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Raport narativ 
 
Organizaţia: Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” 

Grant nr.: 233 

Denumirea Proiectului: Întreprinderea socială ”Floare de cireş” S.R.L. - mecanism de integrare socială a tinerilor cu dizabilităţi din Răzeni 

Perioada de raportare: martie/2014 – decembrie/2016  

 
PERFORMANŢA PROIECTULUI  

 

Scopul proiectului:  Incluziunea socio-profesională activă a tinerilor cu dizabilităţi din comuna Răzeni, r. Ialoveni 

  

Produse planificate (conform Anexei 
nr. 3) 

Indicatori planificați pentru întreaga 
durată a proiectului 

Indicatori realizați în perioada de 
raportare 

Motivele de neîndeplinire a 
produselor / Perspectivele de 

realizare 

Infrastructura și condițiile necesare de 
angajare a persoanelor cu dizabilități 
create; 

2 sere cu o suprafață de 546 m2 
construite; 
4,6 tone de legume (roşii, castraveţi, 
ardei) produse; 
Angajarea în câmpul muncii a 5 
persoane, din care 4 tineri cu 
dizabilităţi; 
70 mii lei încasați din vânzarea 
legumelor (primăvara  2014). 

2 sere cu o suprafață de 525 m2 
construite; 
3,6 tone de legume (roşii, castraveţi, 
ardei) produse; 
Angajarea în câmpul muncii a 5 
persoane, din care 4 tineri (1 femeie şi 
3 bărbaţi) cu dizabilităţi şi din categorii 
defavorizate; 
20,3 mii lei încasați din vânzarea 
legumelor (2014-2016). 

 

Gradul crescut de sensibilizare a 
locuitorilor din r. Ialoveni față de 
incluziunea persoanelor cu dizabilități; 

3 ședințe ale grupului de lucru local 
format din 20 reprezentanţi ai actorilor 
sociali; 
Minim 8 articole în presa scrisă și on-
line; 
6 dezbateri publice cu participarea a 
minim 50 de persoane la fiecare; 
Circa 3 mii materiale informative 
distribuite în minim 10 localități din 

197 postări pe pagina de facebook a 
întreprinderii sociale și 21 articole 
presa scrisă, online, TV și radio; 
2 ediţii (2015, 2016) ale Conferinţei 
Naţionale pentru Antreprenoriat Social 
desfăşurate la Chişinău, Bălţi şi Cahul 
cu participarea a peste 300 
reprezentanţi ai OSC, experţi străini şi 
instituţiilor guvernamentale; 
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raion; 
Gradul de acceptare a grupurilor 
vulnerabile şi marginalizate; 

520 copii a broşurii cu materialele 
conferinţelor, în limbile română şi rusă, 
tipărite şi distribuite; 
5 şedinţe ale Platformei Naţionale 
pentru Antreprenoriat Social 
desfăşurate la Chişinău cu participarea 
a circa 35 reprezentanţi OSC, autorităţi 
publice şi întreprinderilor sociale; 
Grup de lucru guvernamental creat în 
noiembrie 2015 pe lîngă Ministerul 
Economiei care a elaborat proiectul de 
modificare a cadrului legal pentru 
reglementarea antreprenoriatului 
social; 
Proiectul de lege cu privire la 
reglementarea antreprenoriatului social 
adoptat în şedinţa Guvernului din 07 
decembrie 2016. 

Gradul de autonomie crescut a 
persoanelor cu dizabilități din s. 
Răzeni, r. Ialoveni; 

20 sesiuni de informare a angajaţilor; 
10 tineri cu dizabilități angajați în cadrul 
întreprinderii sociale; 

Adaptat și aplicat (de trei ori pe 
săptămînă cîte două ore) curriculum 
pentru activitățile de dezvoltare a 
abilităților de viață independentă 
(desfăşurate circa 584 ore astronomice 
în perioada 2015 – 2016), care 
cuprinde următoarele tematici: 

- Măsuri de securitate la locul 
de muncă, în stradă, în 
transport și în casă; 

- Riscuri profesionale (bucătar, 
chelner) și prevenirea 
accidentelor de muncă; 

- Interveții de acordare a 
primului ajutor în caz de 
accidentare personală sau a 
altor persoane; 

- Prevenirea incendiilor și 
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procedura de evacuare în caz 
de urgență; 

- Principiile de bază ale unei 
vieți independente; 

- Codul bunelor maniere; 
- Drepturile universale ale 

omului. Principiile unei 
cetățenii active; 

- Gestionarea banilor și 
planificarea bugetului propriu; 

- Importanța unui regim 
alimentar sănătos și 
practicarea sportului; 

- Tehnici de planificare eficientă 
a timpului; 

- Modalități de prezentare a 
propriei experiențe de viață; 

- Dezvoltarea încrederii în sine 
– autoaprecierea; 

- Igiena și imaginea personală; 
- Strategii eficiente de luare a 

deciziilor; 
- Formarea și aplicarea 

abilităților de comunicare; 
- Identificarea factorilor de stres 

personal și simptomele legate 
de stres; 

- Viciile societății: alcoolul, 
fumatul, drogurile, corupția; 

- Poluarea și metode de 
protecție a mediului 
înconjurător; 

- Dimensiunea de gen, 
stereotipuri și metode de 
asigurare a echității gender; 

- Identificarea surselor de 
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informare cu privire la 
oportunitățile de muncă; 

- Înțelegerea drepturilor și 
obligațiilor salariatului; 

- Întocmirea unui CV coerent; 
- Simularea interviului de 

angajare. 
12 tineri (5 femei și 7 bărbați) cu 
dizabilități și 3 persoane (1 femeie și 2 
bărbați) din categorii vulnerabile dispun 
de un loc de muncă în cadrul 
întreprinderii sociale; 
22 tineri (10 femei și 12 bărbați) cu 
dizabilități din 11 raioane au beneficiat 
timp de 4 luni de programul de instruire 
la locul de muncă și angajare asistată. 

Numărul crescut de beneficiari ai 
serviciilor; 

25 persoane beneficiază de serviciile 
cantinei de ajutor social (comparativ cu 
20 de pers. la momentul demarării 
proiectul); 
300 elevi beneficiari de cursuri practice 
în cadrul orelor de „Educaţie 
tehnologică”. 

56 persoane beneficiază de serviciile 
cantinei de ajutor social timp de 11 luni 
pe parcursul unui an, cu excepția lunii 
august; 
Circa 120 de elevi de la treapta 
gimnazială și liceală beneficiază zilnic 
contra plată (11 lei/zi) de prînz în 
cantina liceului oferit de întreprinderea 
socială; 
22 tineri cu dizabilități din 18 localități 
au beneficiat de programul de instruire 
la locul de muncă și angajare asistată; 
167 evenimente de catering deservite 
la care au participat circa 6,3 mii 
persoane. 
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PERFORMANŢA PROIECTULUI  

 

Rezultate planificate  (conform Anexei nr. 3) Indicatori planificați pentru întreaga durată a 
proiectului 

Indicatori realizați în perioada de raportare 

Persoanele cu dizabilități din r. Ialoveni vor 
beneficia de servicii calitative de incluziune; 

Rata persoanelor cu dezabilităţi care și-au sporit 
gradul de integrare în societate graţie proiectului;  
Numărul de localităţi (în proiect prevăzut 4) din 
raionul Ialoveni în care sunt elaborate iniţiative de 
lansare a afacerilor sociale; 
Minim 3 decizii de îmbunătățirea mediului legal, 
economic și social la nivel de raion pentru 
desfășurarea activităților de antreprenoriat social 
adoptate și implementate; 

Circa 20% dintre tinerii cu dizabilităţi din Răzeni și-au 
sporit gradul de integrare în societate graţie proiectului. 

Popularizarea conceptului de antreprenoriat 
social; 

În Răzeni activează prima întreprindere socială din 
raionul Ialoveni. 

Cadrul legal de implementare a antreprenoriatului 
social se va îmbunătăți. 

 

 
 
RESURSELE UTILIZATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE 

 
Resursele FEE Moldova: 40737 USD 
 
Alte resurse (în funcţie de caz; specificaţi sursele de finanţare şi sumele corespunzătoare): 123350 USD 

- Ministerul Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului 
- Primăria orașului Viena 
- AO ProMoldova Social 
- IM Swedish Development Partner 
- Floare de cireş SRL 

 
PERFORMANŢA PROIECTULUI — DIFICULTĂŢI  

 

Factori Interni (resurse umane, financiare, capacitatea de management) Factori Externi (politici, economici, sociali, instituţionali) 

Capacitatea redusă de muncă a angajaţilor cu dizabilităţi scade nivelul de 
productivitate globală per întreprindere, respectiv Floare de cireş SRL nu poate 
răspunde tuturor comenzilor clienţilor; 

Lipsa cadrului legal care să reglementeze domeniul antreprenoriatului social, 
creează confuzii şi neclarităţi în societate. Instituţiile guvernamentale, nu 
recunosc statutul de întreprindere socială, respectiv Floare de cireş SRL este 
privit ca şi un business clasic, fără a analiza activitatea întreprinderii şi beneficiile 
socio-economice; 

Întreprinderea se află în primii ani de activitate, de aceea venitul este investit în 
mare parte pentru achiziţionarea de noi utilaje şi echipament, în detrimentul 
cheltuielilor pentru resurse umane şi marketing; 

Într-o anumită măsură, corupţia este unul dintre factorii externi prezenţi în 
procesul de înregistrare şi activitate a unui întreprinderi. 
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PERFORMANŢA PROIECTULUI — OPORTUNITĂŢI  

Specificaţi principalele oportunităţi şi factori cheie care au contribuit la implementarea proiectului. 
Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” este un actor activ în raionul Ialoveni în domeniul promovării drepturilor omului, care a dezvoltat pe parcursul anilor parteneriate 
cu majoritatea instituţiilor publice din regiune. Acest fapt constituie unul dintre factorii de succes care contribuie la realizarea activităţilor proiectului. 
Un alt aspect important este suportul permanent şi necondiţionat oferit de Primăria / Consiliul local Răzeni şi Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din Răzeni. Aceste instituţii 
au conştientizat necesitatea existenţei pe teritoriul localităţii a organizaţiilor neguvernamentale active şi a cît mai multor agenţi economici. În acest sens, a fost uşor 
de a identifica spaţii pentru amplasarea obiectelor întreprinderii sociale, inclusiv oferirea suportului pentru acoperirea temporară a cheltuielilor de energie electrică şi 
apă. Eco-Răzeni a semnat un Acord de colaborare cu Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din Răzeni şi Primăria Răzeni prin care se stipulează că contribuţia nemonetară la 
proiectul Eco-Răzeni a comunităţii constă în: transmiterea în folosinţă gratuit a serei, inclusiv conectarea la sistemul de apă şi energie electrică, de aceste servicii, 
Eco-Răzeni beneficiază gratuit. 
 
PROGRESUL înregistrat în formarea şi dezvoltarea PARTERERIATELOR  

Descrieţi modul în care proiectul a contribuit la consolidarea parteneriatelor cu diferiţi actori: 
               

 Consolidat În anumită măsură Neschimbat Comentarii 

Guvern 

   

Eco-Răzeni este membră a grupului de lucru guvernamental pentru 
elaborarea cadrului normativ în domeniul antreprenoriatului social de pe 
lîngă Ministerul Economiei; 
AO Eco-Răzeni este membră a Grupului de lucru privind elaborarea, 
implementarea și monitorizarea Strategiei de incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilități a raionului Ialoveni pentru perioada 2016 – 
2021. Organizația noastră este activ implicată în realizarea obiectivului 
“Dezvoltarea serviciilor de incluziune socio-vocațională și angajarea în 
cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități” în parteneriat cu Agenția 
pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni și Direcția Generală Asistență 
Socială Ialoveni; 

Donatori 

   

A fost semnat un Contract de grant cu Primăria orașului Viena pentru o 
perioadă de 12 luni (august 2016 – iulie 2017) privind compensarea 
parțială a salariilor angajaților persoane cu dizabilităţi, inclusiv 
dezvoltarea programului de instruire la locul de muncă a persoanelor cu 
dizabilităţi din mai multe raioane. 

ONG 

   

AO Eco-Răzeni  în parteneriat cu Asociația Motivație moderează 
activitatea Platformei societății civile pentru antreprenoriat social din 
Moldova; 
ONG-urile interesate de dezvoltarea antreprenoriatului social solicită 
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consultanţă în domeniu; suntem invitaţi cu prezentări la mai multe mese 
rotunde, conferinţe; reprezentanţii mai multor ONG-uri efectuează vizite 
la întreprinderea socială din Răzeni; Floare de cireş SRL oferă lunar 
servicii catering la cel puţin 9-11 ONG-uri. 

Sectorul Privat 

   

Au fost valorificate relații de colaborare în domeniul angajării pe piața 
liberă a forței de muncă a beneficiarilor programului de instruire la locul 
de muncă și angajare asistată, cu doi agenți economici din or. Chișinău: 
Leogrand Hotel SRL și ÎCS Codru Hospitality SRL. 

Organizaţii internaţionale 
   

Au fost stabilite relații de colaborare în domeniul promovării conceptului 
antreprenoriat social cu European Network of Social Integration 
Enterprises - ENSIE. 

Altele (specificaţi)     

 
PROMOVAREA EGALITĂŢII DE GEN 

Specificaţi modul în care proiectul a contribuit la promovarea egalităţii de gen:  
 

Domenii de intervenţie Da Comentarii 

Promovarea de politici în domeniul egalităţii de gen   

Consolidarea capacităţilor în domeniul asigurării egalităţii de gen   

Asigurarea egalităţii de gen în interiorul organizaţiei 

 

- preocupare p/u formarea personalului în sensul sensibilizării la dimensiunea de gen; 
- perspectiva de gen este inclusă în toate produsele/publicaţiile interne şi externe; 
- a fost creată baza de date electronică (MS Access) a beneficiarilor AO Eco-Răzeni, 
prin intermediul căreia se realizează colectarea şi evaluarea datelor segregat pe genuri. 

Alte intervenţii (specificaţi):    

 

https://web.facebook.com/ensienetwork/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/ensienetwork/?ref=page_internal
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PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI 

Specificaţi modul în care proiectul a contribuit la promovarea şi apărarea drepturilor omului:  
 

Domenii de intervenţie Da Comentarii 

Promovarea de politici în domeniul drepturilor omului   

Consolidarea capacităţilor autorităţilor publice în domeniul respectării 
drepturilor omului 

  

Întărirea capacităţii deţinătorilor de drepturi pentru a-şi cunoaşte şi a-şi apăra 
drepturile  

 Dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilităţi 

Alte intervenţii (specificaţi):    

 


