THE NATIONAL NETWORK.  

RENASIS participated to the 2018 PEP National Coordinators Meeting - preparation for PEP 

event. At the 2018 PEP European Meeting held in Brussels, in November 2018, on how to 

make education a way out from poverty, RENASIS was represented by 3 persons that 

delivered their messages and solutions to the decision makers at European level: „We need 

really strong and efficeint measures to combat early school dropping and the inequalities in 

education!” 

 

III. DEVELOPMENT AND GROWTH OF THE NETWORK.  

-In 2018, the development and growth of the network focused on consolidating the network 

through maintaining and involving the active members in the network activities; on 

diversification of membership by attracting potential member organisation active in specific 

fields; on efficiency by maintaining an efficient network at national and European level and 

ensure close communication with members and the Board; identifying funding and resources.  

-At the same time, other two organizations were identified to be invited and joined RENASIS 

at the General Assembly: Asociatia Centrul de Dezvoltare Sociala T&CO si Asociatia Dorcas 

AID Romania. 

-The projects implemented by RENASIS in 2018: “Journalism Prize goes international 2017-

2018”, “Journalism Prize goes international 2018-2019”  PACT project, EMIN2 project, 

National EAPN Contract, represent steps made in 2018 for RENASIS development and 
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growth by involving also other organisations: PACT Foundation, Active Watch, E-Romnja, 

Social Workers Association that could represent potential member of RENASIS. 

 

III. GOOD GOVERNANCE AND STRONG INTERNAL DEMOCRACY.  

In order to ensure good governance and internal network democracy, RENASIS took into 

account the democratic and participatory procedures and principles of RENASIS and 

involvement in EAPN Europe, such as: 

- Board meetings and correspondence, discussion and exchange of information 

-Transparent communication through various channels within the network (web site, 

Facebook, e-mail, face to face meetings) 

- Presentation of the financial statement in the Accounting Report 

- Regular Reports on Activity Development (EUISG, PEP, European Projects) 

- Consultations on future priorities and directions for action; 

-Participation at the executive meetings of the EAPN (EXCO) and the EAPN General 

Assembly in 2018. 

In 2018, a series of administrative actions to ensure efficient and legal functioning of 

RENASIS have been taken, as follows: 

-Actions to move the fiscal registration in accordance to the changes operated to the social 

headquarter. The Fiscal Administration is still deliberating. 

-Discussions regarding organizing the 2018 General Assembly of RENASIS at the end of the 

year, however due to availability of member organisations it actually took place in January 

2019. 
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INTRODUCERE RAPORT ANUAL 2018 

RENASIS a fost înființată în 2008 de un grup de 13 ONG-uri din România. 

Scopul rețelei este de a combate sărăcia și excluziunea socială prin: 

• Consolidarea capacității ONG-urilor românești de a acționa în lupta împotriva sărăciei atât la 

nivel național cât și internațional; 

• Promovarea implicării active a ONG-urilor naționale la nivel național și la nivelul politicilor 

UE în domenii specifice, corelate cu rețeaua de combatere a sărăciei; 

• Sensibilizarea cetățenilor români cu privire la principiile și mijloacele specifice de combatere 

a sărăciei, promovarea libertății și a drepturilor omului; 

• Promovarea parteneriatelor concrete între ONG-uri, autorități locale, instituții publice, 

biserici, organizații din sectorul privat și comunități locale; 

• Combaterea discriminării indivizilor/grupurilor etnice și sociale/comunităților locale bazate 

pe sărăcie; 

• Promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării durabile. 

Membri RENASIS 2018 sunt: 

Fundatia ESTUAR  
Fundatia World Vision Romania 

Fundatia pentru Invatamant 
Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala 

Centrul de Asistenta pentru Organizatii 
Neguvernamentale - CENTRAS 

Universitatea “Petre Andrei”  
SOS Satele Copiilor 
“AUR” – A.N.S.R.U. – Asociatia Nationala a 
Specialistilor in Resurse Umane 

Asociatia Meridiane Socio-Culturale  
 
 
 

Asociatia REPERE 
Organizatia MAMA MARE 
Asociatia Cetatea lui Bucur 7 Centre 
Fundatia PESTALOZZI 
Asociatia NOVAPOLIS – Centrul de Analize și 
Inițiative pentru Dezvoltare 
Synergetica Foundation – activitate suspendata  
Fundatia PAEM Alba 
Asociatia Mici Producatori 
Asociatia pentru Educatie si Justitie Sociala – Human 
Catalyst 

 

”Să elimini sărăcia nu este un act de caritate, ci un act de 
dreptate”                                              Nelson Mandela 
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I. INFLUENCE NATIONAL GOVERNMENTS FOR BETTER POLICIES: ADVOCACY, 

LOBBYING AND POLICY-MAKING LINKED TO EUROPEAN LEVEL 

DEVELOPMENTS. 

Principalele acțiuni întreprinse la nivel național de către RENASIS prin 

organizați i le membre și membri i consil iului au vizat:  

 

o Întâlniri cu reprezentanții autoritatilor si institutiilor din Romania (ex. Ministerul Muncii si 

Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei, decidenti politici de la nivel central si local) și cu 

alte părți interesate active în domeniu (ex. Institutul European din România, Fundația 

Friedrich Ebert RO, CNS Cartel Alfa etc.) 

o Activități de diseminare și comunicare pentru a informa temele de discuție ale EAPN, 

precum și observațiile, propunerile și recomandările formulate la nivel european pentru 

combaterea sărăciei și excluziunii sociale. 

o Advocacy și contributii in elaborarea politicilor de combatere si prevenire a saraciei la 

nivel national inclusiv participare si contributii in cadrul grupului EUISG al EAPN. 

 

RENASIS a desfășurat în 2018 o serie de acțiuni în scopul combaterii si prevenirii sărăciei 

atât la nivel național, cât și la nivel european. In 2018 RENASIS a fost implicata in 

ceea ce priveste Semestrul European si Strategia Europa  2020 prin realizarea 

de evaluari  interne ale Raportului  de țară si respectiv  ale Recomandarilor 

Specifice de Tara precum si prin participarea în dezbaterile publice/reuniunile 

cu privire la chestiuni specifice organizate de ministere s au când a fost 

discutat Planul National de Reforma. 

In 2018, RENASIS s-a alaturat demersului lansat cu ocazia Zilei Internationale pentru 

Eradicarea Sărăciei – 17 octombrie 2018 – Campania Facebook/Social media de diseminare 

si proiectie a mesajelor derulata la initiativa EAPN, remarcându-se în acest sens un scurt clip 

realizat de catre tineri din Constanta referitor la săracie. In plus, la nivel la national RENASIS 

a marcat Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei printr-o dezbatere și o reprezentație 

de teatru forum la Constanța. 
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Evenimentul a avut loc cu sprijunul Colegiului Național Pedagogic Constantin Brătescu 

Constanța (CNPCB), în contextul participării la cea de-a XI-a ediție a concursului 

EUROSCOLA 2018, lansat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România,  în 

colaborare cu Ministerul Educației Naționale. Cu această ocazie, profesorii și elevii, actorii 

instituționali (Primăria Municipiului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa) și reprezentanții 

societății civile (RENASIS, Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru 

Dezvoltare, Fundația World Vision România, Asociația Părinților CNPCB) prezenți la 

eveniment au dialogat pe marginea unor subiecte de interes precum combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale, accesul la educație pentru toți, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și 

Pilonul European al Drepturilor Sociale.  

 

Mai mult, evenimentul a inclus un moment inedit – o reprezentație de teatru-forum – o piesă 

pregătită și pusă în scenă de echipa CNPCB pentru și cu participanții la eveniment. Prin acest 

spectacol elevii au vrut să atragă atenția asupra unor probleme de actualitate cu care se pot 

confrunta în școală în diferite ocazii și ipostaze, fie că este vorba de marginalizare, 

discriminare, bullying, violență fizică și verbală sau chiar rasism. Astfel, cei peste 60 de tineri 

prezenți la dezbatere și-au exprimat opiniile și au oferit sugestii pentru o Europă fără săracie 

și inegalități. 
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II.PARTICIPATION OF PEOPLE EXPERIENCING POVERTY (PEP) AND SOCIAL 

EXCLUSION IN INTERNAL AND EXTERNAL WORKINGS OF THE NATIONAL 

NETWORK. 

 

• RENASIS a participat la intalnirile Coordonatorilor Naționali PEP 

aferente 2018 cu prilejul carora s-a facilitat schimbul de experiență și informații cu 

privire la implicarea coordonatorilor în rețelele naționale și modul în care acestea se 

raportează la procesele europene, înțelegerea conceptelor cheie ale activității EAPN, 

evoluția și direcții de dezvoltare a actiunilor și lucrul privind functionarea UE - "cine face 

ce" și despre politicile specifice ale UE și modul în care EAPN actioneaza in relatie cu UE. 

 

• Pe parcursul anului 2018, RENASIS a desfasurat o serie de activitati si 

intalniri ale persoanelor cu experienta in saracie pentru a discuta pe 

marginea temei educației – prioritatea pe 2018. În lunile septembrie și 

octombrie 2018, au avut loc o serie de discutii si informari despre întâlnirea PEP de la 

nivel european (obiective, activități, contribuții ale acestora) și au fost pregatite materialele 

necesare pentru standul Romaniei, world cafe și pentru acțiunea de vizibilitate.  

Cu această ocazie persoanele care experimentează sărăcia prezente și-au făcut vocea 

auzită și au transmis mesajele lor. Tema accesului la educație pentru persoanele afectate 

de sărăcie acoperă o gamă largă de realități, de la învățarea timpurie a copiilor de vârstă 

mincă până la educația pe tot parcursul vieții, uneori în stadii avansate ale vieții, fie că 

discutăm de educație formală sau informală. Astfel, pentru a ne asigura că tema educației 

este bine reprezentantă și inputul pentru Întâlnirea europeană a persoanelor care 

experimentează sărăcia este foarte consistent, s-a constituit o delegație națională cu 

oameni cu diverse profiluri, în ceea ce privește sexul, vârsta și nivelul de experiență în 

activismul ONG.  

 

• La Întâlnirea Anuală a Persoanelor care Experimentează Sărăcia de la 

Bruxelles - „Să facem din educație o cale de a ieși din sărăcie!”, 7-8 

noiembrie 2018, RENASIS a fost reprezentata de persoane cu experienta directa de 

saracie si de coordonatorul național PEP.  
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• Membrii delegației române au fost: 

1. Laura Greta Marin - coordonator național PEP și președinte al Asociației Human 

Catalyst 

2. Felicia Ienculescu Popovici - director al Asociației Greeninitiative, are o experiență 

bogată în educația de mediu și implementează, de asemenea, proiecte locale privind 

accesul la educația copiilor săraci și marginalizați 

3. Cornelia Enache - președinte ADEC Găujani, lider rom la nivel local, avocat al 

comunității de romi și promotor al antreprenoriatului femeilor, activa în domeniul 

alfabetizării femeilor rome pentru numeroase comunități segregate din sudul României 

4. Gabriel Călin - student rom dintr-o comunitate marginalizată unde abandonul școlar are 

cel mai înalt nivel din România. Cu sprijinul familiei sale a devenit un exemplu de succes 

educativ și de rezistență, nu numai pentru comunitatea sa, dar pentru toți romii și copiii 

defavorizați 

• Standul EAPN România a făcut ca toate mesajele PEP privind educația 

să fie cunoscute. În cadrul întâlnirii, delegația română a organizat un stand care 

reflectă activitățile rețelei din România și, de asemenea, activitatea ONG-urilor în 

domeniul educației. Principalul mesaj al delegației și al atelierului propus și condus de 

RENASIS în cadrul conferinței a fost „Avem nevoie de măsuri eficiente pentru a combate 

părăsirea timpurie a școlii și inegalitățile din educație!”.  

• Propunerea delegatiei romanesti a fost selectată pentru a fi 

prezentată în fața Comisiei Europene și a reprezentanților 

Parlamentului European în ultima zi a Conferinței. 
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IV. DEVELOPMENT AND GROWTH OF THE NETWORK. 

Pentru menținerea și dezvoltarea rețelei în 2018, RENASIS a acționat pe mai multe direcții: 

 

 

Au fost identificate alte organizatii care ar putea sa participe in cadrul 

RENASIS: Asociatia Centrul de Dezvoltare Sociala T&CO si Asociatia 

Dorcas AID Romania care au facut cerere de adeziune. 

Mai mult colaboratorii si partenerii RENASIS au primit perioridc informatii cu activitatile si 

evenimentele retelei si unele dintre acestea au colaborat si au oferit sprijin RENASIS in 

derularea proiectelor sale (de ex. Fundatia PACT, Asociatia E-Romnja in EMIN 2, Asociatia 

Asistentilor Sociali din Romania – AS Pro AS in EMIN 2). 

 

 

 

   

Consolidare 

Activarea rețelei și menținerea membrilor care 

s-au implicat și continuă să manifeste interes 

pentru activitățile RENASIS și care își 

îndeplinesc obligațiile (taxa anuală de membru, 

participare activitati) 

Diversificare 

Atragerea ONG-urilor care se ocupă de diferite 

aspecte: integrarea socială a romilor, a 

persoanelor în vârstă, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor aflate în situații de  

risc. 

Eficientizare  

 Menținerea unei funcționări eficiente a rețelei 

la nivel național și internațional și comunicare 

strânsă cu membrii și consiliul director. 

Stabilirea de parteneriate la nivel național și 

european. 

Resurse 

Elaborarea de proiecte la nivel național si 

european pentru accesarea fondurilor 

împreună cu organizațiile membre si alti actori 

cu experiență extinsă în acest domeniu. 
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In acelasi registru al dezvoltarii RENASIS se inscriu proiectul PACT, 

proiectul EMIN2 si proiectul Journalism prize goes international 2017-

2018, respectiv proiectul Journalism prize goes international 2018-2019 in 

care Reteaua a fost/este partener national si a desfasurat o serie de 

activitati. 

 

In contexul proiectului PACT, RENASIS a facut apel la actorii activi in domeniul combaterii 

saraciei din Romania diseminand si informand cu privire la instrumentele dezvoltate in cadrul 

proiectului precum si despre activitatile acestuia. In data de 21 septembrie 2018 RENASIS în 

colaborare cu EAPN Castilla și Leon, Spania au organizat workshopul “Proiectarea de servicii 

integrate pentru familiile afectate de excluziune socială” derulat în cadrul proiectului PACT: 

ProActive Case-based targeted for social inclusion. Cu această ocazie s-au purtat discuții 

despre rolul și importanța parteneriatului public-privat în acordarea de servicii sociale, 

respectiv îmbunatățirea și eficientizarea sistemului, despre instrumente multidimensionale de 

diagnostic a excluziunii sau despre modele de intervenție din domeniul asistenței și protecției 

sociale. Worshopull PACT de la București a reunit o serie de reprezentanți din partea 

autorităților publice, ai societății civile – ong-uri, sindicate, patronate și mediului academic care 

au dezbătut despre similaritățile și diferențele între modelul social din Spania (Castilla și 

León) și modelul din România, despre provocările și procesele de inovare în oferirea de 

servicii sociale in Romania și Spania și nu în ultimul rând despre rezultatele și instrumentele 

obținute în cadrul proiectului PACT. 

 

Evenimentul a prilejuit astfel un schimb de experiență și transfer de cunoștințe beneficiind de 

prezența unei delegații spaniole formată din experți și specialiști în domeniul asistenței 

sociale și incluziunii formată din: Teresa Alfonso González, Șef Serviciu local, Consiliul local 

din Salamanca, Susana Vicente Rincon, Departamentul Incluziune Socială al Consiliului 

Provincial din Valladolid, Rebeca Madruga Escudero și Luisa Tamariz Sáenz din partea 

Managementului Serviciilor Sociale Regionale Castilla și León, Rafael de la Puente Llorente, 

expert Secretariat Afaceri Sociale - Universitatea din Valladolid și Olatz Moreda Retortillo, 

expert EAPN Castilla și León. 

 

Totodată workshopul a inclus intervenții punctuale ale reprezentanților Ministerului Muncii și 

Justiței Sociale și Institutului Național de Cercetare a Pieței Muncii și Protecției Sociale, ai 
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Direcției Generale de Asistență Socială Sector 2 și Fundației Friedrich Ebert Stifttung 

România, ai Fundației World Vision și Facultății de Sociologie și Asistență Socială, 

Universitatea “Babes Bolyai”. 

 

În plus, în acest context RENASIS a organizat un schimb de experienta pentru reprezentanții 

EAPN Castilla și León, aceștia participând la o vizita de lucru a Proiectului de 

Afterschool desfasurat de Fundatia World Vision in parteneriat cu Scoala 126 din Sectorul 

5, Bucuresti. În cadrul proiectului 100 de copii din scoala primara primesc o masa calda si au 

acces la activitati educative si recreative in cadrul afterschool-ului, iar prin participarea la 

afterschool copii isi imbunatatesc performantele scolare intr-un mediu prietenos si atractiv. 

Proiectul reprezinta un model de buna practica de servicii integrate si colaborare intre scoala, 

autoritati locale, parinti si organizatii non-guvernamentale, care a contribuit la reducerea 

cazurilor de neglijare a copiilor si la prevenirea abandonului scolar. 

 

Rolul RENASIS in cadrul proiectului Journalism prize goes international 2017-

2018 și respectiv 2018-2019 este de a facilita selecta și premia în mod simbolic 

articolele, reportajele, video-urile și alte tipuri de materiale jurnalistice din România care 

dovedesc respect față de persoanele afectate de săracie și realitatea pe care acestea o 

trăiesc și care analizează cauzele sociale ale sărăciei. Astfel pe parcursul anului 2018, Juriul 

roman, format din persoane care experimenteaza saracia, a decis ca premiul jurnalistic din 

Romania sa poarte denumirea “Cu onestitate despre saracie”, iar simbolistica premiilor sa 

aiba in vedere faptul ca presa trebuie să fie echidistantă și să facă auzită vocea oamenilor 

sărăci, să fie și să acționeze ca un liant, un pod sau o punte între populație și factorii 

decizionali și în aceeași măsură să semnaleze și să documenteze cauzele sociale ale 

sărăciei. 

 

În prima editie 2017-2018, în urma jurizării Premiul cel mare "Cu onestitate despre sărăcie" a 

fost adjudecat de jurnalista Teodora Ghenciu cu reportajul “Lumea oamenilor invizibili”, 

difuzat în cadrul emisiunii Plan detaliu, la Digi 24. La categoria "Abordarea onestă a temelor 

sociale" a fost premiată jurnalista Diana Oncioiu, pentru materialul jurnalistic “Trenul 

cerșetorilor”, publicat în revista online "România de la Zer0”, iar la categoria "Mesaj de 

impact" au fost câștigători jurnalistul  Pompiliu Comșa cu articolul “Batrana”, publicat online în 

ziarul Jurnalul Bucurestiului și jurnalista Laura Breană cu articolul "Turturica din Varnița - 

nonagenara viticultoare cu buletinul la borcan", publicat în Monitorul de Vrancea. Pentru 
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categoria "Educarea și mobilizarea publicului" s-au acordat premii jurnalistei Raluca Daria 

Diaconiuc pentru interviul “Un ieșean a devenit donator de zâmbete”, difuzat la Radio 

România Iași și jurnalistului Mihai Știrbu pentru articolul “Regizorul It could be you, Laurentiu 

Garofeanu vorbeste despre o problema ignorata de societate”, publicat online pe 

jurnalismcus.blogspot.ro. 

 

Totodata, Premiul Jurnalistic a continuat in Romania, iar in 2018 RENASIS a facut 

demersurile privind cea de-a II-a editie a Premiului ”Cu onestitate despre saracie” 2018-2019 

realizand o serie de workshopuri in Bucuresti: pe 28 noiembrie Atelierul PEP-Jurnalisti 

si pe 14 decembrie – Intalnirea Juriului. Întâlnirile au creat un spatiu optim de 

interacțiune și schimb de opinii privind etica in relatarea jurnalistică a sărăciei și a altor teme 

sociale precum sărăcia și abandonul școlar, sărăcia și piața muncii, sărăcia și oportunitățile 

reduse, accesul și drepturile sociale. 

 

Mai mult, RENASIS a participat la workshopul Journalism Prize goes International 

2018-2019, organizat la Viena, Austria, 17-18 decembrie 2018 ce a reunit reprezentanti 

ai retelor nationale din toate tarile ca implementeaza proiectul fiind prezentă si la festivitatea 

de premiere a jurnalistilor austrieci care relateaza cu demnitate si respect despre sărăcie. 

 

Premiul jurnalistic acordat in Romania a evidentiat in special faptul ca presa trebuie sa-si 

asume responsabilitatea si sa fie un real partener si sprijin pentru oamenii vulnerabili, care se 

confrunta cu saracia si care sunt blamati si nedreptatiti de multe ori in discursul public si 

politic. 

“Este doar un titlu, in prima faza, dar un titlu plin de speranta, de respect pentru 

oamenii din jurul nostru, un titlu plin de recunostinta pentru cei ce il vor primi, pentru 

cei ce si-l doresc, pentru cei ce il daruiesc. Fiecare dintre noi, ne dorim sa aducem 

o schimbare in bine pentru toti oamenii care se confrunta cu saracia, din toate 

domeniile, indiferent de gen, etnie, categorie sociala, varsta, chiar si emigranti, iar 

prin intermediul acestui concurs sa reusim sa creem un precedent in lumea mass-

mediei, ca fiecare jurnalist atunci cand trateaza astfel de cazuri atat de sensibile, sa 

se gandeasca onest si cu respect la oamenii din povestile prezentate.” Steluta 

Slate, membru al Juriului 
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În acest context, RENASIS s-a alaturat proiectului FES ”Coalitia pentru Munca si 

Viata Decente” participand activ la intalniri si initiativele dezvoltate.  

 

Ulterior, ca urmare a implementarii proiectului Journalism Prize s-au evidențiat si alte 

rezultate si activitati la care RENASIS a luat parte si a facilitat o serie de reportaje cu membri 

juriului realizate fie de Teodora Ghenciu pentru Digi 24 sau în cadrul campaniei derulata de 

Fundatia Friedrich Ebert si care a vizat destructurarea unor percepții, stereotipuri și mituri de 

pe agenda publică românească potrivit cărora ”sărăcia este o rusine”, ”sărăcii sunt leneși și 

nu vor să muncească” sau ”sărăcii sunt săraci din vina lor”. 

 

RENASIS în calitatea sa de partener in proiectul EMIN 2 a participat activ la o suita de 

activități de informare, promovare și sensibilizare menite să faciliteze consolidarea de rețele 

nationale EMIN dedicate promovării unor politici publice de venituri minime de incluziune, 

drept instrumente de luptă împotriva sărăciei. Astfel, în perioada de 31 mai - 5 iunie 2018, 

RENASIS a organizat CARAVANA PROIECTULUI EMIN la nivel national ce a cuprins o serie 

de evenimente de sensibilizare si promovare în Giurgiu (01 Iunie 2018), Constanta (02 Iunie 

2018) și Bucuresti (04 Iunie 2018). 

 

Participantii prezenti la evenimentul dedicat Caravanei Autobuzului EMIN la Giurgiu au 

dezbatut probleme cu care se confrunta oamenii si comunitatea locala si si-au exprimat 

opiniile cu privire la necesitatea veniturilor minime de incluziune si a serviciilor sociale de 

sprijin, de calitate si accesibile celor care au nevoie. Totodata, evenimentul s-a bucurat de 

prezenta copiilor si liceenilor din Giurgiu care au celebrat Ziua de 1 iunie alaturi de Caravana 

EMIN. Acestia au semnat autobuzul si au transmis la randul lor mesaje pentru o viata mai 

buna, cu sanse egale la educatie si sanatate pentru toti, sprijin pentru o viata demna si 

oferirea de suport celor aflati in dificultate. 

 

Similar, AUTOBUZUL EMIN a mers la Constanta pentru a facilita crearea de noi 

alianțe și pentru a crește gradul de conștientizare și suport în rândul publicului larg pentru 

mesajele cheie ale EMIN_European Minimum Income Schemes Network. Evenimentul a 

prilejuit discutii privind Venitul Minim Garantat si serviciile sociale din Romania. In plus, 

incepand cu ora 14:30 Autobuzul EMIN a fost prezent in Piata Ovidiu fiind deschis publicului 
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care a putut semna autobuzul si petitia EMIN, auzind mesajele PEP si interactionand cu 

expertii participanti.  

 

Participantii au avut totodata placerea  de a se implica si in atelierele realizate in cadrul 

evenimentului: atelierul dedicat mesajelor tinerilor din județul Constanța pentru 

campania EMIN și atelierului de voie buna - Recital Acordeon & Chitara & Tobe. 

Caravana EMIN s-a încheiat cu evenimentul de la București - o dezbatere 

gazduita de Centrul InfoEuropa la care specialistii prezenti Iris Alexe, presedinta 

RENASIS - Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Includere Socială & presedinta Asociatia 

Novapolis, Stefan Constantinescu, expert national EMIN, EAPN Romania, Dumitru Fornea, 

Confederatia Sindicala Meridian & membru European Economic Social Committee, Ana 

Radulescu, ASproAS, Asociatia Asistentilor Sociali din Romania & vicepresedinte 

european,Federatia Internationala a Asistentilor Sociali (IFSW), Biljana Dukovska, EAPN 

Macedonia și Sian Jones, EAPN Policy Coordinator EAPN Europe au avut interventii 

valoroase ce au prilejuit discutii interesante privind schemele de venit minim de incluziune. In 

plus, incepand cu ora 14:00 Autobuzul EMIN a fost prezent in Parcarea Ateneului Roman 

fiind deschis publicului larg care a semnat autobuzul si petitia EMIN si si-a exprimat 

sustinerea fata de o „Europă mai Socială” care „Sa nu lase pe nimeni in urma, fara sprijin”. 

 

În acelasi context al proiectului EMIN2 se remarca participarea RENASIS la Seminarul de 

închidere a proiectului organizat în perioada 20-21 noiembrie 2018, la Bruxelles si 

participarea RENASIS alaturi de reprezentanti ai Ministerului Muncii si CNS Cartel Alfa 

(membru ETUC) la Joint Meeting ESF Thematic Network Inclusion and EMIN, 

organizatata la Madrid in perioada 20 -21 septembrie 2018. 

 

In ceea ce priveste apelul de granturi EAPN pentru retelele nationale 

2018, RENASIS a primit sprijin pentru coordonarea PEP, traduceri, 

comunicare si promovare, precum și pentru actualizarea si elaborarea a 

unor materiale pe Semestrul UE și Europa 2020. 
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Totodata, în 2018, raportul Poverty Watch RO a fost publicat si diseminat 

catre membri, autoritati si institutii, mediul academic, ong-uri, sindicate si 

patronate active in domeniul combaterii și prevenirii saraciei. Rolul 

Poverty Watch 2018 a fost de a promova și conștientiza necesitatea de 

intervenții și acțiuni pentru eradicarea și combaterea sărăciei în 

România. Raportul a urmărit să evidențieze evoluțiile / tendințele esențiale ale sărăciei în 

România și relatia cu UE, să identifice problemele-cheie care au impact asupra populației 

sărace din România, precum și să facă recomandări prin exemple concrete și clare. 

 

In acelasi registru al demersurilor realizate de RENASIS la nivel national se inscriu activitatile 

de diseminare si comunicare referitoare la Raportul Active Inclusion, precum si participarea si 

implicarea in dezbateri, initiative si evenimente ca de exemplu dezbatrea „Pilonul european al 

drepturilor sociale: un an după summit-ul de la Göteborg” organizata Biroul Parlamentului 

European în România și Institutul European din România sau „Cosul minim pentru o viata 

decenta” derulat de FES Romania. 

 

IV. GOOD GOVERNANCE AND STRONG INTERNAL DEMOCRACY. 

 

Pentru a asigura o buna guvernare și democrația internă a retelei, RENASIS a luat în 

considerare procedurile și principiile democratice și participative ale RENASIS și implicarea 

în cadrul EAPN Europa, cum ar fi: 

• Întâlniri ale Consiliului Director și corespondență, discuții și schimb de informații 

Consiliul de administrație al RENASIS este compus din reprezentanți ai următoarelor 

organizații membre: 

1.Asociația NOVAPOLIS – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, domna Iris Alexe 

- reprezintă RENASIS în EAPN EU ISG & Președinte RENASIS. 

2."AUR" - A.N.S.R.U. - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, doamna 

Raluca Manaila; 

3.World Vision Romania - doamna Loredana Giuglea – Coordonator PEP, reprezintă 

RENASIS in Grupul EAPN PEP, Vicepreședinte RENASIS. 

4.Fundația PESTALOZZI, doamna Daniela Mihaita - Vicepreședinte al RENASIS; 

5.Asociația Mici Producători, doamna Karina Mereuță;  
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• Comunicare transparentă prin intermediul diferitelor canale din cadrul rețelei (site web, 

Facebook, e-mail, întâlniri față în față) 

Informațiile despre activitățile și evenimentele rețelei către membrii săi au fost distribuite prin 

intermediul email-urilor periodice, prin postarile si utilizarea canalelor sociale media 

https://www.facebook.com/EAPNROMANIA/ https://www.facebook.com/RespectfulReporting/  

și a website-ului RENASIS (http://www.RENASIS.ro/ ) și site-urilor de profil (Romania 

pozitiva, StiriONG etc.). 

• Realizarea situației financiare - Raportul contabil 

S-a avut in vedere gestionarea financiara a resurselor RENASIS si asigurarea unui 

management financiar de calitate precum si indeplinirea obligatiilor legale (depunerea 

declaratiilor, bilantului, contabilitate etc). 

• Rapoarte periodice privind dezvoltarea activităților (EUISG, PEP, proiecte europene) & 

Consultări privind prioritățile și direcții de acțiune viitoare & Participarea la reuniunile 

executive ale EAPN și ale Adunării Generale aferente 2018 

 

În 2018 s-au facut o serie de demersuri administrative pentru functionarea RENASIS dupa 

cum urmeaza: 

 s-au realizat demersurile pentru mutarea sediului fiscal in concordanta cu modificarile 

sediului social si se asteapta decizia în acest sens. 

  organizarea AG pentru anul 2018 in luna ianuarie 2019. 

 

RENASIS a fost reprezentata cu succes in cadrul structurilor EAPN Europa, în Comitetul 

Executiv EAPN - EAPN EXCO și Grupul de Strategii si Politici EAPN - EAPN EUISG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EAPNROMANIA/
https://www.facebook.com/RespectfulReporting/
http://www.renasis.ro/
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