“Dezvoltarea capacității societății civile din Romania pentru susținerea cauzei copiilor cu cancer”,
proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

CCCC
COALITIA PENTRU CAUZA COPILULUI CU CANCER
O SINGURA VOCE –MAI MULTE SANSE

Viziune :
Toti copiii bolnavi de cancer din Romania beneficiaza de servicii optime conform Standardelor
Europene care le maximizeaza sansele de a se vindeca si de a-si implini potentialul
Scop:
Cresterea capacitatii de participare a sectorului ONG la influentarea politicilor si optimizarea
standardelor de ingrijire a copiilor cu cancer din Romania prin actiunea concertata a organizatiilor
dedicate cauzei in cadrul unui organism comun
Obiective :
• Cresterea rolului ONG in informarea ,modelarea si monitorizarea politicilor publice adresate
copilului cu cancer din Romania, la nivel national si local
• Sporirea si valorificarea potentialului ONG ca resursa majora pentru acoperirea deficitului de
servicii complementare si suport psiho-social
• Crearea si consolidarea unui cadru strategic pentru cooperare , transfer si implementare de
bune –practici intre organizatiile implicate pentru cauza copilului cu cancer

Motivatie :
Rolul sectorului ONG este extrem de important in imbunatatirea situatiei copiilor cu cancer, dovada
numarul mare de organziatii care s-au infiintat in jurul fiecarei sectii do oncologie pediatrica din tara.
ONG suplinesc lipsa sistemului de suport psiho-social, mobilizeaza fonduri pentru suplinirea deficitelor
sistemului de sanatate in accesul la investigatii si tratament, realizeaza strangeri de fonduri
impresionante pentru dotarea cu aparatura si imbunatatirea infrastructutii. Cu toate acestea standardele
generale de ingrijire sunt cu mult in urma Uniunii Europene. Cauzele acestei situatii sunt tocmai in lipsa
abordarii sistemice. Astfel, eforturi impresionante de dotare cu aparatura pot ramane nefructificate daca
nu exista o corelare cu politicile in domeniu.
In acest context este stringenta nevoia de coeziune, strategie si profesionalizare a ONG – coalitia
constituind un organism incluziv care valorizeaza toate competentele si experientele nidividuale ale
organizatiilor membre si potenteaza capacitatile acestora spre nivelul urmator, respectiv influentarea si
modelarea politicilor.
Valori calauzitoare :
•
•
•

Profesionalism si rigurozitate
Respect reciproc
Comunicare deschisa

•
•
•

Valorizarea diversitatii in sinergie
Buna guvernanta
Probitate si etica

Cadru conceptual:

Activitati ale CCCC:
•

Dezvoltarea unei comunitati de cunoastere si informare privind cancerul la copil bazata pe
date corecte si informatie riguroasa

•

Evaluarea si monitorizarea situatiei copiiilor cu cancer prin studii, anchete , observare directa si
metode informale

•

Elaborarea de materiale si documente de pozitie pentru sustinerea drepturilor copilului cu
cancer

•

Dezvoltarea si derularea de campanii de advocacy pentru amendarea politicilor publice in
beneficiul copiilor cu cancer

•

Dezvoltarea si derularea unor activitati comune de comunicare pentru informarea si educarea
publicului privind cancerul la copil

•

Crearea unui cadru propice pentru acoperirea cu servicii complementare conform standardelor
a tuturor copiilor cu cancer

•

Dezvoltarea si implementarea unor norme etice care sa calauzeasca activtatea si comunicarea
tuturor actorilor-cheie implicati pentru cauza copilului cu cancer

•

Alte activitati decise de membri in spirirtul misiunii si principiilor Coalitiei

Membri :

CCCC este o organizatie fara personalitate juridica deschisa tuturor organizatiilor din Romania
care sustin drepturile copilului la sanatate si viata demna , care doresc sa sprijine cauza copilului cu
cancer si care impartasesc valorile calauzitoare si se regasesc in misiunea si viziunea Coalitiei.

