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RAPORT NARATIV 2012 

 

 Activităţi desfăşurate în cadrul Programului raional „Fondul pentru Tineri Ialoveni”: 

 

1. Şedinţe de lucru cu membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni 

În perioada de raportare, în total s-au desfăşurat 18 şedinţe de lucru ordinare, din 24 şedinţe 

planificate, care au avut loc în or. Ialoveni, în Sala de şedinţe a Consiliului raional. În medie, se 

desfăşoară cu regularitate cel puţin două şedinţe pe lună. Astfel se respectă decizia membrilor echipei 

de a desfăşura şedinţe ordinare de lucru în zilele de joi, peste fiecare două săptămîni, la orele 15.00. 

Doar în situaţii extraordinare, de exemplu în procesul de selecţie a aplicaţiilor la concursul de proiecte 

sau organizarea unui eveniment special, membrii echipei hotărăsc asupra situaţiei de a desfăşura 

şedinţe neordinare. În perioada desfăşurării acţiunilor de colectare a fondurilor, atelierelor de instruire 

şi consolidare a capacităţilor şi sesiunilor şcolare nu au avut loc şedinţe, din aceste motive ¼ din 

şedinţele planificate nu s-au realizat. 

Şedinţele de lucru în grup se dovedesc a fi necesare şi importante în procesul de coordonare a 

activităţilor Programului. Şedinţele se desfăşoară conform agendei stabilite cu cel puţin trei zile înainte 

de către secretarul şedinţei, care  consultă membrii Fondului la întocmirea acesteia şi le expediază 

proiectul de agendă prin email. Totodată, fiecare şedinţa este coordonată de un moderator din rîndul 

membrilor echipei, de fiecare dată se stabileşte din iniţiativă proprie sau prin numire o persoană nouă. 

Aceste aspecte de procedură îi responsabilizează pe tineri, le cultivă abilităţi de moderare a unei 

şedinţe, implică toţi membrii grupului în mod egal, tinerii se simt mai importanţi şi că eficienţa 

deciziilor pe care le iau este direct proporţională cu coordonarea lucrului în timpul şedinţelor.  

Pe parcursul şedinţelor se discută de obicei despre momentele organizatorice şi se distribuie 

responsabilităţi pentru evenimentele care urmează să fie desfăşurate în săptămînile ulterioare, se 

analizează rezultatele muncii pentru perioada anterioară. Fiecare membru este încurajat să-şi expună 

opiniile, să participe la generarea de idei noi privind activităţile. Şedinţele sunt o platformă 

extraordinară de comunicare mai prietenească şi eficientă între membri, consolidează relaţiile între 

aceştia, practică luarea deciziilor în echipă.  

Prezenţa la şedinţe a rămas aceiaşi pe parcursul întregii perioade, în medie cîte 9-11 persoane 

din totalul de 12 a membrilor Fondului. În continuare, implicarea membrilor echipei este direct 

proporţională cu programul de studii al acestora, distanţa de la localitate şi centrul raional, implicarea 

tinerilor în mai multe acţiuni extracurriculare. 

 

2. Campania de colectare a fondurilor 

Atragerea de fonduri din comunitate este o activitate care se realizează continuu, ce presupune 

eforturi considerabile, abilităţi şi resurse de timp, fapt confirmat şi în perioada de raportare, perioadă 

pe care am început-o cu organizarea a două expoziţii cu vînzare; am reuşit să obţinem fonduri de la 

Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului / Fondul Ecologic Naţional şi Consiliul 

Raional Ialoveni, am colectat mai mulţi bani din desfăşurarea a patru expoziţii cu vînzare şi cinci 

evenimente speciale în parteneriat cu Administraţia Raionului Ialoveni, la care participanţii au achitat 

o taxă simbolică (Concursul TVC, ediţia a IV-a, Festivalul Tinerilor Îndrăgostiţi, ediţia a III-a, 

Festivalul Tinerilor Umorişti, ediţia a II-a). În total, au fost colectate resurse financiare în valoare de 

174,079.90 lei. Respectiv: 

 68,8% din resursele financiare reprezintă contribuţia autorităţilor administraţiei publice 

centrale; 

 23,0% - contribuţia autorităţilor administraţiei publice locale; 

 7,6% - resurse financiare colectate în cadrul evenimentelor speciale; 
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 0,6% - resurse financiare colectate de la agenţi economici. 

O prezentare detaliată a fondurilor acumulate pe parcursul perioadei respective este inclusă în 

tabelul de mai jos. 

 

Suma 

acumulată 
Acţiunea de fundraising / Donator Data 

266,00 lei Expoziţie cu vînzare or. Ialoveni (Ziua Independenţei) 27.08.12 

2.178,00 lei Expoziţie cu vînzare sat. Costeşti (Ziua Limbii Române) 31.08.12 

50.000,00 lei Ministerul Mediului / Fondul Ecologic Naţional 15.10.12 

20.000,00 lei Ministerul Tineretului şi Sportului 16.10.12 

1.295,00 lei 
Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a IV-a, 

semifinala I 
26.10.12 

2.030,00 lei 
Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a IV-a, 

semifinala II 
28.10.12 

20.000,00 lei Consiliul Raional Ialoveni 09.11.12 

3.835,00 lei Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a IV-a, finala 11.11.12 

525,00 lei 
Expoziţie cu vînzare la Liceul Teoretic "Petre Ştefănucă", 

or. Ialoveni 
20.12.12 

49.870,90 lei 
Grant de la Ministerul Mediului / Fondul Ecologic 

Naţional 
27.12.12 

560,00 lei 
Vînzarea biletelor de intrare la Festivalul Tinerilor 

Îndrăgostiţi, ediţia a III-a 
17.02.13 

740,00 lei 
Vînzarea mărţişoarelor confecţionate în cadrul atelierului 

de creaţie a Fondului pentru Tineri 
04.03.13 

1.780,00 lei 
Vînzarea biletelor de intrare la Festivalul Tinerilor 

Umorişti, ediţia a II-a 
31.03.13 

20.000,00 lei Consiliul raional Ialoveni 04.04.13 

1.000,00 lei Europlastgrup SRL 15.05.13 

 

La evenimentele speciale am reuşit să adunăm circa 1,5 mii participanţi, cel mai spectaculos 

eveniment au fost semifinalele şi finala Concursului TVC, în cadrul acestor evenimente am colectat 

peste 7 mii lei. La fiecare eveniment s-au întocmite liste de participanţi care au semnat pentru faptul că 

donează cîte 5 lei în bugetul Fondului pentru Tineri Ialoveni. În cadrul expoziţiilor cu vînzare au fost 

propuse trecătorilor mai multe tipuri de produse: panglici tricolor, baloane, bijuterii hand-made 

confecţionate de membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni. 

În această perioadă nu am reuşit să colectăm resurse financiare semnificative de la agenţi 

economici, am expediat peste 200 scrisori de sponsorizare către agenţi economici din or. Chişinău, 

această acţiune însă nu a avut succes. 

Atelierul de creaţie al Fondului pentru Tineri Ialoveni şi-a început activitatea cu implicarea a 

cinci fete cu dizabilităţi din satul Răzeni. Coordonate de un meşter, fetele au fost implicate pe 

parcursul lunii februarie 2013 în atelierul de confecţionare a mărţişoarelor. Tinerele au vîrsta cuprinsă 

între 18 şi 34 ani, trăiesc în familii social-vulnerabile, dizabilitatea: retard mintal, 1 pers. – gr. I, 3 pers. 

– gr. II, 1 pers. – gr. III. Fetele au confecţionat mărţişoare de diferite forme si dimensiuni, în total circa 

250 bucăţi. Mărţişoarele au fost realizate de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni în 

instituţiile de învăţămînt din localităţile raionului.  
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3. Desfăşurarea  Programului de granturi mici, rundele IV, V şi VI 

Tradiţional, înscrierea la concursul de proiecte s-a făcut în baza Formularului de aplicare tip 

care a fost posibil de descărcat de pe site-ul www.fondultinerilor.md. Tinerii au fost informaţi despre 

PGM prin intermediul anunţurilor plasate în mediul online (www.fondultinerilor.md, 

www.ialovenionline.md, www.il.md, www.facebook.com), scrisorilor expediate în toate instituţiile de 

învăţămînt, centrele de resurse pentru tineri, primării, case de cultură şi articole scrise în ziarul raional 

„Ora locală”. Pentru selectarea proiectelor au fost organizate sesiuni de interviuri cu aplicanţii. 

În perioada de raportare s-au desfăşurat trei runde a Programului de granturi mici, conform 

următorului calendar: 

Nr. Runda Perioada de realizare 
Proiecte 

depuse 

Proiecte 

finanţate 

Buget 

(lei) 

1 a IV-a mai – noiembrie 2012 26 10 156,129.90 

2 a V-a octombrie – decembrie 2012 19 14 42,951.65 

3 a VI-a aprilie – iunie 2013 23 16 69,886.94 

Total 3 * 68 40 268,968.49 

 

La fiecare rundă, realizarea proiectelor începe cu o sesiune de informare a membrilor grupurilor 

de iniţiativă despre regulile şi procedurile pe care trebuie să le respecte în procesul de implementare a 

proiectelor. Tinerii primesc instrucţiuni detaliate despre modul cum să planifice, organizeze şi să 

desfăşoară acţiunile din proiect, cum să întocmească documentaţia de proiect şi să elaboreze rapoartele 

de activitate. Tinerii sînt încurajaţi să activeze în echipă, să colaboreze cu cît mai mulţi parteneri din 

comunitate, să asigure vizibilitatea acţiunilor desfăşurate, iar în caz de dificultăţi să apeleze la ajutorul 

mentorilor adulţi sau a coordonatorului de program. Fiecare grup de iniţiativă este monitorizat şi 

ghidat de către un membru al Fondului pentru Tineri Ialoveni. 

În cele trei runde ale Programului de granturi mici au fost implementate 40 de proiecte în 17 

localităţi ale raionului Ialoveni cu un buget total de 268,968.49 lei: 

Nr. 

dosar 
Titlul proiectului Localitatea 

Valoarea 

proiectului (lei) 

88 Amenajarea stadionului sătesc Răzeni 25728,71 

91 Aleea tinerilor Cărbuna 18615,71 

95 
Renovarea şi amenajarea teritoriului 

gimnaziului 
Hansca 12262,41 

97 Foişorul ecologic Ialoveni 10181,40 

99 Parcul “Cartierul tinereţii” Sociteni 17286,40 

100 Un pom, o floare pentru fiecare Ialoveni 12820,58 

102 Amenajarea terenului adiacent şcolii Gangura 16575,86 

103 Parc de agrement Dănceni 14886,30 

106 
Parcul liceului – relaxare, educaţie şi 

spirit ecologic 
Mileştii Mici 10496,28 

107 Mini-parc în centrul satului Cigîrleni 17276,25 

http://www.fondultinerilor.md/
http://www.fondultinerilor.md/
http://www.ialovenionline.md/
http://www.il.md/
http://www.facebook.com/
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109 Arta lecturii Ialoveni 6900,00 

110 

Lumină din lumină – iniţiativă de 

motivaţie spre o viaţă cu succes a 

tinerilor defavorizaţi 

Răzeni 3971,47 

111 STOP SIDA Horeşti 1843,62 

113 
Tinerii împotriva traficului de fiinţe 

umane 
Ruseştii Noi 1371,33 

114 Violenţa – arma celor slabi Puhoi 2077,96 

116 
Primul ajutor pentru un viitor mai 

sigur! 
Costeşti 3763,59 

117 Şcoala Voluntarilor Văsieni 2003,97 

118 
Promovarea activităţilor educative în 

LT “M. Bârcă” 
Mileştii Mici 3492,03 

119 Gândeşte – încă e legal Horeşti 3468,07 

120 Pas cu pas spre succes Ialoveni 3543,92 

121 Cluburi de interes Ialoveni 1792,00 

122 Cafeneaua ONG-urilor Ialoveni 2589,01 

125 Mesageri ai cărţii Ialoveni 1198,71 

127 Festivalul Horelor Horeşti 4935,97 

129 
SUNT UNIC – iniţiativă de 

autocunoaştere şi afirmare a tinerilor 
Răzeni 2753,94 

130 Tinere talente din Costeşti Costeşti 5135,24 

132 Cine are carte are parte Horeşti 3153,18 

134 i Matematică Răzeni 6612,07 

136 
O societate informată, este o societate 

protejată 
Ulmu 4041,61 

137 Ziarul local “Curierul de Horeşti” Horeşti 3000,00 

138 Descoperă Moldova Horeşti 3527,61 

139 Un sat curat pentru un mediu sănătos Horeşti 3070,08 

140 
Procurarea utilajelor pentru proiecţii de 

film 
Suruceni 4975,00 

142 
Consiliul elevilor – premisă a implicării 

active a elevilor în viaţa şcolii 
Mileştii Mici 8023,00 
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145 
Tinerii exploratori ai monumentelor de 

artă şi cultură 
Văsieni 5064,06 

146 Fumatul şi alcoolul îţi distruge viitorul Ialoveni 4189,10 

147 
Strategia de dezvoltare a activităţilor 

cultural-fizice în gimnaziu 
Hansca 5339,00 

148 
Tinde spre perfecţiune, informează-te 

online: cigirleni.md 
Cigîrleni 4976,72 

149 Şcoala tinerilor bloggeri Ruseştii Noi 1938,59 

150 Forme sportive pentru volei Zîmbreni 4087,74 

 

Considerăm că tinerii sunt un public important pentru realizarea acţiunilor de protecţie a 

mediului, de atragere a granturilor şi dezvoltarea proiectelor prin care îmbunătăţesc starea ecologică în 

localitatea lor. Astfel, în perioada mai – noiembrie 2012, cu implicarea directă a tinerilor au fost 

reabilitate spaţii verzi publice din localităţile Cărbuna, Sociteni şi Cigîrleni; au fost amenajate curţile 

instituţiilor de învăţămînt din localităţile Hansca, Ialoveni, Gangura şi Mileştii Mici; au fost înverzite 

spaţiile din preajma stadioanelor din localităţile Răzeni şi Dănceni. Tinerii au utilizat resursele 

financiare disponibile pentru procurarea arborilor şi arbuştilor, florilor, ierbii de gazon, băncilor şi 

lăzilor pentru gunoi, teracotă pentru pavarea aleilor şi materiale pentru construcţia gardului pentru 

protecţia spaţiilor verzi. 

Printre rezultatele obţinute de tineri în procesul de implementare a proiectelor în runda a V-a 

(octombrie – decembrie 2012) putem menţiona: 

- Biblioteca Liceului „Petre Stefanca” din or. Ialoveni a fost dotata cu 100 titluri de carte, 

desfasurata o intilnire cu un tinar scriitor din satul Molesti si organizata o vizita de lucru la Iasi, 

Romania; 

- 16 tineri din familii social-vulnerabile din Razeni au beneficiat de o excursie la muzeu si Teatrul 

„M. Eminescu” din Chisinau, in localitate au fost distribuite circa 300 exemplare ale revistei 

„Lumina din lumina” editate de grupul de initiativa; 

- La Horesti a fost desfasurata o campanie ampla de sensibilizare a tinerilor asupra prevenirii HIV 

SIDA prin organizarea seminarelor informative, concursurilor de desen si esee, distribuirea 

materialelor informative de care au beneficiat circa 100 tineri din localitate; 

- 30 tineri de la Rusestii Noi au fost informati despre riscurile migratiei ilegale prin intemediul unui 

training si un concurs de desene; 

- Peste 500 elevi de la Liceul Teoretic Puhoi au participat la actiunile din cadrul campaniei de 

sensibilizare si constientizare a consecintelor fenomenului violentei in rindul tinerilor: distribuirea 

panglicii solidaritatii nonviolente si pliante informative, seminare de instruire, concursul gazetelor 

de perete, emisiuni la radioul scolar; 

- Circa 210 tineri din Costesti, Molesti si Hansca au beneficiat de instruire in domeniul acordarii 

primului ajutor in cadrul seminarelor desfasurate de un grup de educatori de la egal la egal de la 

Centrul de Sanatate pentru Tineri Avente din Costesti; 

- La Vasieni a fost lansata Scoala Voluntarilor in cadrul careia 20 de tineri si-au dezvoltat abilitati si 

competente de voluntar si au elaborat un curs de an scolar pentru implementarea Scolii 

Voluntarilor in procesul de studii; 

- Pe parcursul a doua luni, circa 450 elevi de la Liceul „M. Barca” din Milestii Mici au beneficiat de 

de sapte actiuni educative si cultural-artistice extraccuriculare; 
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- 30 tineri din Costesti, Horesti, Zimbreni si Ialoveni au beneficiat de trei ateliere de instruire in 

domeniul libertatii de experimare moderate de experti din Moldova si Romania: N. Dabija, N. 

Petrenco, Gh. Brega, I. Modaga, M. Lulea, A. Mija; 

- Circa 80 elevi din familii social-vulnerabile de la Liceul „P. Stefanuca” din or. Ialoveni au fost 

implicati in mai multe actiuni: vizita la teatru, concurs de postere (HIV SIDA),  Caravana si Tirgul 

de Craciun, Bal mascat, excursie in or. Kiev, Ucraina. Tinerii din grupul de initiativa au reusit sa 

colecteze resurse suplimentare de la agenti economici si Primaria or. Ialoveni; 

- Un Club artistic si-a inceput activitatea in or. Ialoveni, membrii acestuia fiind circa 15 tineri care 

creaza obiecte handmade; 

- Patru sedinte de lucru au fost desfasurate de catre „Cafeneaua ONG-urilor” cu participarea a circa 

20 reprezentanti ai sectorului asociativ de tineret din localitatile raionului Ialoveni; 

- Circa 250 elevi de la Liceul „P. Stefanuca” din or. Ialoveni au participat la un sondaj de opinie 

privind evaluarea atitudinii fata de lectura; 

- La Horesti s-a desfasurat prima editie a Festivalului „La Vatra Horelor” la care au participat 9 

grupuri de tineri dansatori amatori si profesionisti din localitatile raionului Ialoveni. La eveniment 

au participat peste 350 spectatori. 

 

Printre rezultatele obţinute de tineri în procesul de implementare a proiectelor în runda a VI-a 

(aprilie – iunie 2013) putem menţiona: 

 La Răzeni a fost organizat un trening despre inteligenţa emoţională pentru 30 tinerii din categorii 

marginalizate, inclusiv 3 persoane cu dizabilităţi; desfăşurată o caravană a cărţii şi un concurs de 

eseuri pentru tineri. Clasele de limbă şi literatură română de la liceul din localitate au fost dotate 

cu literatură de specialitate pentru elevi şi cadrele didactice; 

 40 de tineri talentaţi, inclusiv din familii social-vulnerabile, au participat la festivalul-concurs 

„Tinere talente” desfăşurat de grupul de iniţiativă din satul Costeşti; 

 Tinerii au reuşit să achiziţioneze 36 titluri de carte (literatură artistică în circa 84 exemplare) din 

resursele Fondului pentru Tineri Ialoveni pentru biblioteca Liceului Teoretic Horeşti; 

 Circa 44 tineri (majoritatea din categorii social-vulnerabile) au participat la un curs de matematică 

aplicată utilizînd noile tehnologii informaţionale, iar din resursele financiare mobilizate au 

procurat un laptop pentru lecţiile de matematică; 

 În satul Ulmu a fost consolidată echipa responsabilă de menţinerea paginii web www.ulmu.do.am, 

grup care a reuşit să încadreze circa 55 de tineri în diverse activităţi: masă rotundă, concurs de 

fotografie, excursie tematică; respectiv, să îmbunătăţească conţinutul paginii şi să mărească 

numărul de vizitatori; 

 La iniţiativa tinerilor a apărut un nou ziar comunitar – „Curierul de Horeşti”, au fost editate şi 

distribuite două numere de ziar (200 ex.) iar echipa a beneficiat de mai multe sesiuni de formare în 

domeniul jurnalismului; 

 37 tineri din categorii social-vulnerabile din Horeşti au beneficiat de o excursie la Complexul 

„Orheiul Vechi”, eveniment care a constituit subiectul unui filmuleţ video elaborat de grupul de 

iniţiativă; 

 Circa 60 tineri din Horeşti au fost mobilizaţi pentru a participa la acţiuni de salubrizare a 

teritoriului cimitirului din localitate şi a zonei din preajma rîului Botna; 

 Cu suportul Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a Primăriei Suruceni a fost achiziţionat 

echipamentul necesar pentru a fi reluate prezentările de film pentru tineri la Casa de cultură din 

Suruceni. Potenţiali beneficiari ai acestor activităţi sunt circa 300 tineri din sat şi din localităţile 

vecine. Tinerii au format şi un Club al amatorilor de fim. 

http://www.ulmu.do.am/
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 Peste 400 elevi de la Liceul ŢM. Bârcă” din Mileştii Mici au practicat democraţia prin organizarea 

alegerilor pentru constituirea Consiliului elevilor. Totodată, grupul de iniţiativă în parteneriat cu 

administraţia instituţiei au amenajat o sală de şedinţe pentru noii consilieri; 

 Circa 35 tineri din familii social-vulnerabile din Văsieni au fost implicaţi în mai multe acţiuni: 

concurs de eseuri, desen şi poezie, excursie tematică, salubrizarea teritoriului localităţii; 

 O campanie de sensibilizare a tinerilor din or. Ialoveni privind daunele fumatului şi alcoolului a 

fost desfăşurată de un grup de iniţiativă de la Liceul „A. Vartic”. Circa 207 tineri au fost implicaţi 

în diverse activităţi: sondaj de opinie, lecţie experimentală, vizionare de film tematic, mese 

rotunde, concurs de postere, flash-mob, întîlniri cu specialişti de profil, conferinţă ştiinţifică, 

concert de totalizare a rezultatelor proiectului; 

 Circa 50 de tineri, în mare parte din categorii social-vulnerabile, inclusiv 6 tineri cu dizabilităţi, au 

beneficiat de activităţi sportive iar la gimnaziul din localitate a fost amenajat un punct de acces la 

informaţie pentru elevi şi cadrele didactice; 

 La iniţiativă tinerilor din satul Cigîrleni în parteneriat cu administraţia publică locală a fost creată 

pagina de internet a localităţii (www.cigirleni.md). Echipa site-ului a elaborat mai multe materiale 

promoţionale şi a fost dotată cu echipament (aparat foto, cameră video); 

 Un grup de 20 de tineri din Ruseştii Noi au primit asistenţă în crearea blogurilor personale. 

Beneficiarii au fondat Clubul tinerilor bloggeri şi au elaborat planul strategic pentru următorii doi 

ani; 

 Liceul Teoretic Zîmbreni au fost dotat cu 14 uniforme sportive pentru echipa de volei a instituţiei. 

 

Rapoartele narative si financiare ale proiectelor mai sus mentionate sint plasate pe pagina web a 

Fondului pentru Tineri Ialoveni www.fondultinerilor.md. 

 

În cadrul celor trei runde de granturi, circa 295 tineri, din care: 90% elevi şi 10% studenţi, cu 

vîrsta cuprinsă între 15 – 30 ani, ghidaţi de cadre didactice şi lucrători de tineret din 17 localităţi 

ialovenene au reuşit să formeze 68 grupuri de iniţiativă şi au aplicat proiecte la concursul de granturi 

cu scopul de a se implica în soluţionarea unei probleme din comunităţile în care trăiesc. Grupurile de 

iniţiativă, în medie, au în componenţa lor cîte 3 – 4 tineri. Dintre acestea, 40 de grupuri de iniţiativă au 

fost selectate pentru implementarea proiectelor mici, în grupurile de iniţiativă au activat 139 de tineri, 

din care: 45 băieţi şi 94 fete. Iniţiativele şi proiectele tinerilor cuprind mai multe tematici şi domenii de 

acţiune: participarea tinerilor la viaţa civică; participarea tinerilor la educaţie, instruire şi informare; 

participarea culturală a tinerilor; protecţia mediului şi amenajarea teritoriului. Beneficiari direcţi ai 

proiectelor realizate prin intermediul grupurilor de iniţiativă sunt circa 3900 de tineri, dintre care 20% 

sunt persoane din categorii vulnerabile, marginalizate sau cu dizabilităţi. 

 

 

4. Atelierul de formare a abilităţilor şi consolidare a echipei  

O componentă destul de importantă pentru asigurarea continuităţii şi eficienţei programului 

sunt atelierele de formare a abilităţilor şi consolidare a echipei.  

La sfîrşitul lunii iulie, cu ocazia revenirii din vacanţă a membrilor echipei Fondului pentru 

Tineri Ialoveni, a fost desfăşurată o activitate neformală de consolidare a echipei. Acţiunea a fost 

precedată de o scurtă şedinţă de totalizare a acţiunilor realizate în prima jumătate a anului 2012 şi 

planificarea acţiunilor pentru următoarele 5 luni ale anului 2012, după care membrii FpT Ialoveni au 

petrecut o zi împreună în sînul naturii, pe malul lacului, într-o ambianţă neformală şi prietenoasă, plină 

de exerciţii de cunoaştere, comunicare şi socializare. 

http://www.cigirleni.md/
http://www.fondultinerilor.md/
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La 28 septembrie 2012, membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni au participat la Tîrgul ONG-

urilor desfăşurat la Chişinău în Grădina publică „Ştefan cel mare şi Sfînt”. Tinerii au prezentat o 

expoziţie cu materiale promoţionale despre program şi au povestit trecătorilor despre mecanismul de 

funcţionare a Fondului pentru Tineri şi rezultate obţinute în primii doi ani de activitate. 

Datorită faptului că Fondul pentru Tineri Ialoveni este un program cu acoperire raională care a 

obţinut succese remarcabile pe parcursului celor doi ani de existenţă, a colaborat intens cu 

administraţia Raionului Ialoveni, Ministerul Tineretului şi Sportului, desfăşurăm acţiuni în comun, am 

decis să aplicăm la Concursul Naţional „Capitala Tineretului 2013”, concurs la care r. Ialoveni a 

devenit învingător. O parte din membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni au participat la evenimentul 

de înmînare a titlului în cadrul „Galei pentru tineret” desfăşurată la 13 noiembrie 2012. 

La sfîrşitul lunii decembrie, cu ocazia sarbatorilor de iarna, membrii echipei Fondului pentru 

Tineri Ialoveni, au desfăşurat o activitate neformală de consolidare a echipei. Acţiunea a fost precedată 

de o scurtă şedinţă de totalizare a acţiunilor realizate pe parcursul a anului 2012 şi planificarea 

acţiunilor pentru următoarele 6 luni ale anului 2013, după care membrii FpT Ialoveni au petrecut o zi 

împreună în Codrii Moldovei, într-o ambianţă neformală şi prietenoasă, plină de exerciţii de 

cunoaştere, comunicare şi socializare. 

 

5. Administrarea paginii web a Fondului pentru Tineri Ialoveni www.fondultinerilor.md. 

Acţiuni de promovare şi mediatizare. 

În perioada de raportare,  pe pagina web a Fondului pentru Tineri Ialoveni au fost plasate 51 

articole. Articolele reflectă activitatea membrilor echipei FpT Ialoveni, realizările grupurilor de 

iniţiativă ale tinerilor care implementează proiecte cu suportul FpT, descrierea şi rezultatele financiare 

ale acţiunilor de colectare a fondurilor, precum şi diverse anunţuri care privesc acţiunile desfăşurate de 

FpT Ialoveni. Articolele sînt scrise de membrii echipei FpT Ialoveni sau de membrii grupurilor de 

iniţiativă, acestea conţin imagini şi înregistrări video. 

Pagina web conţine informaţii despre toate proiectele finanţate în cadrul Programelor de 

granturi mici, pe pagină pot fi accesate rapoartele narative şi de cheltuieli pentru fiecare proiect 

separat. De asemenea, este asigurată transparenţa procesului de colectare şi utilizare a resurselor 

financiare prin plasarea periodică pe site a informaţiilor relevante.  

Adresa pe Internet a paginii web este prezentă pe toate documentele de ieşire, materialele 

informative şi promoţionale elaborate în cadrul proiectului. Logoul şi adresa web a FpT au fost plasate 

pe mai multe pagini web ale localităţilor din raionul Ialoveni. Pagina este vizitată în mediu de 100 

vizitatori unici pe zi. 

Săptămînal pe pagina web www.ialovenionline.md şi ziarul raional „Ora Locală” apare cîte una 

sau două ştiri care vizează şi activitatea Programului raional Fondul pentru Tineri Ialoveni. De 

exemplu, în ziarul raional „Ora Locală” au fost publicate 16 articole care vizează activitatea Fondului 

pentru Tineri Ialoveni. 

Programul este activ promovat prin intermediul reţelei de socializare facebook, pe această 

pagină au fost plasate 87 postări. În scopuri promoţionale au fost elaborate şi distribuite circa 920 

bucăţi de materiale cu logoul FpT Ialoveni: agende, cărţi de vizită, certificate de participare, sacoşe, 

puşculiţe, steaguri. În luna iulie 2013 a fost elaborată broşura „FpT Ialoveni: 3 ani de activitate” (200 

exemplare). În procesul de elaborare a materialelor promoţionale sunt implicaţi membrii echipei FpT 

Ialoveni. 

 

6. Selectarea noilor membri în echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni 

În luna ianuarie – februarie 2013, la iniţiativa membrilor, a fost desfăşurată o nouă rundă de 

recrutare a tinerilor pentru a majora numărul de membri în echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni. 

http://www.fondultinerilor.md/
http://www.ialovenionline.md/
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Această rundă de recrutare a membrilor a fost determinată de mai mulţi factori: mai multe solicitări din 

partea tinerilor din localităţi; o parte dintre membri au declarat că în toamnă vor merge la studii peste 

hotare; mai mulţi membri, mai multe persoane care se implică, mai multe idei, mai multe acţiuni 

desfăşurate. 

Au fost elaborate, cu participarea tinerilor, document tipizat pentru Formularul de aplicare, la 

această rundă s-a renunţat la Scrisoarea de recomandare pentru noii membri. La una dintre şedinţe din 

luna ianuarie s-a aprobat dosarul aplicantului, condiţiile de participare la concurs, criteriile de evaluare 

şi selectare, stabilită componenţa Comisiei de selectare a noilor membri. În componenţa Comisiei au 

fost incluşi cîte un reprezentant ai staffului Programului, autorităţilor publice si membrii FpT Ialoveni.  

Pentru informarea potenţialilor aplicanţi a fost elaborat un comunicat de presă, distribuit în 

mediul online şi presa scrisă din raion. Astfel, comunicatul a fost publicat de în ziarul raional, anunţul 

a apărut şi pe paginile web www.civic.md, www.ialovenionline.md, www.fondultinerilor.md, 

informaţia a fost diseminată prin intermediul poştei electronice şi a reţelelor de socializare 

www.odnoklassniki.ru şi www.facebook.com. 

La concurs au participat 13 tineri din 9 localităţi ale raionului (6 fete, 7 băieţi). Fiecare din cei 

13 aplicaţi au fost intervievaţi personal de către membrii Comisiei de selectare, conform unui calendar 

prestabilit, în baza unui chestionar structurat. În baza criteriilor stabilite anterior, au fost selectaţi 8 

tineri (3 fete şi 5 băiat) din 6 localităţi ale raionului. După această nouă recrutare, lista membrilor 

Fondului pentru Tineri Ialoveni număra 13 persoane. 

 

 

7. Atelierul de instruire a noilor membri şi planificarea activităţilor pentru anul 2013 

Membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni au participat la atelierul de instruire şi 

planificare a activităţilor desfăşurat în perioada 01-03 martie 2013 la Complexul de agrement 

„Stejăriş”. Coordonatorul programului şi moderatorul sesiunilor de lucru, Dl Sergiu Gurău, împreună 

cu membrii experimentaţi ai Fondului pentru Tineri Ialoveni  au instruit „proaspeţii tineri bancheri 

ialoveneni” în domeniul colectării de fonduri şi organizării concursului de proiecte pentru semenii lor. 

Prima zi de lucru a început cu familiarizarea participanţilor cu conceptul, principiile, etapele de 

acţiune şi a rezultatelor Programului raional „Fondul pentru Tineri Ialoveni”. Sesiunea respectivă fiind 

urmată de un bloc captivant şi interactiv cu jocuri de cunoaştere, formarea abilităţilor de comunicare şi 

team building. Ziua întîi a culminat cu organizarea Balului mascat al vedetelor, eveniment la care 

tinerii au demonstrat că sunt creativi şi s-au distrat după o săptămînă de studii. 

Următoarele două zile au fost dedicate instruirii şi consolidării capacităţilor în domeniul 

fundraising-ului şi grantmaking-ului, planificării acţiunilor pentru anul 2013 şi examinării 

regulamentului de organizare internă a echipei. Tinerii au învăţat modalităţi de colectare a fondurilor 

din comunitate şi au stabilit care acţiuni le vor practica în anul curent, au exersat o întîlnire faţă în faţă 

cu un agent economic şi şi-au distribuit responsabilităţi în organizarea evenimentelor speciale. 

Participanţii au avut posibilitatea să discute asupra greşelilor şi riscurilor care pot apărea în procesul de 

colectare a resurselor financiare. Sesiunea s-a încheiat cu elaborarea planului financiar anual. 

Un subiect important abordat la acest atelier a fost „Organizarea şi desfăşurarea Programului de 

granturi mici pentru tineri, runda a VI-a”. Au fost studiate aspectele teoretice şi practice privind 

calendarul programului; lansarea şi promovarea concursului de proiecte mici; colectarea aplicaţiilor; 

criteriile de eligibilitate; selectarea proiectelor şi luarea deciziilor; ghidul solicitantului de finanţare; 

formularul de aplicare; codul de etică în grantmaking; implementarea şi monitorizarea proiectelor 

finanţate; raportarea narativă şi financiară. 

Pascal Natalia din or. Ialoveni,una dintre cei opt noi voluntari ai Fondului pentru Tineri 

Ialoveni ne-a relatat că a trăit momente de neuitat: „Atelierul de instruire m-a făcut să descopăr o nouă 

http://www.civic.md/
http://www.ialovenionline.md/
http://www.fondultinerilor.md/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.facebook.com/
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latură a realităţii în care trăiesc tinerii din raion, totodată mi-a deschis noi oportunităţi de afirmare ca 

tînără activă şi posibilitatea de a învăţa lucruri noi. M-a motivat  să nu fiu indiferentă şi să acţionez în 

mod direct împreună cu întreaga echipă pentru soluţionarea problemelor tinerilor din r. Ialoveni şi 

încurajarea comportamentului filantropic în rîndul actorilor sociali. În aceste zile am fost înconjurată 

de o atmosferă prietenoasă şi am avut parte de momente care îmi vor rămîne în memorie pentru 

totdeauna”. 

La sfîrşitul atelierului de lucru, Doina Creţu din comuna Zîmbreni a menţionat: M-am simţit 

extraordinar alături de colegii din noua echipă, asta datorită faptului că am fost deschişi spre 

colaborare, prietenoşi, plini de entuziasm şi ambiţie. Atelierul a fost bine organizat, am obţinut 

cunoştinţele necesare unui tînăr bancher şi informaţii utile pe care le vom utiliza în activitatea noastră 

de voluntariat. Pot afirma cu certitudine că mi-am consolidat abilităţile de comunicare, lucrul în 

echipă, am obţinut o imagine clară şi detaliată despre activitatea şi principiile de funcţionare a 

Fondului pentru Tineri Ialoveni”. 

Atelierul de lucru s-a desfăşurat cu scopul de a consolida echipa şi capacităţile, în special a 

noilor membri, pentru a facilita activitatea acesteia. Totodată, atelierul şi-a propus ca la final să fie 

elaborate cîteva documente strategice de organizare şi funcţionare: Planul de acţiuni al Fondului pentru 

Tineri Ialoveni pentru perioada martie – decembrie 2013 şi Planul de mediatizare, setul de documente 

pentru Programul de granturi mici pentru tineri (Ghidul solicitantului de finanţare, Formularul de 

aplicare, Fişele de evaluare şi raportare pentru proiecte). 

Analiza chestionarelor de evaluare a atelierului de lucru demonstrează că evenimentul şi a tins 

obiectivele: participanţii au înţeles mecanismul de funcţionare a programului; au fost antrenaţi în 

exerciţii practice de formare a abilităţilor în domeniul fundraising-ului şi grantmaking-ului; echipa a 

devenit mai puternică şi consolidată.  

 

8. Desfăşurarea Festivalului Tinerilor Ecologişti şi Festivalul Tinerilor Activi, ediţia a III-

a 

Festivalul Raional al Tinerilor Ecologişti “Promovarea politicilor ecologice de mediu în raionul 

Ialoveni”, Ediţia a I-a, desfăşurat la 7 decembrie 2012, Casa Raională de Cultură Ialoveni, este 

evenimentul care a celebrat public realizările şi bunele practici ale tinerilor în domeniul ecologiei şi 

protecţiei mediului. Festivitatea a fost organizată de către administraţia raionului Ialoveni în 

parteneriat cu Fondul pentru Tineri Ialoveni, fiind cuprins în Programul Raional de Acţiuni în 

Domeniul Tineretului pentru Anul 2012. 

În deschiderea evenimentului, domnul Nicolae Andronachi şi-a exprimat profunda recunoştinţă 

pentru tinerii care implementează proiecte ecologice şi le-a promis tinerilor toată susţinerea de care au 

nevoie pentru realizarea acestor bune practici în domeniul protecţiei mediului ambiant. De asemenea, 

domnul Ştefan Bivol, vicepreşedintele raionului, a mulţumit călduros echipelor locale de voluntari 

,,Hai Moldova” şi a subliniat faptul că, dimensiunea ecologică a vieţii este sănătatea noastră şi 

administraţia raionului implementează proiecte care să asigure cetăţenilor un mediu curat şi sănătos. 

Oaspetele sărbătorii – domnul Ion Botnaru, responsabil de monitorizarea implementării 

proiectelor finanţate de Fondul Ecologic Naţional, Inspectoratul Ecologic de Stat, Ministerul Mediului 

al Republicii Moldova a îndemnat tinerii în continuare să scrie proiecte şi să-şi aducă contribuţia la 

înverzirea localităţilor prin parcuri şi locuri pentru agrement pentru tineret. 

Cu admiraţie pentru cei care au grijă de protecţia mediului ambiant, prezentăm laureaţii 

Festivalului Tinerilor Ecologişti “Promovarea politicilor ecologice de mediu în raionul Ialoveni”. 

Grupurile de iniţiativă care au implementat 10 proiecte ecologice cu suportul financiar al Consiliului 

Raional Ialoveni şi Fondului Ecologic Naţional în runda a IV-a a Programului de Granturi Mici a 

Fondului pentru Tineri Ialoveni. 
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Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a III-a, s-a desfăşurat la 14 decembrie 2012, la 

Casa Raională de Cultură Ialoveni, scopul festivităţii este de a promova cetăţenii activi în acţiunile de 

tineret. 

În deschiderea evenimentului, domnul Nicolae Andronachi, Preşedintele raionului, şi-a 

exprimat profunda recunoştinţă pentru tinerii care participă activ la viaţa societăţii şi îşi aduc 

contribuţia în dezvoltarea atît a comunităţii dar şi a personalităţii lor, sporind imaginea raionului 

Ialoveni. De asemenea, domnul Anatolie Melenciuc, vicepreşedintele raionului, a mulţumit călduros 

tuturor persoanelor care desfăşoară acţiuni de tineret, subliniind faptul că administraţia raionului oferă, 

în acest sens, toată susţinerea de care este nevoie. 

Laureaţii premiilor Fondului pentru Tineri Ialoveni sînt, după cum urmează: 

I. Secţiunea ,,Cel mai activ voluntar al Fondului pentru Tineri Ialoveni 2011” – Vîrlan Petru, 

sat. Dănceni; 

II. Secţiunea ,,Cel mai activ grup de iniţiativă 2012” – Grupul de iniţiativă ,,CUBE”, lider – 

Rudoi Andrei, or. Ialoveni; 

III. Secţiunea ,,Cel mai reuşit proiect 2012” – proiectul „Parcul: Cartierul tinereţii”, ,,Tinerii 

Schimbă Lumea”, lider – Ţurcanu Viorica, sat. Sociteni; 

IV. Secţiunea ,,Cel mai fidel şi cooperant partener 2012” – Pletosu Victor, specialist principal 

în domeniul politicilor de tineret, Aparatul preşedintelui raionului Ialoveni; 

V. Secţiunea ,,Cel mai consecvent donator 2012”- Ministerul Mediului al Republicii Moldova, 

ministru – Şalaru Gheorghe. 

Laureaţii premiilor Fondului pentru Tineri Ialoveni au fost decernaţi cu un trofeu al festivalului, 

flori în vazon şi o agendă a Fondului pentru Tineri Ialoveni. 

 

RAPORT NARATIV 

privind rezultatele implementării proiectului „Integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi prin 

dezvoltarea unei întreprinderi social-economice în Republica Moldova” 

 

 Perioada de implementare: aprilie 2012 – februarie 2013; 

 Buget: 24750 euro; 

 Finanţator: Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei 

Consumatorului; 

 Parteneri: Organizaţia austriacă non-profit ,,Verein Volkshilfe Solidarität“, Ataș atul pentru 

Muncă, Afaceri Sociale ș i Protecț ia Drepturilor Consumatorilor de la Ambasada Austriei în 

Republica Moldova, Primăria comunei Răzeni, Direcţia Politici de Protecţie Socială a 

Persoanelor cu Dizabilităţi a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi familiei, Agenţia 

Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni, Direcţia Asistenţă Socială Ialoveni, 

Asociaţia Obştească „Insula Speranţelor”; 

 Grupul ţintă: 40 tineri cu dizabilităţi din satul Răzeni, r. Ialoveni; 

 Obiectiv strategic: Crearea unei întreprinderi social-economice pentru integrarea socială a 10 

tineri cu dizabilităţi din satul Răzeni.  

 

 

Introducere 

 

Incluziunea psiho-socioprofesională a persoanelor cu dizabilităţi reprezintă un scop în sine, 

care presupune implicarea statului şi a sectorului asociativ în crearea condiţiilor pentru asigurarea reală 

de egalitate a şanselor pentru această categorie de persoane. Aceasta presupune abordarea persoanelor 
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cu dizabilităţi nu doar prin prisma protecţiei sociale şi a stării de sănătate, dar în primul rînd prin 

prisma drepturilor omului şi a incluziunii sociale, acestei categorii de persoane fiindu-le recunoscute 

valoarea umană de personalitate, beneficiind de aceleaşi drepturi civile, politice, sociale, culturale ca şi 

ceilalţi cetăţeni. 

Analiza datelor statistice la nivel de ţară pentru ultimii ani se remarcă tendinţa de creştere 

permanentă atît a numărului de persoane cu dizabilităţi, cît şi a indicelui de invaliditate. Dacă, în anul 

2002, numărul total al persoanelor cu dizabilităţi era de 141400, la 1 ianuarie 2010 numărul lor a ajuns 

la 176253. Ponderea femeilor în numărul persoanelor cu dizabilităţi este de cca 48%, iar cea a 

bărbaţilor de 52%. Aproximativ 60% din numărul total al persoanelor cu dizabilităţi locuiesc în mediul 

rural. După criteriul de vîrstă, printre persoanele cu dizabilităţi prevalează cele între 40 şi 59 de ani, 

ceea ce reprezintă mai mult de 2/3 din cazuri. 

Economia ţării are mult de suferit din cauza acestor maladii şi din cauza lipsei unei îngrijiri 

adecvate a acestor pacienţi (apariţia vagabondajului, şomajului, săvârşirea crimelor, scăderea nivelului 

de trai, creşterea numărului de suicid şi de persoane dependente de substanţe psihoactive, de alcool 

ş.a.), limitarea posibilităţilor de a obţine o profesie şi de a activa. 

În satul Răzeni locuiesc circa 7 mii persoane, dintre acestea aproximativ 40 tineri cu vîrsta de 

la 16 pînă la 35 ani sunt cu dizabilităţi. Majoritatea (2/3) din ei nu au studii sau cu studii primare, 

respectiv nu sunt încadraţi în cîmpul muncii, iar 1/3 au experienţă minimă de activitate profesională 

sau lucru în echipă. De obicei, aceşti tineri trăiesc în familii social-vulnerabile cu un venit mediu lunar 

sub minimul necesar, sunt marginalizaţi de membrii comunităţii din cauza dizabilităţii. Administraţia 

publică locală nu dezvoltă nici un program sau acţiune pentru integrarea socială a tinerilor cu 

dizabilităţi. Astfel, tinerii cu dizabilităţi din localitate sunt considerate victime sau se autocalifică ca 

victime din cauză că au oportunităţi reduse. 

Proiectul „Integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi prin dezvoltarea unei întreprinderi social-

economice în Republica Moldova” implementat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” cu suportul 

Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului prin 

intermediul Organizaţiei austriace non-profit ,,Verein Volkshilfe Solidarität” este unul oportun şi 

ancorat în necesităţile reale ale comunităţii. Prin acţiunile proiectului, integrarea socială a tinerilor cu 

dizabilităţi de devenit o prioritate pe agenda autorităţilor publice de la Răzeni, iar 10 tineri cu 

dizabilităţi au beneficiat direct de serviciile şi produsele proiectului, inclusiv din perspectiva 

durabilităţii, avînd oportunitatea de a fi încadraţi în cîmpul muncii în cadrul întreprinderii social-

economice „Floare de cireş” SRL, creată în decembrie 2012 la Răzeni. 

 

Rezultate scontate: 

 

Rezultat Activităț i Indicatori 

R1: Integrarea socio-

profesională a 10 

tineri cu dizabilităţi 

din satul Răzeni 

A1.1. Crearea bazei de date a 

beneficiarilor 

A1.2. Evaluarea capacităţilor de 

incluziune socio-profesională a 

beneficiarilor 

A1.3. Instruirea beneficiarilor şi 

antrenarea în muncă 

A1.4. Masa rotundă de totalizare 

a activităţilor proiectului 

I1.1. Elaborate anchete sociale pentru 

40 tineri cu dizabilităţi 

I1.2. Efectuat un studiu privind 

evaluarea capacităţilor de incluziune 

socio-profesională a beneficiarilor 

I1.3. 7 tineri cu dizabilităţi au 

beneficiat de cursuri de formare 

profesională 

I1.4. 10 tineri cu dizabilităţi au fost 

antrenaţi în cîmpul muncii 

I1.5. 30 reprezentanţi ai actorilor din 
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domeniul lucrului cu persoanele cu 

dizabilităţi au făcut schimb de 

experienţă şi bune practici 

I1.6. Elaborate recomandări privind 

îmbunătăţirea situaţiei în domeniul 

incluziunii socio-profesionale a 

persoanelor cu dizabilităţi 

R2: Crearea 

întreprinderii socio-

economice „Floare de 

cireş” SRL în baza 

experienţei austriece 

A2.1. Atelier de lucru şi schimb 

de bune practici 

A2.2. Vizite de monitorizare a 

experţilor austrieci 

A2.3. Crearea şi înregistrarea 

întreprinderii social-economice 

A2.4. Construcţia cantinei 

sociale din Răzeni 

I2.1. 30 reprezentanţi ai actorilor din 

domeniul lucrului cu persoanele cu 

dizabilităţi au făcut schimb de 

experienţă şi bune practici 

I2.2. Efectuat un transfer de know-

how de către experţi austrieci în 

domeniul creării întreprinderilor 

social-economice 

I2.3. Creată o întreprindere social-

economică în satul Răzeni 

I.2.4. Amenajată o cantină de ajutor 

social la Răzeni 

 

Totodată, putem menţiona că proiectul a contribuit indirect la schimbarea situaţiei privind 

abordarea aspectului incluziunii socio-profesionale a tinerilor cu dizabilităţi de către actori responsabili 

de realizarea politicilor publice în domeniu şi la creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice la 

nivel local asupra problemei, înregistrînd rezultate modeste, însă destul de relevante: 

- sporirea accesului tinerilor cu dizabilităţi la diverse servicii educaţionale, indiferent de natura 

dizabilităţii; 

- asigurarea incluziunii educaţionale, sociale şi profesionale a tinerilor cu dizabilităţi; 

- creşterea numărului de tineri cu dizabilităţi angajate în cîmpul muncii; 

- diminuarea numărului de persoane cu dizabilităţi dependente de prestaţiile sociale; 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi; 

- asigurarea de şanse egale pentru tinerii cu dizabilităţi în obţinerea unui loc de muncă. 

   Descrierea activităţilor: 

 

Activitatea 1: Elaborarea bazei de date a tinerilor cu dizabilităţi din satul Răzeni 

Perioada de realizare: aprilie – august 2012 

În colaborare cu asistentul social de la Primăria Răzeni am elaborat iniţial lista tinerilor cu 

dizabilităţi cu vîrsta între 16 – 35 ani din localitate şi datele de contact. În total au fost identificate 40 

persoane din grupul ţintă. Ulterior a fost elaborată o anchetă socială pentru grupul ţintă al proiectului. 

Ancheta socială conţine informaţii despre: 

- Date de identificare, starea civilă şi dizabilitate; 

- Situaţia şcolară şi profesională; 

- Date despre părinţi, fraţi, surori şi relaţiile în familie; 

- Situaţia material-financiară; 

- Nevoi speciale şi istoricul social, etc. 

Ancheta socială a fost completată pentru toate cele 40 persoane identificate de către asistentul 

de proiect în colaborare cu asistentul social prin intermediul vizitelor la domiciliile tinerilor cu 

dizabilităţi. Toată informaţi a fost stocată într-un dosar care conţine anchetele sociale şi actele de 
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identitate ale tinerilor cu dizabilităţi. Informaţia disponibilă este confidenţială şi este utilizată strict în 

scopul proiectului. Pe parcursul realizării activităţilor, anchetele sociale se actualizează şi se anexează 

documentele confirmative. 

La moment dosarele beneficiarilor sunt păstrate în variantă de hîrtie, în perspectivă ne 

propunem să elaborăm o bază de date electronică în care să stocăm informaţia şi să putem duce o 

evidenţă mai operativă a informaţiei. 

Surse de verificare: dosarele beneficiarilor 

 

Activitatea 2: Atelierul de lucru „Experienţa Austriei în domeniul înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” 

Perioada de realizare: 10 – 11 iulie 2012 în or. Chişinău şi or. Ialoveni  

Evenimentul a constituit o platformă de discuţii şi transfer de know-how dintre doi experţi din 

Austria, Dl Wolfgans Sperl şi Dna Ulrike Votypka, reprezentanţi ai întreprinderii sociale WienWork 

din Viena şi 43 reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale de resort, sectorului asociativ, 

angajatorilor, şcolilor profesionale, asistenţi sociali, psihologi. 

Experţii au făcut o prezentare amplă a conceptului întreprinderii WienWork şi a subdiviziunilor 

acesteia, a programelor şi proiectelor de instruire profesională şi integrare pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi, a serviciilor sociale oferite beneficiarilor şi angajaţilor, a surselor de 

finanţare, politicii de marketing, a aspectelor privind colaborarea cu serviciile publice de formare 

profesională şi plasare în cîmpul muncii, tehnicilor de abordare şi cooperare cu angajatorii.  

Participanţii din republica Moldova s-au referit la importanţa cadrului normativ adecvat care să 

reglementeze procesul de incluziune a persoanelor cu dizabilităţi precum şi să instituie pîrghii reale de 

realizarea în practică a prevederilor legale. În cadrul sesiunilor de discuţii s-au abordat problemele cu 

care se confruntă actorii sociali din domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, în special 

pe piaţa muncii. Participanţii au efectuat un schimb de opinii şi sfaturi referitor la cum se soluţionează 

problemele respective în Austria. În concluzie, participanţii au menţionat că pentru a asigura 

durabilitatea întreprinderilor social-economice din Republica Moldova este necesar ca acestea să 

desfăşoare o activitate economică diversă, iar managerii acestor întreprinderi să urmeze cursuri de 

pregătire în domeniul managementului întreprinderilor social-economice. 

Experţii din Austria au vizitat un atelier protejat de producere a îmbrăcămintei „Bunătate” SRL 

situat în or. Chişinău.  

Atelierul de lucru a avut loc în oraşul Chişinău în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, la eveniment a participat ministrul Dna Valentina Buliga. Cea de-a doua parte a 

atelierului de lucru a avut loc în or. Ialoveni la Consiliul raional Ialoveni, la eveniment a participat 

vicepreşedintele pe probleme sociale Dl Anatolie Melenciuc. 

Surse de verificare: listele participanţilor, agenda evenimentului, poze, articol în presă 

 

Activitatea 3: Studiu asupra evaluării capacităţilor de incluziune socio-profesională a 

tinerilor cu dizabilităţi din s. Răzeni, r. Ialoveni 

Perioada de realizare: septembrie – octombrie 2012 

Scopul: Evaluarea persoanelor tinere cu dizabilităţi din satul Răzeni pentru elaborarea 

recomandărilor de incluziune socio-profesională.  

Evaluatori: Dna Liliana Lozovan, şef  Centrul de Expertiză Medicală a Vitalităţii Nr. 3, 

Chişinău şi Dna Marina Israfilov, şef Centrul de Expertiză Medicală a Vitalităţii, sector Ciocana, or. 

Chişinău. 

Grupul ţintă: 38 tineri cu dizabilităţi cu vîrsta de la 16 la 35 ani 

Metodologia: ancheta socială şi dialogul structurat.  
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Pentru realizarea scopului au fost urmate obiectivele:  

- Studierea structurii persoanelor tinere cu dizabilităţi şi evaluarea stării de sănătate la 

moment care sunt beneficiarii proiectului Volkshilfe/BMASK. 

- Evaluarea capacităţii persoanelor cu dizabilităţi de a fi instruite în scopul obţinerii unei 

profesii. 

- Elaborarea recomandărilor  de incluziune socio-profesională pentru persoanele cu 

dizabilităţi incluse în studiu. 

- Determinarea măsurilor manageriale în vederea optimizării incluziunii socio-profesionale  

şi elaborarea modelului de perspectivă pentru  acest contingent reeşind din afirmaţia: 

persoanele cu dizabilităţi au dreptul la oportunităţi corecte de incluziune socială şi angajare, 

la tratament nediscriminatoriu şi la slujbe decente. 

Colectarea datelor a fost obţinută prin metoda de intervievare. Anchetarea respondenţilor s-a 

efectuat individual în baza chestionarului. Chestionarul a cuprins o gamă largă de subiecte  incluse în 

38 întrebări, menite să contribuie la elucidarea obiectivelor studiate. Gama întrebărilor a fost  

repartizată în 3 capitole:  

- Informaţii generale – referitoare la vârstă, locul de trai şi de muncă, studii, starea civilă, etc. 

- Starea sănătăţii şi accesibilitatea asistenţei medicale acordate.   

- Caracteristica socio-economică. 

Din cele  38 de persoane participante în studiu, repartizarea conform gradelor de invaliditate  se 

prezintă în felul următor: Gradul I - 6 persoane; Gradul II - 28 de persoane; Gradul III - 4 persoane. 

Studiul detaliat se anexează. 

În baza rezultatelor studiului şi a recomandărilor oferite de experţi pentru integrarea socio-

profesională a tinerilor cu dizabilităţi incluşi în studiu, au fost selectaţi 10 beneficiari pentru a fi incluşi 

în acţiuni de incluziune socio-profesională. Criteriile de selecţie a beneficiarilor: egalitatea gender, 

vîrsta, situaţia social-economică, gradul de dizabilitate, studii. În dependenţă de aceste criterii şi 

recomandările experţilor au fost selectate următoarele persoane: 

Profilul beneficiarilor direcţi: 

 

Nr. Numele, prenumele Sexul Vîrsta Studii 
Grad de 

dizabilitate 

Situaţia social-

economică 

1 Bodoga Ion M 27 liceale 
pareza mîinii 

stîngi (gr. II) 
bună 

2 Nepotu Irina F 23 gimnaziale 
retard mintal 

(gr. II) 
bună 

3 Dubiţa Maria F 18 
gimnaziale 

incomplete 

retard mintal 

(gr. II) 
proastă 

4 Tamciuc Elena F 28 fără studii 
retard mintal 

(gr. II) 
satisfăcătoare 

5 Sandu Ion M 22 
gimnaziale 

incomplete 

consecinţe 

TCCÎ grav  

(gr. I) 

bună 

6 Maranda Andrei M 30 profesionale 
epilepsie  

(gr. III) 
satisfăcătoare 

7 Braga Iulia F 32 profesionale 
retard mintal 

(gr. III) 
satisfăcătoare 

8 Sîreţanu Serghei M 31 profesionale 
epilepsie  

(gr. II) 
satisfăcătoare 
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9 Antoci Lidia F 34 fără studii 
retard mintal 

sever (gr. I) 
proastă 

10 Rezanu Mihail M 18 
gimnaziale 

incomplete 

retard mintal 

moderat  

(gr. II) 

proastă 

Surse de verificare: studiul, dosarele beneficiarilor 

 

Activitatea 4. Formarea abilităţilor profesionale şi încadrarea în muncă a beneficiarilor 

 Parteneri: Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni şi Asociaţia 

Obştească “Insula Speranţelor”; 

 Beneficiari: 7 tineri cu dizabilităţi (5 fete şi 2 băieţi), din care 3 persoane au beneficiat de 

instruire prin intermediul ANOFM iar 4 persoane au beneficiat de instruire prin intermediul 

proiectului. Tinerii încadraţi în procesul de studii au beneficiat de burse; 

 Domenii de instruire: ajutor de bucătar (4 fete), contabil (1 băiat), lăcătuş-electrician (1 băiat), 

croitor (1 fată); 

 Antrenarea beneficiarilor în acţiunea de confecţionare a mărţişoarelor şi lucrările de renovare a 

spaţiului cantinei sociale. Toţi 10 tineri au fost antrenaţi în acţiunile menţionate, în dependenţă 

de specificul lucrărilor. Tinerii încadraţi în muncă au beneficiat de salarii. Cei 10 beneficiari 

direcţi vor fi încadraţi în cîmpul muncii la întreprinderea social-economică creată în cadrul 

proiectului. 

Surse de verificare: actele de studii, poze 

 

Activitatea 5. Crearea şi înregistrarea Întreprinderii social-economice 

 Fondator: Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni” 

 Capital social iniţial: 5400 lei 

 Registrator: Camera Înregistrării de Stat 

 Data înregistrării: 26 decembrie 2012 

 Denumirea Întreprinderii: Floare de cireş SRL 

 Domenii de activitate: cantina socială, desfacerea alimentelor gata, creşterea producţiei de 

pepinieră 

 Personal: director, contabil, bucătar-şef, bucătar, 4 asistenţi-bucătar, 2 specialişti creşterea 

legumelor, 5 lucrători în seră, şofer (10 persoane - 60% tineri cu dizabilităţi) 

Surse de verificare: actele de înregistrare a întreprinderii 

 

Activitatea 6. Lucrări de construcţie şi dotare cu echipament a cantinei de ajutor social din comuna 

Răzeni 

 Perioada: ianuarie – aprilie 2013 

 Lansarea: iunie 2013 

 Beneficiari: 20 persoane din categorii social-vulnerabile, în special bătrîni singuratici, din satul 

Răzeni; beneficiarii vor fi stabiliţi în colaborare cu Primăria Răzeni 

 Mod de deservire: 3 ori în fiecare săptămînă vor beneficia de prînz la domiciliu (fie că 

persoana se deplasează singură şi primeşte mîncarea sau lucrătorul, după caz, angajatul 

cantinei, va livra mîncarea la domiciliul persoanei 

 Servicii contra plată: livrarea la domiciliu a prînzurilor calde şi catering în oraşul Chişinău  

Surse de verificare: proiectul cantinei sociale, poze 
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Activitatea 7. Masa rotundă “Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi: 

probleme şi soluţii” 

Perioada de realizare: 13 martie 2013 

Scopul evenimentului a fost de a reuni circa 30 reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor 

statului implicate în procesul de facilitare a integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, 

pentru ca fiecare să prezintă preocupările de moment în domeniu, rezultatele activităţii şi planurile de 

viitor, astfel ca actorii din domeniu să cunoască situaţia actuală, s-a realizat un schimb de opinii, bune 

practici, s-au analizat problemele şi s-au elaborat recomandări. 

Masa rotundă a fost divizată în două sesiuni. Prima sesiune a fost dedicată iniţiativelor actorilor 

naţionali şi austrieci în domeniul facilitării accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. În 

cadrul acestei sesiuni au avut comunicări reprezentanţi de la Direcţia politici de protecţie socială a 

persoanelor cu dizabilităţi a Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi 

Direcţia implementarea politicilor de ocupare a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

Ataşatul pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Drepturilor Consumatorilor de la Ambasada 

Austriei în Republica Moldova, Keystone Human Services International Moldova, Asociaţia Motivaţie 

Moldova, Centrul de Susţinere a Businessului pentru Nevăzători. Totodată, Asociaţia Obştească „Eco-

Răzeni” a făcut o prezentare a rezultatelor implementării proiectului şi a Studiului asupra evaluării 

capacităţilor de incluziune socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi din s. Răzeni, r. Ialoveni 

În a doua parte a zilei, participanţii au activat în cadrul a două ateliere. Primul atelier de lucru a 

discutat despre barierele în procesul de integrare pe piaț a muncii a persoanelor cu dizabilităț i din 

Republica Moldova, în cel de al doilea atelier a elaborat recomandări pentru îmbunătăț irea situaț iei 

din domeniul integrării pe piaț a muncii a persoanelor cu dizabilităț i din Republica Moldova. 

În primul atelier de lucru, participanţii au ajuns la concluzia că în Republica Moldova 

persoanele cu dizabilităţi sînt marginalizate şi necesită tot sprijinul pentru a depăşi această situaţie, iar 

accesul fără limitări sau restricţii la mediul fizic constituie unul din factorii esenţiali care ar asigura 

respectarea dreptului la muncă al persoanelor cu dizabilităţi. Totodată s-a constat că procesul de 

angajare în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi este unul complex şi este condiţionat de 

multiple cauze de ordin legislativ, instituţional, economic, social, educaţional, de mediul fizic, situaţia 

de pe piaţa muncii, persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora etc. Doar cu eforturi unificate ale 

tuturor actorilor implicaţi se va reuşi a fi depăşite aceste bariere. 

Participanţii s-au implicat foarte activ şi responsabil în identificarea, înregistrarea şi explicarea 

cauzelor, au adus exemple reale prin care au fost lesne de observat acele bariere foarte dificile în calea 

realizării unei incluziuni de succes a forţei de muncă. Acestea după părerea participanţilor atelierului 

fiind principiale pentru a vedea persoanele cu dizabilităţi în calitate de specialişti înalt calificaţi şi 

profesionişti şi recunoscuţi pentru munca realizată. 

Cel de al doilea grup de lucru a convenit asupra următoarelor recomandări: 

Problema 1. Stereotipurile faț ă de persoanele cu dizabilităț i. 

- Mediatizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităț i, cu accentuarea dreptului de a munci; 

- Suport psihologic familiilor în care locuiesc persoane cu dizabilităț i; 

- Încurajarea ș i instruirea persoanelor cu dizabilităț i în mod continuu, începînd cu grădiniț a; 

- Organizarea de evenimente speciale la care să participe persoanele cu dizabilităț i împreună cu 

alț i actori comunitari: concursuri, expoziț ii, flash-mob ș .a. 

- Cursuri / programe speciale de instruire pentru specialiș tii care lucrează cu persoanele cu 

dizablilităț i; 

- Promovarea prin mass-media a istoriilor de succes ale persoanelor cu dizabilităț i; 

- Responsabilizarea părinț ilor copiilor cu dizabilităț i; 

http://ecorazeni.wordpress.com/2013/03/12/masa-rotunda-integrarea-pe-piata-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati-probleme-si-sol
http://ecorazeni.wordpress.com/2013/03/12/masa-rotunda-integrarea-pe-piata-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati-probleme-si-sol
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- Schimb de experienț ă între agenț ii economici care angajează persoane cu dizabilităț i cu cei 

care încă nu o fac; 

- Platformă naț ională a organizaț iilor care lucrează în domeniul angajării persoanelor cu 

dizabilităț i. 

Problema 2. Necompetitivitatea persoanelor cu dizabilităț i pe piaț a muncii, datorată calităț ii 

joase a procesului de instruire. 

- Ajustarea legislaț iei în domeniul instruirii la legislaț ia internaț ională ș i naț ională ce 

protejează drepturile persoanelor cu dizabilităț i; 

- Elaborarea mecanismelor de monitorizare ș i sancț ionare a nerespectării legislaț iei în 

domeniu; 

- Ajustarea curriculelor la necesităț ile de instruire a persoanelor cu dizabilităț i; 

- Asigurarea instituț iilor specializate cu materiale didactice corespunzătoare ș i actualizate; 

- Asigurarea instituț iilor specializate cu profesori calificaț i ș i perfecț ionarea continuă a 

acestora; 

- Majorarea salariilor profesorilor din instituț iile specializate în instruirea persoanelor cu 

dizabilităț i; 

- Asigurarea accesibilităț ii în instituț iile de învăț ămînt; 

- Adaptarea spaț iilor din cadrul instituț iilor de învăț ămînt (sălile de clasă, băncile, 

laboratoarele) la necesităț ile persoanelor cu dizabilităț i. 

- Asigurarea instituț iilor de învăț ămînt cu aparataj corespunzător: mijloace audio vizuale, 

aparate auditive etc. 

- Organizarea de activităț i incluzive în cadrul instituț iilor de învăț ămînt. 

Problema 3. Accesibilitate redusă / infrastructura neadaptată 

- Elaborarea mecanismului de implementare legislaț iei pentru asigurarea accesibilităț ii în 

blocuri de locuit, instituț ii, localuri etc. 

- Elaborarea mecanismului de monitorizare ș i sancț ionare a nerespectării legislaț iei; 

- Instituirea măsurilor de stimulare a agenț ilor economici pentru adapratea ș i dotarea spaț iilor 

de muncă conform necesităț ilor persoanelor cu dizabilităț i. 

Problema 4. Insuficienț a locurilor de muncă în domeniile de interes pentru persoanele cu 

dizabilităț i 

- Subvenț ionarea de la bugetul de stat a locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităț i; 

- Susț inerea financiară a agenț ilor economici pentru crearea locurilor de muncă destinate 

persoanelor cu dizabilităț i; 

- Reducerea taxelor pentru agenț ii economici ce angajează persoane cu dizabilităț i; 

Problema 5. Motivaț ia insuficientă pentru a munci  la persoanele cu dizabilităț i. 

- Efectuarea unui sondaj de opinii în rîndul persoanelor cu dizabilităț i ș i corelarea rezultatelor 

cu Barometrul profesiilor elaborat de ANOFM; 

- Asigurarea persoanelor cu dizabilităț i cu transport adaptat din mediile rurale spre oraș e, la 

întreprinderi; 

- Majorarea salariul minim în economia reală. Aceasta va majora salariile persoanelor cu 

dizabilităț i; 

- Asigurarea diverselor facilităț i la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităț i: 

alimentare, consiliere, spaț iu pentru relaxare ș .a. 

Surse de verificare: listele participanţilor, agenda evenimentului, poze 

 

Activitatea 8. Vizite de monitorizare a experţilor austrieci în Moldova 

Au fost efectuate 4 vizite: iulie, septembrie, decembrie şi martie 
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- Asistenţă în elaborarea business planului pentru Floare de cireş SRL 

- Suport în stabilirea instrumentelor de cercetare a pieţii 

 

 

Surse de venit 2012 

 

Nr. Sursele de venit 
Suma 

(lei) 

1 Cotizaţii de membru 175,00 

2 Fundaţia Soros I 120496,86 

3 Fundaţia Soros II 3124,93 

4 Fundaţia Est-Europeană Moldova 74280,00 

5 
Ministerul Federal Austriac al Afacerilor 

Sociale, Muncii şi Protecţiei Consumatorilor 
333392,52 

6 Ministerul Mediului al Republicii Moldova 99870,90 

7 
Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii 

Moldova 
20000,00 

8 Consiliul Raional Ialoveni 40000,00 

9 Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova 18525,00 

10 Prestarea serviciilor 3717,00 

11 Acţiuni de fundraising local 16132,00 

TOTAL 729714,21 

 

 

Rapoartele de cheltuieli pot fi accesate pe paginile web: 

www.ecorazeni.wordpress.com 

www.fondultinerilor.md  

 

http://www.ecorazeni.wordpress.com/
http://www.fondultinerilor.md/

