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Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de 

Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 

granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își 

desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în 

parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație 

Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul 

European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica 

Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor 

publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.



Scopul proiectului este de a consolida
parteneriatelor dintre autoritățile publice
locale responsabile de domeniul social și
asociațiile obștești locale din 3 localități
(Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă) în scopul
asigurării incluziunii sociale a copiilor și
tinerilor din grupuri vulnerabile dezvoltării
serviciilor sociale integrate la nivel de
comunitate.



Obiectiv 1

Monitorizarea și evaluarea activității autorității publice locale de nivel I și II din Fălești, Anenii Noi,
Ștefan Vodă privind implementarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale a copiilor și
tinerilor din grupuri vulnerabile

Obiectiv 2

Fortificarea capacității asociațiilor obștești locale din Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă privind
dezvoltarea serviciilor sociale comunitare destinate copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile

Obiectiv 3

Crearea parteneriatelor dintre Autorități publice locale responsabile de domeniul social Fălești, Anenii
Noi, Ștefan Vodă, asociații obștești și mass-media locală în scopul promovării participării comunității
în soluționarea problemelor persoanelor aflate în dificultate



3 raioane implicate:  

Fălești
Anenii Noi
Ștefan Vodă

Beneficiari direcți:

3 Autorități Tutelare Teritoriale

9 Autorități Tutelare Locale 

9 Organizații Neguvernamentale



Rezultatele Obiectivului № 1

3 Acorduri de parteneriat semnate cu 3 

Autorități Tutelare Teritoriale

6 Acorduri de parteneriat semnate cu 
Autorități Tutelare Locale

9 Acorduri de parteneriat semnate cu 
Organizații Neguvernamentale Locale



Rezultatele Obiectivului № 1

Studiu de evaluare a nivelului de  implementare a 
politicilor publice privind dezvoltarea serviciilor 
sociale integrate destinate copiilor și tinerilor din 
grupuri vulnerabile în localitățile  Fălești, Anenii Noi, 
Ștefan Vodă

3 Hărți a Serviciilor Sociale la nivel de raion



Rezultatele Obiectivului № 1

9 seminare organizate pentru APL nivel I și II 

6 subiecte abordate referitor la crearea și dezvoltarea 
serviciilor sociale și rolul APL în protecția copiilor și 
tinerilor

3 raioane (Anenii Noi, Fălești, Ștefan Vodă)

9 reprezentanți ai APL nivel I (primar, viceprimar sau 
secretar al Consiliului local)

27 consilieri locali

9 asistenți sociali comunitari

13 reprezentanți ai APL nivel II



Rezultatele Obiectivului № 2

Studiu privind necesitățile necesităților de instruire a  

asociațiilor obștești locale din  Fălești, Anenii Noi, 

Ștefan Vodă cu referire la monitorizarea, evaluarea și 

dezvoltarea serviciilor sociale integrate 

6 subiecte de instruire identificate

6 sesiuni de instruire organizate

30 reprezentanți ai ONG locale instruiți 

20 reprezentanți ai comunității (asistenți sociali 

comunitari, reprezentanți ai instituțiilor școlare, 

instituții medicale)



Rezultatele Obiectivului № 2

3 ONG locale selectate

15 sesiuni de mentorat desfășurate

3 idei de servicii sociale identificate:

AO PROSPERITATE – Dezvoltarea unui program de educație

parentală pentru 50 de familii

AO Asociația Băștinașilor Copceac - Crearea Centrului de zi

pentru copii în situație de risc în com. Geamăna

AO ” AdB Generația G” – Crearea și dezvoltarea Centrului de 

zi pentru copii în situații de risc din satul Copceac. 

3 planuri de acțiuni elaborate și coordonate

3 ședințe de monitorizare desfășurate



Rezultatele Obiectivului № 3

10 ateliere de lucru desfășurate

10 echipe multidisciplinare locale implicate

43 membri ai echipelor multidisciplinare locale din 

Fălești instruiți

23 membri ai echipelor multidisciplinare locale din 

Ștefan-Vodă instruiți

25 membri ai echipelor multidisciplinare locale din 

Anenii Noi instruiți

Dintre care, 10 membri ai reprezentanților societății 

civile locale participanți la ateliere de lucru, inclusiv 

3 reprezentanți ai sectorului privat.



Rezultatele Obiectivului № 3

3 probleme comune identificate:

- Documentarea copiilor aflați în situație 

vulnerabilă/de risc

- Familiile a căror membru are deficiențe mentale

- Lipsa la nivel de localitate (sat/comună) a unui 

specialist pentru protecția copilului

14 sesiuni de advocacy desfășurate

44 localități din 3 raioane implicate 

147 de specialiști implicați (primar, consilieri locali 

, asistenți sociali, reprezentanți ai Medicinei, 

Poliției, Școlii, agenți economic, ONG locale etc.)



Rezultatele Obiectivului № 3

6 ședințe consultative organizate on line

1 instrucțiune elaborată în mod participativ

1 acord model elaborat în mod participativ

1 sesiune/atelier de instruire organizat



PROVOCĂRILE/CONSTRÂNGERILE:

❑ Situația epidemiologică în țară (COVID-19)

❑ Interes redus din partea consilierilor locali pentru 
participarea la instruiri în cele  3 raioane partenere.



IMPACTUL  
proiectului ”Parteneriate Locale pentru Incluziune”

❑ Consolidarea parteneriatelor dintre Autoritatea Tutelară Teritorială și Autoritatea Tutelară Locale prin 

intermediul sesiunilor de instruire, ateliere de lucru, sesiuni de advocacy.

❑ Consolidarea capacităților Autorităților Publice Locale de a integra grupurile vulnerabile în activitatea sa la 

toate nivelurile.

❑ Clarificarea limitelor de acțiune a autorităților publice locale și ale asociaților obștești pe segmentul 

soluționării problemelor persoanelor aflate în dificultate

❑ Oferirea unor instrumente asigurarea unui parteneriat viabil și eficient (instrucțiune+modele de documente, 

sesiuni de mentorat)



IMPACTUL  
proiectului ”Parteneriate Locale pentru Incluziune”

❑ Procesul de cartografiere a serviciilor sociale destinate copiilor și tinerilor/familiilor din grupurile vulnerabile 

a permis oferirea comunității locale din raioanele Anenii Noi, Fălești și Ștefan-Vodă, a unor date consolidate 

privind categoriile de servicii sociale existente, categoriile de beneficiari 

❑ Participanții la sesiunile de instruiri au acumulat cunoștințe privind cadrul legal național referitor la servicii 

sociale, inclusiv cele integrate, destinate copiilor și tinerilor din grupurile vulnerabile, lacunele existente și 

provocările legate de implementarea normelor legale.

❑ În cadrul sesiunilor de instruire, s-a reușit îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesionale ale 

reprezentanților ONG privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale integrate, monitorizarea și 

evaluarea serviciilor sociale

❑ S-a reușit de a lucra asupra la 3 idei de servicii sociale, iar ONG selectate deja au inițiat acțiuni de a depune 

documentele pentru obținere finanțare:



Panel de discuții (I) : 

Rolul autorităților publice locale în asigurarea protecției copiilor și tinerilor aflați în situație vulnerabilă 
și impactul implicării organizațiilor neguvernamentale locale în procesul de dezvoltare a serviciilor 

sociale.

Întrebări?
1. Provocările/constrîngerile cu care se confruntă Autoritatea Tutelară Teritorială în procesul de 

asigurare a protecției copilului și tinerilor aflați în situație vulnerabilă.

2. Cum colaborează Autoritatea Tutelară Teritorială cu primarii, ONG locale și alte instituții pentru a 

asigura protecția copilului la nivel de raion. 

3. Care sunt provocările și care a fost impactul proiectului asupra modului de colaborare între acești 

actori.



Panel de discuții (II) : 

Provocările cu care se confruntă organizațiile neguvernamentale în procesul dezvoltării și monitorizării 
serviciilor sociale comunitare destinate copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile.


