RAPORT NAPATIV

Asociaţia Obştească „ PARTENERIAT SOCIAL ”

Denumirea NGO-ului:

Cod fiscal:
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Adresa juridică a O.N.G.
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Perioada de raportare

01. 01.2015. -- 31.12.2015.

Preşedintele : A. O.
„ Parteneriat Social ”

Raisa Bălan

Perioada de raportare a activităților și finanțării: 01.01.2015. – 31.12.2015.
Scopul:
Combaterea sărăciei şi ajutorarea păturilor social vulnerabile.
Implicarea acestor categorii de persoane în viaţa socială.
Obiective:
Promovarea parteneriatului social, valorilor şi intereselor umanitare în societate;
Contribuirea la iradierea sărăciei în societate;
Contribuirea la educarea civică a populaţiei în raion;
Apărarea drepturilor şi intereselor civile a păturilor defavorizate ale societăţii;
Grija faţă de persoanele socialmente vulnerabile;
Constituirea şi consolidarea relaţiilor între A.O. „ Parteneriat Social ”, APL, O.N.G.-uri Internaţionale
și locale, Agenți Economici, Societatea civilă și diferite Organizații donatoare - locale și internaționale.
Grupul ţintă şi beneficiarii
Beneficiari direcţi:
20 persoane social vulnerabile selectaţi prin rotaţie pentru o perioadă de 2 luni împreună cu
cadrele secţiei Asistenţă Socială şi APL;
Dintre ei 5 persoane social vulnerabile inapţe de a se deplasare la centru primesc hrana la
domiciliu zilnic prin intermediu lucrătorilor sociali sau rudelor.
Persoanele care constituie echipa de implementare, prin câştigare de experienţă în elaborarea şi
implementarea proiectelor.
Conform datelor statistice oferite de către Casa Naţională de Asigurări Medicale numărul total de locuitori pe
or. Leova este de 10.800 persoane.
2.780 pers. – pensionari de vîrstă pe or. Leova.
439 pers. – invalizi.
Indicele păturilor social –vulnerabile este de – 39% pe or . Leova.

Reeşind din informaţia expusă mai sus activitatea Centrului Comunitar „ Încredere” este de o importanţă
deosebită. Astfel la moment noi putem acoperi cu acordare de servicii necesităţile vitale la a treia parte din
contingentul social-vulnerabil ( beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului.) din oraş.
Prin diversificarea spectrului de servicii acordate beneficiarilor şi populaţiei or. Leova, echipa de
implimentare a proiectului speră ca acestor pături defavorizate să le acordăm o şansă de reintegrare în
societate.
Beneficiarilor sânt întocmite Anchete individuale pentru fiecare beneficiar care sânt reactualizate periodic, în
funcţie de monitorizarea făcută. Obligatoriu de către beneficiari este trecut controlul radiologic, pentru
excluderea bolilor contagioase.
Este instituită o comisie specială pentru selectarea beneficiarilor compusă din:
1. Reprezentantul Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei –
Tatiana Puiu – Specialist Principal.
2. Primăria or. Leova –
Galina Şcedrova – Secretar al Primăriei.
3. A.O. „ Parteneriat Social.” –
Raisa Bălan – manager de proiect.
Selectarea beneficiarilor se face după următoarele criterii:
Bătrîni singuratici. ( Pensionarii de vîrstă, care nu au nici un copil şi mărimea pensiei nu depăşeşte
600-00 lei lunar.)
Persoane ţintuite la pat. ( Din această categorie fac parte pensionarii şi invalizii cu diferite grupe de
invaliditate care necesită îngrijirea permanentă a unei alte persoane şi unde serviciile acordate de
Centru Comunitar „ Încredere” vor fi ca un suport adăugător pentru a le uşura suferinţele.)
Mame cu mulţi copii, unde tatăl nu lucrează. ( Mame cu 5-6 copii care stau acasă în concediu pentru
îngrijirea copilului şi unde tatăl din pricine obective nu este încadrat în cîmpul muncii.)
Invalizi de grupa I.( Din această categorie acele persoane care se pot deplasa beneficiază de serviciile
acordate în centru şi cei netransportabili le acordăm servicii la domiciliu.)
Invalizi de grupa II,III – neangajaţi în cîmpul muncii. ( Grupa a II şi a III de invaliditate sa acordă
bolnavilor care suferă de aceleaşi maladii dar de diferite forme de gravitate. Acei bolnavi unde procesul
evoluţiei bolii nu este atît de acut şi au posibilitatea de a se încadra în cîmpul muncii pentru menţinerea
existenţei pot beneficia de restul serviciilor acordate de Centru.)
Persoane social-vulnerabile – şomeri. ( Persoane care nu sînt încadrare în cîmpul muncii şi nu au o altă
sursă alternativă de existenţă, nu sînt înregistraţi la Oficiul Forţelor de Muncă şi nu li se acordă
indemnizaţia de Şomer.)
Beneficiri indirecţi:
2.400-2.600 persoane care fac parte din categoria socialmente-vulnerabile şi stau la evidenţă la
secţia Asistenţă Socială şi care beneficiază de serviciile Centrului Comunitar pe parcursul unui
an;
APL;
Consiliul Raional Leova;
Secţia Asistenţă Socială şi P.F. Leova;
Inspecţia Muncii.

Metode de lucru:
Activ.1: informarea populaţiei prin intermediul mass-media:
Articole în Buletinul Electronic al Centrului CONTACT Cahul
Articole în Buletinul Electronic al Fundației HEKS

Articole postate pe www.parteneriat.org
Dispunem de un panoului informativ a Centrului Comunitar „ Încredere ” unde lunar sînt afişate listele
beneficiarilor cantinei, activităţile şi succesul de implementare a proiectului.
Activ.2: Practicarea unei îndeletniciri.

O recreere spirituală, te încarcă de energie, î-ți luminează cugetul și cu noi forțe mergi mai departe prin
tumultul evenimentelor de zi cu zi. Această relaxare beneficiarii Centrului Comunitar „ Încredere ” o găsesc
în practicarea croșetatului, graficii cu ață, unde fiecare lucrare efectuată este un succes, o senzație de bucurie
și o mîndrie că pot contribui, î-și pot aduce aportul lor la completarea expoziției cu lucrările beneficiarilor:
„Mîini dibace ”
Activ.3 Alimentarea beneficiarilor conform orarului de lucru săptămânal (5 zile /săptămână)
Intervalul de timp stabilit pentru luarea mesei orele 12-13.
Au beneficiat de mese calde pe perioada 01.01.2015 -- 31.12.2015. --- 270 persoane :
Luna I
– 20 persoane.
Luna II
- 20 persoane.
Luna III
- 20 persoane.
Luna IV
- 20 persoane.
Luna V
- 20 persoane.
Luna VI
- 20 persoane.
Luna VII - 20 persoane.
Luna VIII - 20 persoane.
Luna IX
- 20 persoane.
Luna X
- 20 persoane.
Luna XI - 20 persoane.
Luna XII - 50 persoane.
Dintre care la domiciliu au fost deserviţi 50 persoane.

Prepararea bucatelor.

Deservirea beneficiarilor.

Activ. 4 Acordarea serviciilor medicale gratuite beneficiarilor.

Măsurarea Tensiunii Arteriale.

Tuberculoza pulmonară.

În incinta Centrului Comunitar beneficiarii pot primi servicii medicale primare după necessitate.
( măsurarea tensiunii și temperaturii, acordarea primului ajutor în caz de hopotermie, șoc anafilactic,
insolație, arsuri termice, insuficiență cardiacă ș.a.)
Persoanele imobilizate sânt vizitate de către Asistenții sociali l la domiciliu.
Activ.5 Prestarea serviciilor publice gratuite beneficiarilor.

Serviciile Spălătoriei p-u beneficiari.
Au beneficiat de serviciile spălătoriei publice pe perioada 01.01.2015 -- 31.12.2015.
--- 270 de beneficiari,

Activ.6 Acordarea de asistenţă şi rezultate aşteptate.
Un aspect care va fi în urma implementării cu succes al proiectului este acela că va creşte numărul
persoanelor implicate în activităţile proiectului.
De asemenea prin diseminarea şi publicitatea succeselor, proiectul este un model de bună practică la
nivel raional şi republican.
Un alt aspect este acela că a crescut numărul de beneficiari şi aceste pături vulnerabile simţ grija pe
care le-o purtăm şi atitudinea societăţii faţă de categoria de persoane socialmente-vulnerabilă.
Implementarea cu succes a proiectului este ca un prim rezultat în crearea unei alternative de suport
pentru îngrijirea şi asistenţa socială a persoanelor socialment vulnerabile şi implicarea lor în societate.
Durabilitate financiară asigurată pentru funcţionarea cu succes a Centrului, cât şi a extinderii lui.
Capacităţi consolidate a AO „Parteneriat social” şi APL
Un mod sănătos de viaţă promovat cu succes în rândul populaţiei vulnerabile din raionul Leova.
Active.7 Cadouri p-u voluntari.

Pentru toți elevii voluntari de la L.T. „M. Eminescu” care au participat în activitățile artistice ale Centrului
Comunitar „ Încredere ” pe parcursul anului Organizația „ Misiunea Fără Frontiere” din numele lui Moș
Crăciun le-a adus copiilor cadouri dulci.
Activ. 8. Master Class: „ Drumul lemnului .”

În data de 05.03.2015, în incinta sălii de Festivități și atelierului de tîmplărie al școlii profesionale din or.
Leova a avut loc activitatea Master Class „ Arta lemnului ” la acest eveniment au participat beneficiarii
proiectului: „ Oportunități profesionale și integrare socială a tinerilor din localitățile rurale din r-le de sud ale
Republicii Moldova”. Acest proiect este finanțat de către Fundația Elvețiană HEKS și implementat de către
A.O. „ parteneriat Social ” din or. Leova. Se desfășoară activitățile deja al treilea an de învățămînt și a
devenit o tradiție ca în fiecare an să desfășurăm activități de Master Class cu beneficiarii proiectului – elevi ai
Ș.P.Leova de la diferite specialități ca: Bucătari, Vinificatori - viticultori, Cusătorese și desigur și cu elevii de
la specialitatea de Tîmpplari.
Activ.9. Măsura culturală și masă de binefacere organizată cu ocazia zilei de 8 Martie.

Pentru toate doamnele participante la masa de binefacere cu ocazia zilei de 8 Martie finanțatorii noștri
Compania JTI, le-a făcut cadou căte o cană imprimată. Cîtă seninătate în priviri și fețe luninoase aveau
bătrînele noastre, cît de importante se simțeau, că nu sînt uitate și sînt luate în seamă. Mulțumiri și adînci
plecăciuni pentru finanțatorii noștri din partea doamnelor care au menționat gestul frumos ( cadoul ) care l-au
primit.
Activ. 10. Seminare de instruire cu Asistenții Sociali din r-le Leova și Cantemir.

În cadrul proiectului: „ Oportunităţi profesionale și integrare socială a tinerilor dezavantajaţi din
zonele rurale de la sudul Republicii Moldova”, implimentat de către A.O.„Parteneriat Social” cu suportul
financiar al Fundației HEKS din Elveția, în data de 19.03.2015 la Cantemir și 20.03.2015 la Leova și pe
24.03.2015 a fost planificat seminarul comun de instruire a Asistenților Sociali Comunitari din raioanele
Leova și Cantemir cu tematica: „ Promovarea și asigurarea respectării drepturilor persoanelor în etate ”,
avînd ca Formator pe Cristina Coroban – lector al Universității de Stat din Moldova, Secția Asistență Socială.
Activ. 11. Vizită la Mănăstirea Curchi.

Ca o motiație p-u cei 10 participanți la cursurile de origami, am organizat la solicitarea lor o excursie la
Mănăstirea Curchi.
Activ. 12. Vizită de schimb de experiențe la Primăria mun. Baia Mare, jud. Maramureș, Românnia.

Întâlnire cu primarul or. Baia Mare.

În vizită la Centrul „ Caspev ” mun. Baia Mare

P-u implementarea unui proiect din fonduri europene ne-am găsit un partener din România cu experiență
bogată în atragere de investiții și cu foarte multe proiecte realizate în domeniul comunitar. Sperăm la
susținerea APL și partenerilor noștri p-u deschiderea unui Centru de zi p-u tineri și bătrîni.
Activ. 13. Formarea Deprinderilor de Viață

A.O. „ Parteneriat Social ” din or. Leova din anul 2012 în parteneriat cu I.P.CRAION CONTACT
Cahul implimentăm proiectul: „ Oportunităţi profesionale şi integrare socială a tinerilor dezavantajaţi din
zonele rurale de la sudul Republicii Moldova ”
Beneficiarii proiectului sînt tineri din r-le Leova şi Cantemir care doresc prin intermediul proiectului nostru
să însuşească o profesie. Ei pot selecta studii de scurtă durată prin intermediul AOFM sau studii de lungă
durată în cadrul Şcolilor Profesionale din or. Leova şi or. Cahul.
Fiecare an de proiect se începe cu selectarea şi înregistrarea beneficiarilor. Odată cu începerea anului de
studii analizăm Anchetele sociale şi Fişele Managementului de caz p-u a stabili tinerii care vor primi suport
financiar, pachete unice, ajutor material p-u achitarea gazdei s-au plata căminului şi bani p-u achitarea
cheltuielilor de drum. Tot în cadrul proiectului tinerii mai primesc forme şi instrumente conform

specialităţilor alese. Tinerii sînt susţinuţi pentru perfectarea Buletinelor de identitate p-u cei care nu le deţin.
Au parte de consiliere juridică şi psihologică.
Pentru anul de studii 2014-2015 din r-le Leova şi Cantemir în proporţie egală avem selectaţi 70 de tineri, care
au solicitat diferite profesii la Şcoala Profesională din or. Leova, Şcolile Profesionale cît şi la S.A. „ Mariana ”
din or. Cahul . Pentru o mai bună pregătire a tinerilor de a urma drumul în viaţă de sinestătători din luna
Noiembrie am organizat cursuri de Formarea Deprinderilor de Viaţă unde sînt puse în discuţie temele:
1. Cum sînt Eu?
2. Privind spre viitor.
3. Schimbările din viaţa noastră.
4. Sînt o persoană specială.
5. Să te simţi valoros.
6. Managementul banilor.
Activ. 14. Instruirea beneficiarilor proiectului de către specialiștii AOFM.

Cu îndrumarea specialiştilor din cadrul AOFM din r-l Leova tinerilor li se face cunoştinţă cu următoarele
probleme cu care se pot întîlni nemijlocit în perioada absolvirii studiilor şi angajării în cîmpul muncii:
Nr.1 Tehnici și metode în căutarea unui loc de muncă, elaborarea SV,cererilor.
Nr.2 Etapele de pregătire și susținere a interviului de angajare,tehnici și metode de sporire a încrederii în sine.
Nr.3 Ce știm despre antreprenor și antreprenoriat.
Nr.4 Migrația peste hotare a cetățenilor Republicii Moldova.
Nr.5 Riscurile migrației ilegale a cetățenilor R.Moldova.
Nr.6 Prevenirea migrației ilegale și a traficului de ființe umane.
Activ. 15. Instruirea beneficiarilor proiectului prin intermediul Incubatorului de Afaceri.

Pentru aceşti tineri ca o alternativă de angajare în cîmpul muncii este crearea unei afaceri proprii fie în
bază de Patentă s-au prin deschiderea unei Societăţi cu Răspundere Limitată. La acest capitol beneficiarii
proiectului sînt instruiţi la Incubatorul de Afaceri din or. Leova, unde sînt ghidaţi în:
1. Planificarea Afacerii / Elaborarea Planului de Afaceri
2. Elemente din Managementul Financiar
3. Marketing şi tehnici eficiente de vânzare
4. Legislaţia muncii şi managementul resurselor umane
5. Unele particularități de aplicare a legislaţiei fiscale în R. Moldova.
6. Acces la finanţe. Negocierea şi administrarea creditului;
Activ. 16. Sfaturi practice beneficiarilor proiectului de la specialiștii Inspecției Muncii.

Specialiștii de la Inspecția Muncii din r-l Leova au avut întâlniri cu beneficiarii proiectului:
„ Oportunități profesionale și integrare socială a tinerilor din familii dezavantajate din localitățile rurale din
r-le de sud ale Republicii Moldova ”. Tinerii au luat ânvățătură de sfaturile date de specialiști cum trebue legal
să se angajeze în câmpul muncii, care sănt drepturile și obligațiunile unui angajat. Care sânt prioritățile
tinerilor la angajare. Unde prebuie să apeleze în caz de încălcarea drepturilor de către Angajator ș.a.

Activ. 17. Distribuirea formelor beneficiarilor.

În cadrul proiectului toți cei 70 de beneficiari primesc forme conform specialităților alese.
Activ. 18. Distribuirea seturilor de instrumente.

Conform proiectului toți tinerii primesc seturi de instrumente conform specialităților. În set intră cele
mai necesare instrumente p-u un specialist începător de care are nevoie la angjarea în câmpul muncii.

Activ. 19. Practica de lucru a beneficiarilor.

Conform ordinului Ministerului Educației toți tinerii petrec practica de producție la unitățile economice din
orașul și raionul Leova. Astfel cunoștințele căpătate la orele de studii se înfăptuiesc în practică și se capătă
acea experiență de muncă care pe viitor le va fi de un mare folos.
Activ. 20. Participarea la Târgul Locurilor de Muncă.

În fiecare an Agenția Pentru Ocuparea Forțelor de Muncă din raionul Leova organizează Târgul
Locurilor de Muncă unde Agenții Economici î-și expun locurile vacante de muncă tinerilor specialiști
( absolvenți ai Școlii Profesionale din or. Leova ) Aici tinerii se pot informa despre toate ofertele de muncă
propuse, de condițiile de angajare și condițiile de muncă.

Activ. 21. Colectare de fonduri.

Voluntarii de la L.T. „ M. Eminescu ” din or. Leova au făcut un concurs între clasele a VIII și a XI
Unde au colectat produse alimentare p-u beneficiarii Centrului Comunitar „ Încredere ” au fost pregătite 50
colete cu produse alimentare p-u beneficiari și p-u persoanele țintuite la pat din or. Leova. Ca motivare p-u
gestul lor filantropic A.O. „Parteneriat Social ” le-a organizat o excursie la Cetatea Sorocii.
Activ. 22. Ziua persoanelor în etate.

Voluntarii L.T. „M.Eminescu ” au venit la beneficiarii Centrului Comunitar „ Încredere ” nu numai cu
numere artistice ci și cu cadouri (pachete alimentare ) cu ocazia zilei Persoanelor în etate.
Activ. 23. Excursie la Cetatea Sorocii.

Voluntarii A.O.„Parteneriat Social ” p-u gestul filantropic organizat cu ocazia zilei persoanellor de
vîrsta a treia au primit ca o motivație, o excursie la Cetatea Sorocii și la Lumînarea Recunoștinței.
Această excursie a fost posibilă datorită Finanțatorilor noștri, de suportul cărora Centru Comunitar „
Incredere ” se bucură din anul 2011.
Activ. 24. Terapia prin munca.

Cu suportul beneficiarilor păstrăm curățenia pe teritoriul Centrului Comunitar „ Încredere ”
Activ. 25. Ziua internațională a nevăzătorilo
Ziua internationala a nevazatorilor, denumita si „ Ziua bastonului alb”, a fost instituita de Organizatia
Europeana pentru Bunastarea Nevazatorilor, in anul 1993, la Varsovia (Polonia). in fapt, ziua de 15 octombrie
a fost proclamata „ Ziua bastonului alb” de catre presedintele SUA, Lyndon B. Johnson, la 6 octombrie 1964.

Cu această ocazie A.O.„Parteneriat Social ” în parteneriat cu Societatea Orbilor din r-l Leova a organizat
în incinta Centrului Comunitar „ Încredere ”pentru aceste persoane o măsură culturală și o întâlnire de suflet
a persoanelor nevăzătoare din toate satele raionului ( care au posibilitatea de a se deplasa singuri.) Au fost
menționate competițiile la care membrii Societății Orbilor au participat și cu cât entuziasm au povestit fiecare
participant de responsabilitatea pe care o aveau în cadrul echipei. Socializarea pentru aceste persoane este cea
mai mare bucurie sufletească pe care o primesc participând la așa evenimente.
Activ. 26. Schimb de experiențe la Bucuresti.

Institutul de Politici Publice, respectiv Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminări și Asigurării
Egalității de la Chisinău și Institutul pentru Politici Publice (IPP), din România, împreună cu partenerii săi
strategici, cu sprijinul Comisiei Europene petrec o amplă inițiativă de consolidare a capacitații sistemului
național de anti-discriminare din Republica Moldova, menit să întărească atât competențele organismului de
egalitate, cât și al actorilor – cheie din societatea civilă implicați în eforturile de combatere a discriminarii și
promovare a egalitații de șanse.
In perioada 16 – 18 decembrie, o delegație din șase experți în domeniul drepturilor omului/egalitate de șanse (
printre care și reprezentantul A.O.„ Parteneriat Social ” – Raisa Bălan ) am participat la București într-un
program de vizite de lucru la instituțiile cu competențe – cheie in domeniu.
Pe parcursul celor trei zile am avut următoarele întâlniri:
 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării am participat la ședința de audieri a dosarelor,
 Fundamental Rights Agency - Romanița Iordache, Exper nediscriminare, raportor.

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse,
Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități,
Președintele CNCD,
Working breakfast cu reprezentanți organizații neguvernamentale active în domeniile: drepturile
LGBT, persoane cu dizabilități,
 Camera Deputaților cu Remus Cernea, Deputat, Membru în Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, Subcomisia parlamentară pentru romi, Subcomisia pentru
demnitate umană, Subcomisia pentru egalitate de tratament şi nediscriminare, Subcomisia pentru
monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate.





Activ. 27. Atelierul lui Moș Crăciun.

Deoarece ne pregătim de șezătoare, beneficiarii noștri s-au apucat de zor să pregătească pentru invitați
niște cadouri special confecționate cu mânile proprii. Cu toții am convenit că deoarece Moș Crăciun nu ne
bucură cu zăpadă, noi o să confecționăm niște omuleți de zăpadă. Timp de o săptămână în atelier era o
atmosferă de sărbătoare și dispoziție bună. Fiecare era ocupat cu funcțiile sale, unul pregătea materialul, altul
pregătea nasturii, un al treilea confecționa căciulițele, alții pregăteau fularele.
Activ. 28. Sezatoare din batrini.

„ Șezătoarea din bătrâni ” a avut loc în incinta Centrului Comunitar „Încredere ” organizat de către
A.O. „ Parteneriat Social ” din or. Leova.
Scopul nostru a fost de a reaminti generației mai în vîrstă de acele obiceiuri care erau în timpul copilăriei lor și
generației tinere să le prezentăm valorile culturale pentru a fi menținute și transmise mai departe generațiilor
următoare.
Au fost prezentate acele valori culturale a obiceiurilor de iarnă care s-au mai păstrat în satele noastre ca:
Colindele, urăturile, colind de stea, dansul caprei, dansul cailor, sorcova.
Activ. 29. Pachete alimentare la domiciliu.

E cunoscut că generația mai în vârstă după datina creștină întâmpină sărbătorile religioase pe stil vechi.
La fel și beneficiarii Centrului Comunitar „ Încredere ” așteptau miracolul sărbătorilor de Crăciun pe 7
Ianuarie. Am convenit cu Consiliul de Administrare ca pentru perioada de odihnă 7-10 Ianuarie să le facem o
surpriză bătrânilor și le-am pregătit pachete alimentare care au fost distribuite la domiciliu.
Activ. 30. Participarea la seminare de instruire a personalului O.N.G.

Pe parcursul anului 2015 am participat la seminare de instruire organizate de Fundația SOROS Moldova,
Centru „CONTACT ” Chișinău, Centru „ CONTACT ” Cahul, Institutul de Politici Publice din Moldova și
România, Fundația HEKS din Moldova, Compania JTI, Platforma Societății Civile pentru Europa, ADR Sud.

Cooperare cu alţi parteneri, voluntari:
1.Primăria oraşului Leova
Resurse materiale:
arenda clădirii (10 ani)
– 1.284.155-00 lei.
Cheltuieli energie electrică, servicii comunale,
Energie termică-(10 ani) – 360.000-00 lei.
Total:
-- 1.644.155-00 lei.
2.Secţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Leova:
resurse materiale ( finanțarea alimentării) = 2000lei x 12 luni– 24.000-00 lei.
3. Ca O.N.G.-locale partenere în proiect avem :







Misiunea Creștină » Diaconia »
A.O.„ Uniunea Femeilor Migrante ” din Chișinău.
O.N.G. „ Tinerii Meșteșugari ”
Societatea Orbilor din r-ul Leova.
« Fundaţia Medicală din Moldova »
A.U. » Dăruind vei Dobîndi »,

4. Activități de voluntariat:






Centru de Creație or. Leova
Cercul de Dansuri moderne
Elevii clasei II a L.T.„ M.Eminescu ” or. Leova
Elevii clasei III a L.T. „M. Eminescu ” or. Leova
Elevii ( beneficiarii proiectului.„Oportunități profesionale și integrare socială pentru tinerii
dezavantajați din localitățile rurale din r-le de sud ale Republicii Moldova” ) Ș.P.Leova de la diferite
profesii.

Sustenabilitatea pe termen scurt şi lung:
Aspectul financiar.
Avem o susţinere solidă din partea Primăriei, care timp de 10 ani achită toate cheltuielile pentru serviciile
comunale prestate de Centru Comunitar„ Încredere”
APL ne dă în folosință spațiu de 250 metri pătrați, printr-un Contract de Comodat cu titlul de arendă gratuit
pe un termen de 10 ani.
Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei asigură finanţarea alimentaţiei lunare cu suma de 2000-00lei.
Nivelul instituţional.
Centrul va fi implicat în colaborarea cu alte structuri donatoare, în vederea obţinerii unui suport
financiar în continuare, pentru extinderea şi consolidarea serviciilor Centrului.
Centrul va colabora cu ONG-urile locale, cât şi cu cele internaţionale în vederea identificării şi atragerii
de surse financiare prin intermediul proiectelor realizate de acestea.
Personalul va beneficia, în continuare, de stagii de instruire şi formare profesională în vederea
consolidării activităţii Centrului.
Acordurile de parteneriat încheiate cu Autorităţile Publice Locale servesc ca suport material şi tehnic
pentru activitatea Centrului Comunitar „ Încredere.”

Contract încheiat cu APL
La nivelul politicilor.
Proiectul este unul inovator şi prin faptul că este unul de debut în raionul Leova. Contribuie la implementarea
prevederilor legislative cu privire la reformarea şi eficientizarea sistemului de protecţie socială a persoanelor
din categoriile sociale defavorizate.
Proiectul va contribui la responsabilizarea şi schimbarea atitudinii comunităţii faţă de problema persoanelor
din categoriile sociale defavorizate; va introduce şi aplica modalităţi de inspecţie şi monitorizare continuă a
beneficiarilor proiectului.
Coordonator proiect:

22/12/2015.

Raisa Bălan.

