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KEYSTONE MOLDOVA A INSTRUIT SPECIALIȘTII 
DIN SERVICIILE SOCIALE ECHIPĂ MOBILĂ 
DIN CHIȘINĂU ȘI CRIULENI 

Pe parcursul lunii decembrie, IP Keystone Moldova a organizat două cursuri de scurtă durată pen-
tru instruirea inițială a angajaților serviciilor sociale Echipă Mobilă din mun. Chișinău și Criuleni, 
servicii care au fost dezvoltate cu sprijinul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova, în ca-
drul proiectului „Organizațiile societăţii civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. 

Serviciul Echipă Mobilă din Criuleni este gestionat 
de Asociaţia Obștească „Fiecare contribuie pentru 
schimbare”, este acreditat și cofinanţat de Consiliul 
Raional Criuleni. Echipa acordă anual asistenţă unui 
număr de aproximativ 40 de copii cu dizabilităţi, 
cu vârstele cuprinse între 3 și 18 ani. Acest servi-
ciu a fost extins și fortificat cu sprijinul proiectului 
„Organizaţiile societăţii civile acţionează pentru ser-

vicii sociale mai bune”. La fel, a fost extins și dezvol-
tat și serviciul Echipă Mobilă din Chișinău, datorită 
unui proiect implementat de Alianţa Organizaţiilor 
Persoanelor cu Dizabilităţi. Din componenţa echi-
pelor mobile, care acordă asistenţă și consiliere la 
domiciliu copiilor cu dizabilităţi, fac parte un psiho-
log, un asistent social, un kinetoterapeut și, după 
caz, un medic-logoped. 
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La instruirile organizate de Keystone Moldova, aceș-
ti specialiști au discutat despre nevoile copiilor cu 
dizabilităţi la diverse vârste, tipurile de intervenţii și 
modalităţile prin care părinţii pot contribui la dez-
voltarea abilităţilor lor. De asemenea, s-a accentuat 
importanţa activităţilor de socializare și dezvoltării 
relaţiilor în familie. Un modul a fost dedicat poli-
ticilor și cadrului legal internaţional și naţional de 
protecţie a persoanelor cu dizabilităţi, sistemului de 
protecţie socială, elementelor de etică profesională. 
La sfârșitul instruirii, participanţii au primit certifica-
te care le confirmă abilităţile dobândite. 
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UN GHID DE METODE INOVATIVE DE FUNDRAISING 
A FOST LANSAT CU SPRIJINUL UE 
ȘI AL FUNDAȚIEI SOROS MOLDOVA 

Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova au finanțat elaborarea unui ghid de fundraising pentru 
organizațiile din domeniul social. În prezent, majoritatea organizațiilor societății civile care prestează 
servicii sociale au nevoie, pentru dezvoltare, de sprijinul donatorilor, iar noul document oferă instruc-
țiuni pentru atragerea fondurilor, a căror aplicare va face organizațiile să devină mai viabile. Ghidul a 
fost produs de către AO Institutum Virtutes Civilis în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile 
acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implemen-
tat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

„Fundraising-ul nu este despre bani, ci 
despre construirea de relaţii cu dona-
torii sau finanţatorii organizaţiei. Dacă 
vom aborda atragerea de fonduri ca 
un proces de dezvoltare de programe, 
vom putea fi inovativi, ne vom gândi 
mai mult la interesele donatorilor și 
vom genera proiecte care să îi intere-
seze și să-i determine să ne susţină”, 
a explicat Paula Beudean, autoare a 
Ghidului, magistră în administraţie 
publică și expertă în managementul 
organizaţiilor necomerciale.

„În prezent, colectarea de fonduri este o activita-
te necesară, care asigură realizarea unei game de 
proiecte în comunităţi pentru diverse grupuri de 
populaţie. Acest Ghid poate deveni un instrument 
extrem de util pentru organizaţiile societăţii civile”, a 
spus Liliana Gherman, directoarea Departamentului 
Sănătate Publică al Fundaţiei Soros Moldova.

Ghidul este structurat în trei capitole: diversificarea 
și inovarea activităţilor de fundraising, inclusiv ba-
zate pe evaluarea nevoilor organizaţionale și înţe-
legerea  așteptărilor donatorilor;  explorarea a șase 
metode de atragere de fonduri recomandate orga-
nizaţiilor din Republica Moldova; advocacy pentru 
cauză și organizaţie – care conţine recomandări 
privind stabilirea de parteneriate cu donatori și fi-
nanţatori relevanţi.

„În unele localităţi din Republica Moldova, serviciile 
sociale sunt prestate doar de organizaţii ale socie-
tăţii civile, însă capacităţile lor umane și financiare 
nu sunt fără limită. Ghidul de bune practici va ajuta 
organizaţiile să-și dezvolte capacităţile strategice 
de a atrage resurse, le va invita să vadă potenţiali 
donatori acolo unde poate nu se așteptau, să aplice 
metode pe care nu le-au folosit până acum”, a de-
clarat Liliana Palihovici, președintă a AO Istitutum 
Virtutes Civilis.

Ghidul de bune practici a fost elaborat în cadrul 
proiectului „Organizaţiile societăţii civile acţionea-
ză pentru servicii sociale mai bune”, finanţat de 
Uniunea Europeană, cofinanţat și implementat de 
Fundaţia Soros în parteneriat cu Keystone Moldova 
și AO Institutum Virtutes Civilis.
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Reprezentanți ai centrelor de plasament pentru copiii separați de părinți din raioanele Comrat, Ta-
raclia și Ștefan Vodă au participat, în perioada 5-9 decembrie 2022, la un curs de instruire inițială, 
organizat de Keystone Moldova. Serviciile sociale de plasament pentru copiii separați de părinți 
sunt dezvoltate și extinse cu sprijinul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru 
servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Fundația Soros Moldova 
în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. 

Timp de cinci zile, participanţilor le-a fost prezentată 
legislaţia relevantă în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului, inclusiv cea referitoare la copiii separaţi 
de părinţi, le-a fost explicat modul de organizare și 
funcţionare a serviciului social și au fost instruiţi 
cum să pregătească dosarul pentru procedura de 
acreditare a serviciului.

„A fost o instruire în care am muncit cu toţii foarte 
mult, de dimineaţă devreme până seara târziu. A 
fost un grup foarte activ, interesat să afle cât mai 
multe informaţii cu privire la legislaţie, sistemul de 
servicii sociale pentru copiii separaţi de părinţi, asis-
tenţa socială a copiilor, aspectele de etică în activi-
tatea profesională a angajaţilor acestor centre”, a 
menţionat Tamara Fornea, formatoarea cursului.

PERSONALUL DIN TREI CENTRE DE PLASAMENT PENTRU 
COPIII SEPARAȚI DE PĂRINȚI AU PARTICIPAT LA UN CURS 
DE FORMARE INIȚIALĂ
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Deși conduce de mai mulţi ani Centrul de servicii 
specializate și plasament temporar „Încredere” din 
or. Ștefan Vodă, Vadim Dimitrenco spune că instru-
irea i-a fost utilă, întrucât a cuprins subiecte multi-
ple. „Am recapitulat cunoștinţele privind legislaţia în 
baza căreia funcţionează centrele sociale, am discu-
tat despre politici, am studiat despre admiterea co-
pilului în centrul de plasament, de ce este nevoie să 
vină în centru, care este forma de plasament și care 
sunt serviciile acordate acestor copii. De asemenea, 
am învăţat ce înseamnă violenţa și ce să facem ca 
să nu o avem în centrele noastre”. 

Svetlana Kaipak, specialistă principală la Direcţia 
asistenţă socială și protecţie a familiei Taraclia, 
se ocupă, împreună cu Asociaţia Obștească 
„PRIMA”, de crearea serviciului social Centru 
de plasament pentru copiii separaţi de părinţi. 
Centrul are o capacitate de 28 de locuri și urmea-
ză să fie deschis la începutul anului 2023 în satul 
Coreten, r. Taraclia. „Suntem la început de drum, 
creăm un serviciu nou și avem mai multe frici 
legate de organizarea serviciilor. Totuși, suntem 
o echipă unită și sperăm că ne vom descurca. 
Important e ca fiecare copil abandonat de familie 
să își găsească un loc cald în centrul nostru, să 
primească alimentaţie și toate îngrijirile de care 
va avea nevoie. Am venit la instruire împreună 
cu mai mulţi colegi. Au fost cinci zile pline, cu o 

agendă bogată și informaţii preţioase din diferite 
domenii”, a spus Svetlana Kaipak.

La încheierea cursului, Marcela Dilion-Strechie, 
manageră de program la IP Keystone Moldova, a 
înmânat certificate de participare. „Formarea pro-
fesională iniţială reprezintă un demers de maximă 
importanţă pentru funcţionarea eficientă a servi-
ciilor de îngrijire și plasament temporar al copiilor 
separaţi de părinţi și oferă angajaţilor oportunitatea 
de a-şi dezvolta competinţele profesionale de bază, 
prin modalităţi de învăţare formală şi informală. 
Cursul de instruire iniţială pentru personalul din cen-
trele de plasament pentru copiii separaţi de părinţi 
a fost realizat în baza curriculumului și suportului 
de curs, elaborate de Keystone Moldova. În 2023 
urmează ca personalul din cele trei servicii soci-
ale create/dezvoltate cu suportul UE să participe 
la cursul de formare continuă, ceea va contribui la 
prestarea calitativă a serviciilor”, a subliniat Marcela 
Dilion-Strechie.

Cursul de instruire inițială a fost organizat în 
cadrul proiectului „Organizațiile societății civile 
acționează pentru servicii sociale mai bune”, fi-
nanțat de Uniunea Europeană, cofinanţat și im-
plementat de Fundația Soros Moldova în parte-
neriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum 
Virtutes Civilis. 
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La grădinița „Garofița” din Cocieri, Dubăsari, s-au încheiat lucrările de amenajare a camerei de lu-
doteca și a terenului de joacă, necesare pentru facilitarea integrării copiilor alolingvi și a celor cu 
diverse necesități educaționale. Grădinița este frecventată și de copii din regiunea transnistreană, 
vorbitori de limba rusă, iar prin intermediul activităților oferite de ludotecă ei vor comunica mai ușor. 

Ludoteca este un spaţiu cu jocuri, prietenos copiilor, 
în care copilul își alege ocupaţia după plac: poate 
desena, citi, construi diferite obiecte, rezolva jocuri 
de dezvoltare și altele. Astfel de camere sunt ame-
najate în instituţiile de învăţământ pentru a facilita 
instruirea și integrarea copiilor cu diverse necesităţi 
educaţionale. 

Serviciul socio-educaţional ludoteca a fost creat 
a Grădiniţa din Cocieri de Asociaţia Obștească 
„Social-Asist” în parteneriat cu Consiliul Raional 
Dubăsari în cadrul proiectului „Organizaţiile socie-
tăţii civile acţionează pentru servicii sociale mai 
bune”, finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat și 
implementat de Fundaţia Soros Moldova. 

În următoarele luni cadrele didactice și părinţii 
urmează să fie instruiţi cum să utilizeze ludoteca în 
procesul educaţional pentru prevenirea stigmatizării 
și discriminării; cum să organizeze activităţi pentru 
copiii alolingvi și cei cu probleme de comportament 

sau dificultăţi de relaţionare și vorbire. Vor fi preda-
te, de asemenea, metode alternative de instruire și 
organizarea jocurilor comune. 

LUDOTECĂ ȘI TEREN DE JOACĂ LA GRĂDINIȚA 
„GAROFIȚA” DIN COCIERI, AMENAJATE CU SPRIJINUL UE



9
nr.14-15  |   Decembrie 2022-Ianuarie 2023 

Asociația Obștească „Eco-Răzeni” și Consiliul Raional Ialoveni au format un parteneriat pentru 
crearea unui Centru de integrare socială a tinerilor cu oportunități reduse din raion. Centrul este 
creat din inițiativa AO „Eco-Răzeni”, în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează 
pentru servicii sociale mai bune”. La sfârșitul lunii ianuarie, președintele raionului, Mihail Silistraru, 
și directorul executiv al AO „Eco-Răzeni”, Sergiu Gurău, au semnat acordul de parteneriat. 

Prin intermediul Centrului, tinerii și tinerele din gru-
puri defavorizate, cu vârste cuprinse între 14 și 24 
de ani, care nu sunt încadraţi profesional și nici în 
programe educaţionale, vor fi ghidaţi și ajutaţi să ac-
ceseze servicii care le-ar îmbunătăţi calitatea vieţii 
și le-ar facilita accesul la cursuri de formare, orien-
tare vocaţională și acces pe piaţa muncii.  

„Echipa de specialiști a serviciului va asista, anual, 
circa 50 de tineri și tinere în procesul de formare a 

abilităţilor sociale și a deprinderilor de viaţă inde-
pendentă, facilitând orientarea profesională și pre-
venirea comportamentelor cu risc sporit”, a spus, la 
încheierea Acordului, Margareta Tonu, șefa Direcţiei 
Generale Asistenţă Socială și Protecţia Familiei a 
Consiliului Raional Ialoveni. AO „Eco-Răzeni”, va ela-
bora actele de funcţionare a serviciului, va realiza 
instruirea iniţială a personalului serviciului, va oferi 
materiale didactice și un mijloc de transport, a ex-
plicat Sergiu Gurău. 

PARTENERIAT PENTRU CREAREA UNUI CENTRU DE 
REINTEGRARE SOCIALĂ A TINERILOR DIN GRUPURI 
DEFAVORIZATE
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Spațiul Centrului de plasament temporar pentru copiii separați de părinți din Taraclia „Încredere” a 
fost reparat și în curând va găzdui primii beneficiari. Asociația Obștească ”PRIMA”, care creează 
acest serviciu social în parteneriat cu Consiliul Raional Taraclia, s-a ocupat de contractarea lucrări-
lor de reconstrucție și reparație și de procurarea mobilei. 

Au fost instalate sistemele de aprovizionare cu apă, 
gaz și energie electrică, iar specialiștii Centrului 
elaborează acum pachetul de documente pentru 
începerea activităţii și acreditarea iniţială a acestui 
serviciu social. 

La Centru vor fi aduși copii în situaţie de risc, rămași 
temporar fără îngrijire părintească. Ei vor primi în-

grijiri și asistenţă conform planurilor individuale – 
consiliere psihologică, socială, școlarizare, ajutor la 
pregătirea temelor etc. 

Centrul „Încredere” este un serviciu social creat de 
AO „Prima” împreună cu Consiliul Raional Taraclia 
în cadrul proiectului „Organizaţiile societăţii civile 
acţionează pentru servicii sociale mai bune”, finan-
ţat de uniunea Europeană, cofinanţat și implemen-
tat de Fundaţia Soros Moldova în parteneriat cu IP 
Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

S-A ÎNCHEIAT REPARAȚIA CLĂDIRII CENTRULUI DE 
PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII DIN TARACLIA
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La 26 ianuarie la Chișinău a avut loc prima consultare a proiectului unui ghid care ar urma să ajute 
autoritățile publice și prestatorii privați să aplice procedurile de achiziție publică a serviciilor sociale. 
Ghidul a fost elaborat, sub coordonarea AO Institutum Virtutes Civilis (IVC), de către expertele Aure-
lia Bulat și Iulia Rotari, iar la consultări au fost invitați reprezentanți ai direcțiilor raionale finanțe și 
asistență socială, dar și reprezentanți ai organizațiilor societății civile care prestează servicii sociale. 

Nevoia de a elabora o astfel de instrucţiune a apărut 
după ce IVC a constatat că autorităţile publice loca-
le ezită să contracteze servicii sociale din cauză că 
nu au o capacitate suficientă de a aplica legislaţia 
în acest domeniu. „În momentul în care procedura 
nu este făcută corect, ea este contestată și, drept 
consecinţă, serviciul nu este finanţat și nici prestat”, 
explică Liliana Palihovici, președinta IVC. ”Am decis 
astfel să elaborăm un ghid, în care am explicat pe 
înţelesul tuturor ce spune legislaţia, care sunt proce-
durile, etapele. Sper că acest instrument va da mai 
multă încredere funcţionarilor responsabili, în spe-
cial celor din cadrul APL de nivelul doi, în realizarea 
procedurilor de achiziţionare a serviciilor sociale, 
iar aceasta ar crește șansele ca serviciile sociale 
să fie accesate de cât mai multe persoane care au 
nevoie de ele. În localităţi avem un număr mare de 
persoane care au nevoie de aceste servicii, dar ele 
nu sunt prestate neapărat din cauza lipsei resurse-
lor. Au fost constatate cazuri când resursele au fost 
disponibile, dar din cauza lipsei de cunoștinţe cum 
să fie realizate procedurile ele pur și simplu nu au 
fost valorificate”, a adăugat Liliana Palihovici. 

Ghidul conține o compilație de repere legislative, 
dar și modele de documente 

La elaborarea ghidului au muncit timp de câteva 
luni consultantele în achiziţii publice Iulia Rotari și 
Aurelia Bulat. Procedura de achiziţie publică repre-
zintă un proces tehnic, cu etape clare, termene fixe 
și acţiuni concrete, iar ceea ce o face mai complexă 
sunt reglementările privind serviciile sociale, stan-
dardele minime de calitate și cerinţa de acreditare 
a prestatorilor serviciilor sociale, este de părere Iulia 

CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE, AO INSTITUTUM 
VIRTUTES CIVILIS ELABOREAZĂ UN GHID PRIVIND 
CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE
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Rotari. „Astfel, la realizarea procedurii de contracta-
re din fondurile publice trebuie să se facă această 
coroborare dintre legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice și cea din domeniul asistenţei sociale și 
serviciilor sociale. Anume aici intervine acest ghid 
care, pe lângă descrierea etapelor procedurii de 
achiziţie, subliniază subtilităţile privind serviciile 
sociale de care trebuie să se ţină cont la fiecare eta-
pă, responsablităţile părţilor interesate - autoritatea 
contractantă și prestatorul de servicii sociale, 
inclusiv în persoana organizaţiilor necomerciale din 
domeniu”, explică Iulia Rotari. Aurelia Bulat comple-
tează: „Ceea ce ne-am dorit împreună cu IVC e să 
avem o instrucţiune, o compilaţie de repere pentru 
autorităţile publice locale și pentru prestatorii de 
servicii sociale privaţi, în mod special pentru orga-
nizaţiile necomerciale, deoarece sectorul agenţi-
lor economici ca prestatori de servicii sociale în 
Republica Moldova nu este foarte dezvoltat. Sunt 
puţini agenţi economici care prestează servicii so-
ciale, dar sunt mulţi doritori să facă acest lucru. 
Astfel, pentru noi, ca echipă, a fost foarte important 
să elaborăm un instrument de sprijin, ca autoritatea 
contractantă, anume autoritatea publică locală, di-
recţiile de asistenţă socială, primăriile să-și cunoas-
că atribuţiile pe acest segment”. 

Pe lângă faptul că explică, instrucţiunea oferă și mo-
dele de documente utilizate în procedura de achizi-
ţii: planul anual de achiziţii publice, declaraţia care 
trebuie semnată de către memebrii grupului de lu-
cru, invitaţia sau anunţul de iniţiere a unei proceduri 
de achiziţii, model de contract etc. „Noi credem că 
toate acestea vor facilita procesul de achiziţionare 

și vor spori și interesul autorităţilor să înţeleagă că, 
de fapt, există acoperire legală și pot iniţia proceduri 
de achiziţii. Totodată, ONG-urile au niște modele 
de documente pe care le pot prelua, ajusta,  ca să 
poată participa la concursurile lansate”, mai spune 
Aurelia Bulat. 

„Sper că după realizarea reformei administrativ-
teritoriale vom avea posibilități mai mari să 
contractăm servicii sociale, așa că vom fi 
pregătiți”

Șefa Direcţiei Generale Asistenţă Socială Strășeni, 
Cleopatra Cobzac, spune că până acum direcţia 
nu a contractat servicii sociale, deși și-ar fi dorit. 
Motivul – deficit de resurse. „Până la urmă, ca 
să contractezi servicii de calitate este nevoie de 
aprobarea surselor financiare în primul rând. Dar 
nu lăsăm mâinile jos, sperăm că după reforma ad-
ministrativ-teritorială vom avea mai multe resurse 
financiare la dispoziţie și vom avea nevoie de acest 
ghid ca să putem contracta servicii de calitate”, spu-
ne Cleopatra Cobzac. „Noi, bineînţeles, nu suntem 
experte în toate domeniile, așa că pentru direcţii-
le de finanţe acest ghid este un reper informativ”, 
a fost de părere Veronica Nicolaev, șefa Direcţiei 
Finanţe a raionului Glodeni. 

Centrul Tony Hawks din Chișinău, care oferă servicii 
medico-sociale de reabilitare a copiilor cu dizabili-
tăţi, deși este contractat periodic de către Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), nu a 
participat niciodată la vreun concurs de achiziţii 
publice. „Eu sunt încântată de ce face Ministerul 
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Muncii și Protecţiei Sociale pentru dezvoltarea ser-
viciilor pentru persoanele cu dizabilităţi. Și nu sunt 
mulţumită deloc cum se dezvoltă lucrurile din par-
tea Ministerului Sănătăţii. Sper ca în special CNAM, 
cu care lucrăm de mulţi ani deja, să dezvolte o stra-
tegie, o modalitate de a contracta servicii pentru 
persoane cu dizabilităţi. Să fie o claritate. Nici până 
acum nu știm pe ce bază și cum ne contractează. 
Este o lipsă de viziune în reabilitarea persoanelor 
cu dizabilităţi la noi în ţară”, spune Diana Covalciuc, 
directoare executivă a Centrului Tony Hawks. 

Potrivit șefului Direcţiei politici în domeniul ser-
viciilor sociale a Ministerului Muncii și Protecţiei 
Sociale, Teodor Vicol, despre un mecanism de con-
tractare se discută de mai mult timp și au fost ope-
rate modificări la legislaţie, care să faciliteze proce-
dura. „Acum a apărut o necesitate foarte mare  de a 
elabora și un ghid pentru prestatori și pentru auto-
rităţi în care să se explice cum are loc contractarea 
și care sunt instrumentele care trebuie aplicate în 
contractarea serviciilor sociale. În plus, având un 
mecanism de contractare, vom avea posibilitatea să 
identificăm și să prestăm acele servicii, care cores-
pund standardelor minime de calitate, deoarece vor 
fi contractate doar serviciile calitative și prestatorii 
care într-adevăr prestează servicii calitative”, preci-
zează Teodor Vicol. 

După consultările din 26 ianuarie, la care au parti-
cipat peste 80 reprezentanţi ai autorităţilor publice 
și organizaţiilor societăţii civile, au fost formulate 
mai multe propuneri de îmbunătăţire. „Pentru noi 
consultarea a fost foarte importantă. Participanţii 
au pus accent pe necesitatea de a revizui conţi-
nutul subiectului „evaluarea necesităţilor”, pentru 
că aici sunt anumite provocări de implementare, 
au solicitat inclusiv evenimente de implementare a 
ghidului pe părţi, au solicitat opinii ale experţilor din 
România, pe care ei le consideră foarte importante, 
întrucât România a ajuns la un nivel mai avansat de 
contractare a serviciilor sociale, au mai fost propu-
neri referitoare la identificarea mijloacelor financiare 
și altele”, a rezumat Aurelia Bulat discuţiile purtate. 

După introducerea tuturor completărilor, ghidul de-
finitivat va fi prezentat în luna martie. Ulterior, IVC 
va organiza instruiri în baza lui. 

Ghidul privind contractarea serviciilor sociale 
este elaborat în cadrul proiectului „Organizațiile 
societății civile acționează pentru servicii soci-
ale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, 
cofinanțat și implementat de Fundația Soros 
Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și 
AO Institutum Virtutes Civilis. 



Uniunea Europeană susţine dezvoltarea serviciilor sociale în țara noastră. În ultimii trei ani 
Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, APSCF și AOPD a implementat 

și cofinanțat proiectul „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea 
civilă și guvern” și a contribuit astfel la crearea a 42 de servicii sociale destinate persoanelor cu 
dizabilități intelectuale și psiho-sociale, dar și copiilor din grupuri vulnerabile, în 23 de raioane. 
În consecință, peste 1000 de copii și 1260 de persoane cu dizabilități au acum un accessporit 

la servicii sociale comunitare, adaptate nevoilor lor. În prezent, Fundația Soros Moldova 
în parteneriat cu Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis implementează proiectul 
„Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, care vine ca o 

continuitate a celui precedent, la fel cu suportul Uniunii Europene, în cadrul căruia sunt acordate 
granturi organizațiilor societăţii civile pentru dezvoltarea a cel puțin 40 de servicii sociale în 

toată țara, pentru persoanele din grupuri vulnerabile.



Cofinanţat și implementat 
de Fundaţia Soros Moldova

Această publicaţie a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. 
Responsablitatea pentru conţinutul ei îi revine în exclusivitate 

Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene. 

Pentru detalii contactaţi-ne la adresa: vzaharia@ijc.md. 
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