Guvernul României, singurul din UE care
îngreunează accesul ONG-urilor medicosociale la finanțări publice
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Analiza unei atitudini inexplicabile

1 din 3 spitale publice

dotate în pandemie de ONG-uri

ONG-urile și fundațiile medicosociale non-profit au dovedit că sunt
excelenți administratori ai fondurilor
românilor: mai eficiente și transparente
decât multe instituții de stat.
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Construiesc primul spital de
oncologie pediatrică din
țară. Au finalizat un spital
modular pentru pacienții
COVID.
Au renovat și dotat 14 spitale
publice din România.
În pandemie au dotat 140 de
spitale publice cu 17 tone
echipamente de protecție și
33 de aparate medicale.

Au asigurat medicamente și
servicii
psiho-sociale
pentru
peste 15.000 de pacienți cu
TBC și HIV.
Au dotat cu echipamente 23
spitale publice și dispensare.
În pandemie au donat peste 3
tone de echipamente medicale
de protecție.

"O asistentă de la noi
de pe secție a ieșit
pozitivă. Dacă nu
aveam măștile primite
din donații de la ONGuri pe care să le poarte
tot personalul, acum
aveam toată secția
pozitivă."
- Medic pneumolog din Craiova -

Au dotat 96 spitale cu peste
630
echipamente
medicale
performante.
Au oferit suport nutrițional,
medical,
educațional
și
emoțional către 46.595 mame,
gravide și copii din 14 județe
ale țării.
În
pandemie
au
donat
echipamente către 54 spitale și
79 cabinete
medicină de
familie.

Surse actuale de finanțare disponibile pentru
ONG-urile medico-sociale din România
Finanțări publice locale
6,7%
13,3%

Mecanism redirecționare 3,5%

Finanțări private
(donații, sponsorizări, granturi)

Cele mai importante și
coerente surse de venit
pentru ONG medico-sociale

40%

13,3%

Fonduri europene

33,3%

Finanțări ale organizațiilor
internaționale

Importanța surselor de finanțare
conform ONG-urilor medico-sociale
incluse în cercetarea calitativă realizată de
Observatorul Român de Sănătate

Disfuncționalitățile finanțărilor disponibile în domeniul medico-social
Guvernul
României
îngreunează
considerabil
participarea ONG-urilor medico-sociale la finanțările din
fonduri UE, deși acest lucru este explicit permis de către
legislația europeană.
Finanțările deschise de autoritățile locale sunt lipsite de reguli
clare și de transparență.
„Stăm la mâna consilierilor locali când aplicăm pentru
finanțări. Uneori le primim, alteori nu, procesul este foarte
subiectiv în funcție de cum cred consilierii locali.”
– Coordonator ONG -

Cuantumul finanțărilor publice disponibile pentru activități
medico-sociale este redus. În ultimii 4 ani, singurul ONG
medico-social alături de care Ministerul Sănătății a accesat
fonduri UE structurale (POCA) este Federația Filantropia a
Patriarhiei Române.
Două strategii naționale asumate de guverne anterioare
clamează că ONG-urile medico-sociale sunt parteneri și
trebuie să participe la implementarea programelor naționale
de sănătate. În practică, acest lucru este imposibil.

Capacitatea ONG-urilor medico-sociale de a răspunde rapid celei mai mari
crize de sănătate publică din ultimii 30 de ani evidențiază potențialul imens
al sectorului neguvernamental și non-profit în zona medico-socială.
În absența existenței unor mecanisme de finanțare coerente și predictibile, acest potențial
enorm și deja dovedit funcțional rămâne neexploatat.
Numeroase țări europene asigură ONG-urilor medico-sociale
sustenabilitate și predictibilitate financiară
Germania

Irlanda

Marea Britanie

Cehia

Polonia

Grecia

Opțiuni pentru crearea de mecanisme de finanțare sustenabile
Relația financiară cu Ministerul Sănătății sau alte agenții de sănătate
Permiterea încheierii de contracte pentru desfășurarea de activități prevăzute în
programele naționale de sănătate publică între Direcțiile de Sănătate Publică și
organizațiile neguvernamentale, prin modificarea Art. 11 din Ordinului
377/2017.
Constituirea unui Fond Național destinat finanțării activității organizațiilor
neguvernamentale din domeniul medico-social pentru asigurarea unei finanțări
multi-anuale predictibile determinată de prioritățile naționale de sănătate
publică.

Aria finanțării din fonduri europene
Includerea ONG-urilor medico-sociale pe lista entităților eligibile pentru
accesarea fondurilor europene alocate României prin Programul Operațional
Sănătate 2021-2027, axele 2, 3 și 4.
Crearea unui program de finanțare în cadrul uneia dintre axele prioritare din
Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027 dedicat exclusiv organizațiilor
neguvernamentale din domeniul medico-social.

Aria finanțării din fondurile autorităților publice locale
Introducerea obligativității legale pentru autoritățile locale de a deschide apeluri
de finanțare multi-anuale pentru activități medico-sociale derulate de
organizațiile neguvernamentale.
Îmbunătățirea Hotărârii 867/2015 privind nomenclatorul serviciilor sociale în
sensul creșterii specificității tipurilor de activități eligibile pentru finanțare.

Contribuția ONG-urilor
în perioada pandemiei martie - mai 2020

15.000.000 €
contribuție estimată

peste 140
unități medicale din
întreaga țară

41.500
combinezoane

21
aparate testare
PCR

2.000.000
măști

30.000
teste PCR

875.000
mănuși

116
ventilatoare

66.000
viziere

60.000
unități aparatură
medicală

137.000
litri dezinfectant

28
containere triaj

consiliere
psihologică

acces la
medicamente

10 tone produse
alimentare și igienă

numeroase alte
inițiative de suport

*Datele aparțin unei centralizări a efortului organizațiilor neguvernamentale în contextul pandemiei coronavirus realizată de Asociația pentru
Relații Comunitare. Valoarea totală estimată a contribuției a fost completată prin cercetarea realizată de Observatorul Român de Sănătate.

Peste 30.000 de beneficiari direcți
Impactul acestor acțiuni derulate de organizațiile neguvernamentale ar putea fi
măsurat nu doar în cantități de echipamente de protecție donate, ci și în numărul
de focare de infecție a căror apariție a fost evitată și în numărul de vieți salvate.
Datele din acest Info Brief trebuie interpretate în contextul lărgit al raportului privind finanțarea organizațiilor
neguvernamentale medico-sociale, publicat de Romanian Angel Appeal și Observatorul Român de Sănătate și
disponibil aici.

