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FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA 
 

FORMULAR DE RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 

 
Acest raport final de activitate trebuie depus într-un singur exemplar, conform 

datelor limită indicate în contractul de grant semnat cu Fundaţia. El trebuie să 
includa o parte narativă în care se oferă informaţii despre implementarea 
proiectului, un exemplar al tuturor materialelor realizate pe parcursul derulării 

proiectului şi copii ale articolelor referitoare la proiect din presa scrisă. 
Beneficiarii trebuie să prezinte un dosar complet. Necompletarea unei părţi a 

raportului, nedepunerea lui in timpul prevăzut poate aduce solicitarea din partea 
FSM de rambursare totală sau parţială a sumelor virate aplicantului şi 
suspendarea dreptului de a participa la competiţiile anunţate de Fundaţie pe o 

perioadă de un an de zile, de la ultima aplicare. 
 
 

A1.Date despre proiect  

 
Data prezentării raportului 

  
Numele organizaţiei care a primit grantul – Asociaţia MOTIVAŢIE din 
Moldova 

Persoana de contact şi funcţia: Igor Meriacre, director executiv 

Adresa: bd. Traian 23/1, mun. Chişinău 
Telefon: 022 76 35 97 

Fax: 022 66 13 93 
E-mail : motivationmd@yahoo.com  

Echipa de implementare  

Coordonator/Director de proiect (Numele şi prenumele): Igor Meriacre 
Membrii echipei de implementare/ Asistenţi/ formatori  (Numele şi prenumele, 

funcţia in cadrul proiectului):  
- Contabil – Oxana Pisceanscaia 
- Instructor recuperare activă – Ludmila Iachim 

- Kinetoterapeut 1– Ivan Cernii, Lidia Ivanova 
- Asistent social2 – Igor Gurulea, Tatiana Rusu, Ana Sajin, Olesea Iovu 

Beneficiarii 

Grupul ţintă/Beneficiarii direcţi: 3 ONGuri din regiunea de sud a Moldovei 
(Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilităţi din Cahul – ONG „AZI”, Centrul 

de reabilitare pentru copii cu dizabilitati din Comrat „Fidangic”, Centrul de resurse 
pentru tineret din Basarabeasca „Phoenix”), alte 9 ONG-uri sau grupuri de 

iniţiativă locale din satele evaluate, peste 40 de copii şi tineri cu dizabilităţi din 

                                                 
1
 Pe parcursul proiectului a existat fluctuatia de cadre  

2
 Pe parcursul proiectului a existat fluctuatia de cadre  

mailto:motivationmd@yahoo.com
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familiile evaluate;          
   

Beneficiarii indirecţi: specialiştii ONG şi APL din regiuni, familiile şu rudele 
copiilor evaluaţi, APC (ministere, departamente)  
 
Partenerii/alţi finanţatori (organizaţiile, persoana de referinţă şi informaţiile de 

contact,  contribuţiile, dacă sînt): 

- Centrul din Cahul, manager – Tatiana Seredenco, tel. 0299 23487 
- Centrul din Comrat, director – Valentina Micotina, tel. 0298 28282 
- Centrul din Basarabeasca, manager – Natalia Topciu, tel. 0297 25779 

- Co-finanţator: USAID, prin intermediul proiectului „Retea pentru mobilitate” 
finantat prin intermediul Fundaţiei Motivation România, Corina Cociorva, 

tel. + 40214481107 

Descriere generală a proiectului (un alineat) 

Succesul procesului de integrare a persoanelor cu dizabilităţi depinde de 

cooperarea dintre toate instituţiile responsabile de protecţia socială, juridică şi 
educaţia specială, care asigură realizarea tuturor drepturilor lor prevăzute în 

legislaţia republicii şi în Convenţiile internaţionale ratificate de Republica 
Moldova. În acest contest, realizarea schimbului de experienţă şi de know-how 
între organizaţiile cu o înaltă experienţă în domeniu şi cele care sunt la început 

de cale este crucial pentru atingerea scopului propus de organizaţii, dar şi pentru 
a contribui la atingerea unui grad înalt de participare civică şi implicare a 

autorităţilor şi comunităţii în soluţionarea problemelor sociale. Asociaţia 
MOTIVAŢIE a propus această iniţiativa pentru a contribui la dezvoltarea unei 
reţele regionale de parteneriat în domeniul social.  
 

Programul FSM/subprogramul/şi runda la care a fost depus:  

Programul Societate Civilă, Proiectul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, 
componenta Consolidarea Sectorului Neguvernamental 
 

Titlul (denumirea) proiectului: „De la dizabilitate la abilitate”. 
 

Scopul - dezvoltarea unei reţele regionale de parteneriate sociale între 
Organizaţii Non-Guvernamentale şi Autorităţi Publice Locale. 
 

Obiectivele:  
1. realizarea unui studiu de necesitate pentru organizaţii din 3 raioane 

(Comrat, Basarabeasca şi Cahul) şi respectiv a strategiilor de lungă 
durată de dezvoltare organizaţională; 

2. cel putin 48 de specialişti din Organizaţii Non-Guvernamentale şi alţi 30 de 

reprezentanţi ai Autorităţilor Publice Locale vor dezvolta noi iniţiative 
sociale comunitare cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor cu 

dizabilităţi; 
3. cel puţin 6 tineri cu dizabilităţi vor deveni lideri sau persoane resursă în 

organizaţii regionale sau locale; 
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4. Autorităţile Publice în parteneriat cu societatea civilă se va implica mai 
activ în rezolvarea problemelor stringente ale persoanelor cu dizabilităţi 

locomotorii din cele 3 raioane. 
 
 

Perioada şi locul de derulare a proiectului: 01 noiembrie 2006 – 30 octombrie 
2007, regiunea de sud a Moldovei (r-le Cahul, Comrat şi Basarabeasca) 

Contract de grant nr.:  106985,   semnat la data de 31. 10. 2006 
Bugetul conform contractului de grant: 7981.00 USD 

 

 

A.2. Activităţi realizate ultima transă 

 

 Trainingurile de dezvoltare organizaţională pentru Centrele din Comrat şi 

Basarabeasca,  

 Realizarea studiului statistic privind situaţia persoanelor cu dizabilităţi 

 Masa rotundă cu prezentarea studiului şi rezultatelor proiectului 

 

A.3. Date despre rezultatele proiectului 

Activităţile realizate  

 
Pregătirea pentru implementarea proiectului.  Descrieţi modul în care a fost efectuată 

pregatirea pentru realizarea proiectului: 

- Împreună cu echipa proiectului înainte de fiecare activitate am discutat 
fazele de implementare şi metodele de lucru, responsabilităţile fiecărui, 

domeniile de intervenţii3; 
- Centrele partenere au fost informate privind scopul proiectului şi activităţile 

în care sunt incluse ca parteneri;   

- Pentru formarea bazei de date şi selectarea satelor şi familiilor (pentru 
evaluare) prin telefon au fost contactate Direcţiile de Asistenţă Socială din 

3 raioane, primăriile satelor, consiliile raionale, Centrele partenere;  
- Au fost pregătite chestionarele de evaluare şi materialele informative; 
- Cu primăriile satelor selectate sa ajuns la înţelegere privind evaluare în 

comuna dată şi referitor la asistentul social (altă persoana de contact) cu 
care să ne deplasăm în familii; 

- Pentru seminarele informative şi trainingurile organizaţionale sa selectat şi 
multiplicat informaţia şi materialele necesare, sa stabilit perioada 
desfăşurării activităţilor propriu zise;  

- Pentru masa rotundă a fost realizat studiul statistic (după evaluarea din 
regiuni) au fost pregătite materialele necesare, au fost invitaţi 

reprezentanţi ai organizaţiilor partenere, APL şi din Ministerele de resort.  
 
 

                                                 
3
 Fiecare specialist a răspuns de o temă anume (ex. kinetoterapeutul – reabilitare, adaptare, tratament, ş.a.) 
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Succesul proiectului. Descrieţi succesul proiectului in atingerea obiectivelor. Specificaţi dacă aţi 
atins sau nu obiectivele şi rezultatele prevăzute în aplicaţie şi în ce mod au fost acestea atinse:  

- prima etapă a proiectului, anume evaluarea din cele 3 raioane, a fost 

îndeplinită cu succes deoarece au fost intervievate mai multe familii şi 
persoane din sate decât era prevăzut iniţial, în evaluare au fost implicate 
şi familii cu copii cu alte dizabilităţi decât cele locomotorii, ce a dus la 

obţinerea unei informaţii mai ample şi veridice despre problemele cu care 
se confruntă aceste familii; 

- prin evaluarea APL, Centrelor şi ONG locale (în satele unde existau) s-au 
stabilit problemele cu care se confruntă aceste organizaţii şi nivelul de 
prestare a serviciilor sociale acestor familii şi tot odată nivelul de implicare 

a APL în susţinerea familiilor date şi iniţiativelor locale; 
- în cel puţin 3 sate au fost identificate grupuri de iniţiativă locală care sunt 

constituite de persoane cu dizabilităţi sau/şi părinţii acestora (la moment 
un grup este înregistrat ca ONG – s. Chirsovo) şi care încearcă să 
colaboreze cu APL pentru dezvoltarea serviciilor de integrare la nivel 

local; 
- obiectivul privind instruirea şi dezvoltarea  specialiştilor din cadrul ONG şi 

APL nu a fost îndeplinit la maximum. Aici au influenţat mai mulţi factori 
printre care atitudinea specialiştilor sus numiţi: pasivitatea, neluarea în 
consideraţie a nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, de multe ori lipsa de 

informaţie, preocuparea de beneficiile proprii care ar dori să le primească 
din partea partenerilor sau altor ONG, lipsa de interes şi căutarea scuzelor 

de tipul salarizare joasă şi lipsa de timp, ş.a.  
- însă specialiştii şi familiile care au participat activ la seminare şi traininguri 

au beneficiat de informaţie utilă, metode de aplicare în practică a diferitor 

modele de integrare (un exemplu viu fiind specialiştii noştri utilizatori de 
scaun rulant), specialiştii şi familiile din sate au luat cunoştinţă cu serviciile 

Centrelor din oraşe ce a dus la constituirea unor parteneriate locale, 
dezvoltarea dorinţei de creare a serviciilor de reabilitare şi integrare în 
sate, au discutat idei de colaborare şi ajutor reciproc între familii şi 

posibilităţi de implicare a APL în aceste activităţi; 
- dintre familiile din satele evaluate ce au participat la stagiile de recuperare 

activă şi formare de formatori la moment 5 sunt implicate în organizarea 
grupurilor de iniţiativă locală ce se explică prin conştientizarea situaţiei 
reale de către părinţi şi persoanele cu dizabilităţi, acceptarea problemei şi 

studierea căilor de rezolvare şi depăşire a situaţiei date, creşterea 
motivării interne şi nu în ultimul rând responsabilităţii civice faţă de familia 

proprie şi sociietate.   
 
 
Modul de implementare a proiectului.  Descrieţi modul în care a fost implementat proiectul. 

Descrieţi progresul efectuat în realizarea obiectivelor propuse, a etapelor parcurse şi a activităţilor 
încheiate în perioada de derulare a proiectului  (conform planului de activităţi din cererea de 
finanţare):  

Etapele principale a proiectului au fost: 

- studiu de evaluare 
- seminare informative şi traininguri dezvoltare organizaţională 

- realizarea studiul statistic şi masa rotundă cu prezentarea rezultatelor 
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proiectului 
- stagiile de recuperare activă şi formare de formatori 
 

Toate activităţile propuse au fost derulate (cu mici schimbări în intervalul de 
timp) conform  planului de activităţi. Pe baza informaţiei primite din etapele 

anterioare pentru fiecare regiune în parte se efectuau schimbări în planul de 
intervenţie la etapele următoare. La implementare sa-u luat în consideraţie: 
disponibilitatea partenerilor, practicile anterioare pozitive şi negative (inclusiv 

din proiecte realizate anterior), nivelul de pregătire şi dezvoltare a 
organizaţiilor din regiuni, nivelul de implicare a părinţilor şi reprezentanţilor 

APL.  
 
Un accent deosebit sa pus pe dezvoltarea parteneriatelor între Centre şi ONG 

din sate, între ONG sau grupuri de iniţiativă şi APL, şi un scop foarte 
important a fost dezvoltarea comunicării între părinţii ce educă aceşti copii şi 

implicarea lor mai activă în procesul de integrare socială şi dezvoltare a 
serviciilor.        
- evaluare – după selectarea satelor şi familiilor, pregătirea necesară a 

materialelor şi echipamentului, echipa pleca în teritoriu, se caza la hotel în 
centrul raional de unde nemijlocit pleca în sate pentru evaluare. În fiecare 

zi era evaluat unu sau 2 sate, 3 familii, ONG local (dacă exista) şi APL 
inclusiv persoane din comunitate. Chestionarele îndeplinite au stat la baza 
realizării studiului statistic şi planificării activităţilor pentru fiecare 

organizaţie în parte4.  
- seminarele informative –pe baza a 3 seminare care au fost organizate şi 

derulate de specialiştii AMM în Centre (au fost descrise mai multe aspecte 

ale problemelor şi posibilităţilor persoanelor cu dizabilităţi), fiecare Centru 
a organizat astfel de seminare şi în satele evaluate, prezentând informaţii 

utile, serviciile prestate, în afară de aceasta cum sa menţionat mai sus a 
fost pus accent pe colaborare şi parteneriat în dezvoltarea serviciilor în 
sate, colaborarea cu APL şi implicarea părinţilor. Materialele prezentate şi 

discutate au fost: legislaţia în vigoare şi schimbările care se vor produce5, 
beneficii sociale oferite de sistemul de asistenţă socială (informaţia care ar 

fi trebuit să fie prezentată de Direcţiile de asistenţă socială), servicii de 
alternativă şi educaţie incluzivă. 

- traininguri organizaţionale – informaţia pregătită şi predată pentru 

fiecare organizaţie a depins de cerinţele şi doleanţele specialiştilor locali 
(dezvoltare organizaţională şi profesională6), a atins aspecte de 

dezvoltare şi implicare în procesul de integrare socială a membrilor 
comunităţii prin: voluntariat7, activităţi comunitare, implicarea APL şi 
agenţilor economici locali, ş.a. Fiecare training a fost de 2 zile, la activităţi 

au participat nu numai specialişti dar şi voluntari, unii părinţi şi tinerii 
utilizatori de scaun rulant din grupele de iniţiativă. O idee discutată la 

                                                 
4
 accentul a fost pus pe 3 Centre partenere 

5
 se aşteaptă ratificarea de către Parlament a „Legii privind protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi” şi 

„Legii despre asistentul personal” 
6
 lucru în grup, metode „brainstorming” şi „arborele de probleme şi scopuri”  

7
 metode de selectare, motivare, organizare şi implicare 
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training a fost participarea la stagii de recuperare a unui specialist din 
Centre ca un însoţitor pentru un beneficiar în scaun rulant din regiunea 
dată, ceea ce ar permite posedarea de cunoştinţe noi în problema 

„dizabilităţii”. 
- studiul statistic a fost realizat în baza chestionarelor ce conţin întrebări 

închise, deschise şi semideschise, ceea ce oferă posibilitatea interpretării 
cantitative şi calitative a rezultatelor cercetării. Datele obţinute în acest 
studiu ne-au permis să evidenţiem problemele stringente: lipsa sau 

insuficienţa serviciilor sociale, medicale şi de reabilitare, acces la educaţie 
limitat şi ne adaptat, probleme în familii de ordin financiar, lipsa sau 

insuficienţa de informaţii utile, diagnoze greşite, necunoaşterea cazurilor 
de către APL, şi multe altele. 

- masa rotundă – au fost invitaţi reprezentanţi din toate ONG şi APL din 

regiuni, beneficiari şi grupuri de iniţiativă, parteneri din Chişinău 
reprezentanţi ai Ministerelor. Masa sa desfăşurat pe etape: prezentarea 

proiectului şi activităţilor, derularea filmului realizat, prezentarea studiului 
după care discuţiile au fost focuste anume asupra celor mai stringente 
probleme şi căile sau paşii de soluţionare a lor. Reprezentanţii Ministerelor 

Protecţiei Sociale şi cel al Educaţiei au luat cunoştinţă cu rezultatele 
obţinute şi în timpul discuţiei au expus poziţiile şi posibilităţile Ministerelor 

privind problemele evidenţiate şi căile de soluţionare. Invitaţii de la 
Ministerul Protecţiei Sociale au subliniat că astfel de evaluări ar fi de dorit 
să fie continuate şi în alte regiuni şi au promis susţinerea Ministerului în 

astfel de iniţiative, i-ar rezultatele evaluării date vor fi luate în consideraţie 
la elaborarea strategiilor naţionale de viitor în reforma „Protecţiei sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi şi nu numai”. Alt accent sa pus pe lipsa 

accesului la educaţie (la acel moment reprezentantul Ministerului 
Educaţiei a plecat), care după datele statistice obţinute depăşeşte 50 %. 

- stagiile de recuperare activă: din eşantionul studiat au fost invitaţi 

beneficiari care îndeplineau criteriile de selecţie (vârsta, diagnoza, 
aptitudini fizice). Activităţile au fost realizate de specialiştii CVI printre care 

2 instructori de recuperare activă (utilizatori de scaun rulant), asistent 
social, psiholog, psihopedagog şi kinetoterapeut, conform unui program 

elaborat în conformitate cu necesităţile  beneficiarilor. Pentru a observa 
rezultatele obţinute, la începutul şi sfârşitul fiecărui stagiu au fost 
completate chestionare la care specialiştii au expus părerile proprii şi au 

dat unele sugestii şi propuneri. Aceste stagii au dat posibilitate să 
evidenţiem cei mai activi beneficiari la cărucior, care în perspectivă îi vom 

dezvolta mai departe ca să devină  instructori de recuperare activă în 
raionul din care vin, (unii de acum au participat la şcolile de vară şi alte 
activităţi informative şi sportive organizate de către Asociaţie şi Centrele 

din regiuni). De asemenea, (şi cu ajutorul Centrelor partenere) se menţine 
contactul permanent cu beneficiarii din sate prin telefon, distribuţie de 

materiale informative şi vizite ulterioare la domiciliu cu scopul continuităţii 
programului.  Familiilor evaluate au fost  distribuite gratuit scaune cu rotile 
personalizate. 
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Rezultatele obţinute  (outputs (produse ale activităţilor proiectului) şi outcomes (rezultate 
obţinute). Descrieţi cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative şi calitative 

(indicatori de performanţă, efecte sociale, etc.), cu accent asupra modului de aplicare a 
rezultatelor proiectului precum şi factorii importanţi de succes a proiectului.  

outputs 

  

 La stagiile de reabilitare au participat 9 familii din 5 iniţial planificate,  

 Au fost elaborate programe eficiente de reabilitare şi formare de formatori, 

 Studiu realizat (date calitative şi cantitative), 4 feluri de chestionare 
elaborate şi aplicate (în afară de aceasta s-au aplicat şi chestionare 

privind situaţia fizică şi medicală a copiilor). Studiul este un produs final cu 
utilizare în cadrul altor proiecte, dar şi de către Autorităţile Publice şi ONG-
uri locale. 

 Un film produs în care se arată realitatea şi situaţia familiilor ce cresc copii 
cu dizabilităţi. 

 În total au fost distribuite 11 cărucioare, 5 cadre de mers şi alt echipament 
ajutător.  

 Relaţii de comunicare şi parteneriat cu ONG locale 
 
outcomes 

 Au fost implicate 3 ONG raionale (3 Centre care prestează servicii 
sociale), 5 ONG locale care doresc să se implice în Reţeaua regională. 

 Au fost susţinute încă 2 grupuri de iniţiativă locale. 

 8 specialişti din AMM implicaţi în realizarea proiectului şi alţi 9 specialişti 

din regiuni (a câte 3 din fiecare Centru regional). 

 Au fost realizate 3 seminare informative, 3 traininguri, 1 masă rotundă, 1 
studiu de evaluare şi 43 vizite în familii. 

 În total la activităţile informative au participat peste 250 de persoane. 
 

 Abilităţi si cunoştinţe de viaţă independentă ale beneficiarilor de la stagii 

 Specialişti mai pregătiţi în prestare de servicii, realizare de cercetări, 

conlucrare cu alţi specialişti din domeniu şi din alte organizaţii  

 Experienţă mai bună de realizare proiectelor regionale 

 Sensibilizarea şi informarea Ministerelor, APL cu privire la situaţia 
persoanelor cu dizabilităţi şi posibilităţi de ajutorare a acestora 

 APL din regiunile vizate sunt mai deschişi spre colaborare şi unele deja 

susţin grupurile de iniţiativă formate în cadrul proiectului. 
 
Impactul. Descrieţi impactul pe care l-a avut proiectul dumneavoastră. Ce s-a schimbat concret 

în urma realizării proiectului? Descrieţi impactul activităţii asupra beneficiarilor/participanţilor.  Un 
accent trebuie pus asupra modului în care proiectul a contribuit la dezvoltarea unei 
societăţi deschise. 

 Relaţii între beneficiarii proiectului au fost stabile şi cooperante pe toată 

durata proiectului. APL au fost implicate în realizarea cercetării şi doar în 
unele cazuri APL au fost mai puţin receptive la problemele ridicate.  

 Proiectul a pus bazele unei reţele de comunicare şi colaborare în regiunea 
de sud a Moldovei;  

 Studiu si filmul constituie un instrument de advocacy eficient, iar 
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rezultatele vor fi utilizate în derularea unor noi proiecte de dezvo ltare a 
societăţii civile din regiunea de sud a Moldovei,  

 Încurajarea iniţiativelor ale grupurilor de beneficiari din localităţi – în cel 

puţin 3 localităţi (Chirsovo, Slobozia Mare, Sadaclia) s-au evidenţiat astfel 
de grupuri,  

 Schimbarea atitudinii familiilor – majoritatea părinţilor şi-au schimbat 
atitudinea faţă de copiii care îi educă datorită exemplelor prezentate, 
informaţiei primite la stagii şi/sau seminare informative, acceptării ideii 

despre necesitatea de implicare personală în rezolvarea problemelor 
copiilor proprii; 

 Contribuţie la dezvoltarea unui sistem de servicii sociele comunitare 
 
 

Schimbări faţă de planificarea iniţială. Evidenţiaţi diferenţele faţă de obiectivele, rezultatele şi 
resursele prevăzute în Planul de Acţiune (de realizare al proiectului). Indicaţi rezultatele obţinute 
în raport cu cele aşteptate. Prezentaţi problemele apărute pe parcursul implementării şi cum au 

fost depasite: 

 la etapa de evaluare au fost cîteva schimbări dar care nu au afectat 
proiectul, din contra au mărit eşantionul de evaluare ce-a ce a permis 
obţinerea mai multor informaţii veridice. În loc de 9 sate total preconizate 

iniţial au fost evaluate 17. 7 sate în r-ul Cahul (numai în 5 au fost evaluate 
familii cu persoane cu dizabilităţi),  6 sate în r-ul Comrat şi 4 în r-ul 

Basarabeasca. Au fost evaluate 45 de familii, faţă de 33 planificate. În 
centrele raionale în afară de Primării sau Consilii Raionale au fost 
evaluate şi Direcţiile de Asistenţă Socială, a fost mărit eşantionul 

„Comunitate”. Schimbarea principală a fost în Evaluarea în Comrat şi 
Basarabeasca. Din informaţiile primite prin telefon iniţial de la Direcţia 

Asistenţă Socială Basarabeasca am stabilit că în satele ce urmau să fie 
evaluate sunt numai 5 potenţiali beneficiari (real au fost evaluate 11 
familii), de acea am schimbat acest compartiment şi am implicat încă 3 

sate din regiunea Comrat pentru a suplini numărul de beneficiari (această 
regiune fiind mai mare geografic şi după numărul de locuitori). 

 Iniţial a fost planificată evaluarea a 9 ONG din sate, dar în realitate în 
timpul selecţiei localităţilor ne-am ciocnit cu problema că ONG existente 
nu au direcţie socială sau în satele din regiunea Comrat ele pur şi simplu 

nu există. Unica regiune mai „bogată” în ONG care ar dori să presteze 
servicii sociale este r-ul Cahul. În total au fost evaluate 4 ONG din sate.  

 La câteva activităţi informative am avut mai puţini participanţi faţă de 
numărul preconizat iniţial şi anume: 

1) Trainingul dezvoltare organizaţională în or. Cahul – la stabilirea datei de 
desfăşurare 29-30 mai (aleasă împreună cu Centrul din Cahul) nu am luat 
în consideraţie data alegerilor locale 3 iunie, majoritatea invitaţilor din sate 

erau implicaţi în comisiile electorale. 
2) La început seminarul informativ organizat la Basarabeasca a fost amânat 

din cauza îmbolnăvirii managerului Centrului „Phoenix”, apoi au fost 
invitaţi din timp părinţii ai tuturor copiilor din familiile evaluate, până la 
urmă au fost prezenţi doar doi părinţi care au participat recent la stagiile 

de recuperare activă, ce-a ce confirmă pasivitatea şi neîncrederea 
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părinţilor în astfel de activităţi.  

 La finele proiectului am cerut extinderea pentru 1 lună din 2 motive: 
1) trainingul planificat la Basarabeasca pentru perioada de vară a fost 

transferat pe perioada de toamnă şi anume începutul lunii noiembrie din 
cauza lipsei specialiştilor Centrului „Phoenix” (fluctuaţie de cadre). 

2) Iniţial am planificat Masa rotundă pentru 30 noiembrie, fiind o dată în 
ajunul de 3 decembrie „Ziua Internaţională de Solidaritate cu Persoanele 
cu Dizabilităţi”, atunci când se atrage o atenţie sporită acestor probleme şi 

acest eveniment este intens mediatizat. Dar pe 30 noiembrie a fost 
planificată vizita Preşedintelui R. Moldova la Centrul Viaţă Independentă, 

din acest motiv am transferat Masa rotundă pentru 11 decembrie.   
 
Evaluarea/ metode de evaluare a succesului/rezultatelor. Descrieţi modul în care a fost făcută 
evaluarea:  

- În cadrul Seminarelor şi traininguri-lor a fost folosită evaluarea participativă, 

ceea ce a scos în evidenţă idei, propuneri de îmbunătăţire a unor asemenea 
iniţiative, cooperare pe viitor.  

- La activităţile de reabilitare (stagii) au fost aplicate chestionare şi organizate 
discuţii finale. Aceste metode au dat posibilitate de ajustare a activităţilor 
ulterioare. 

În cadrul Mesei rotunde a fost utilizată metoda discuţiilor, unde participanţii au 
vorbit deschis despre rezultatele proiectului, posibilităţile de dezvo ltare a noi 

proiecte pe viitor. 
Gradul de implicare a partenerilor a fost unul satisfăcător, cu toate că la unele 
etape ale proiectului au putut fi implicări mai active în promovarea proiectului 

şi propuneri de colaborare. 
O metodă efectivă a constituit-o Studiul efectuat cu aplicarea chestionarelor 

de evaluare (vezi studiul anexat). 
 

 
Promovare. Descrieţi cum aţi promovat acest proiect (ataşaţi articole din ziare).  Indicaţi care au 

fost materialele realizate in cadrul acestui proiect, cum au fost ele distribuite, si care au fost 
criteriile: 

 materialele principale de promovare au fost: filmul realizat, studiu de 
necesitate, prezentări în PowerPoint şi fotografiile făcute la activităţi. 

Filmul şi prezentarea în  PowerPoint au fost demonstrate la toate 
activităţile informative din cadrul proiectului dat şi alte proiecte derulate de 

AMM şi partenerii din regiuni, în afară de aceasta Filmul a fost prezentat la 
întâlniri cu donatori, ONG şi parteneri din domeniu (ex. Reţeaua Socială), 
beneficiarilor AMM din cadrul stagiilor şi altor activităţi. Toate materialele 

realizate au indicate denumirea proiectului şi finanţatorii. 

 mass-media – la seminarele şi trainingurile organizate în Comrat si 

Basarabeasca, de către parteneri au fost invitate posturile locale TV care 
au realizat reportaje despre activităţile organizate, în interviuri luate de la 
specialiştii AMM sau menţionat pe scurt scopurile şi obiectivele proiectului, 

activităţile realizate şi rezultatele preconizate, beneficiarii au menţionat 
importanţa proiectului pentru regiunea şi organizaţia lor, informaţia primită 

şi după părerea lor pe cât a fost ea de utilă şi posibilă de aplicat. 

 La Masa rotundă organizată de AMM la Chişinău au fost invitate mass 
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media dar nu a participat nimeni, iniţial Masa era preconizată pentru 30 
noiembrie, în ajunul Zilei Internaţionale de Solidaritate cu Persoanele cu 
Dizabilităţi. La moment mass media avea să fie prezentă pentru a culege 

mai multă informaţie legată de această dată. Fiind organizată pe 11 
decembrie nu a atras aşa de multă atenţie.  

 Prin e-mail a fost distribuit un Comunicat de Presă vizavi de rezultatele 
proiectului şi studiul de necesitate realizat, importanţa lui şi impactul adus 
pe perioade scurte şi de lungă durată. Comunicatul a fost trimis atât 

partenerilor cât şi agenţiilor de informaţii cum ar fi: Basa-Press, Infotag, 
ş.a. 

 
 
Cooperare/parteneri. Descrieţi participarea organizaţiilor partenere, inclusiv a fondurilor primite 
din alte surse. (tehnici folosite, eficienta, beneficiul organizaţiei). Indicaţi procentul de finanţare pe 

care l-aţi primit, din bugetul total al proiectului, din partea altor finanţatori  :  

- Cooperare – la acest capitol am putea menţiona că partenerii din regiuni 
s-au implicat în activităţi destul de activ, luând în consideraţie problemele 
cu care se confruntă (de exemplu fluctuaţia de cadre care în regiuni este 

mai mare).  
- Seminarele organizate de Centrele din regiuni în satele evaluate 

(evidenţiind cele din Comrat) au fost rezultative prin numărul sporit de 
participanţi (cu excepţia r-lui Basarabeasca) şi implicarea APL, acesta 
fiind un prim pas dezvoltarea cooperării pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale în regiuni.  
- Specialiştii Centrelor sau implicat în evaluarea problemelor şi necesităţilor 

persoanelor cu dizabilităţi şi formarea bazei de date, am primit ajutor din 
partea lor şi în stabilirea contactelor cu APL locale (localităţile din regiuni 
sunt mici şi cu părere de rău destul de importante încă mai sunt relaţiile 

personale). 
- Participarea activă la activităţile de instruire credem tot este o dovadă de 

cooperare şi interes pentru parteneriat şi în viitor.   
- Unul din impedimente este nevoia de instruire permanentă începând de la 

zero a specialiştilor noi veniţi cea ce nu permite dezvoltarea şi 

diversificarea serviciilor în timp.  
- Finanţarea Centrelor regionale de către APL este un avantaj dar tot odată 

şi dezavantaj, deoarece activităţile de zi cu zi şi categoria de beneficiari 
sunt „indicate de mai sus” şi echipele de specialişti sunt dependente sau 
nu pot trece de anumite bariere de multe ori birocratice.  

- Contribuţia partenerilor s-a exprimat prin oferirea sălilor pentru activităţi, 
care a fost estimată şi indicată în buget în categoriile „arenda săli”. 

 

Bugetul vs. cheltuieli proiect. Cum s-au cheltuit fondurile 

 Fundaţia Soros Moldova - fondurile primite au fost cheltuite conform 
categoriilor de buget în coordonare cu activităţile desfăşurate, cu excepţia 
liniilor de buget “cazare” în categoriile “Evaluare în regiuni” şi “Training 

dezvoltare organizaţională”, sumele din care au fost transferate în 
categoria transport. Aceasta schimbare sa produs din cauza lipsei de 

accesibilitate şi condiţiilor normale în hotelurile din or. Comrat şi 



 11 

Basarabeasca, echipa a fost nevoită să se întoarcă la Chişinău în fiecare 
zi de activitate.  

 USAID – fondurile parvenite au fost cheltuite la activităţile: o parte ce nu 

au fost achoperite de grantul FSM, categoria „stagiile de recuperare 
activă”, o parte în cofinanţare cu grantul FSM la categoriile „seminare 

informative” şi „cheltuieli administrative”. 
 
 
 

Oportunităţi pentru asigurarea continuităţii  proiectului.  Descrieţi durabilitatea proiectului şi 
indicaţi strategia de dezvoltare a proiectului după finalizarea implementări i proiectului. 

Scopul proiectului de a iniţia activităţi de integrare pe termen lung în mare parte a 

fost atins. 2 Centre partenere din cele 3 începând cu Anoul 2008 vor fi implicate 
întrun proiect de dezvoltare de servicii împreună cu AMM. Alţi factori care vor 
asigura durabilitatea sunt: 

- s-a păstrat tendinţa  de creştere a numărului copiilor si tinerilor care au 
beneficiat şi vor beneficia de seminare informative, training-uri şi activităţi de 

recuperare activă în stagiile din cadrul Centrului pentru Viata Independenta şi 
Centrele din regiuni; 
- proiectul realizat a servit şi poate servi în continuare drept model pentru alte 

ONG-uri din alte regiuni si va da  posibilitatea de  acoperire  si al altor zone 
geografice în Republica Moldova; 

- în paralel cu activităţile de colectare de fonduri pentru prelungirea activităţilor au 
fost depuse eforturi comune pentru a promova ideea ca o parte din suportul 
financiar să fie preluat de către Autorităţile Publice Locale8; 

- prelungirea activităţii reţelei regionale prin trecerea de la o asistenăţ continuă la 
una parţiala, dar care va da posibilitatea dezvoltării reţelei mai departe şi ţinând 

cont de posibilitatea includerii acestei reţele în Alianta ONG-urilor active în 
domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilitati; 
- în afară de participarea în acelaşi proiect9 a fost discutată şi implicarea în 

asistenţa informaţională şi logistică pentru Centrul „PHOENIX” din 
Basarabeasca; 
 

Reprezentanţi ai Ministerelor, prezente la Masa Rotundă de evaluare au 
menţionat importanţa studiului realizat, dar şi necesitatea de a extinde asemenea 

cercetări şi intervenţii la nivel de alte regiuni ale Moldovei pentru a avea o 
reprezentare a situaţiei de facto pentru întreaga ţară. O altă propunere pentru 
dezvoltarea ulterioară a proiectului a fost punerea unui accent major pe activităţi 

de advocacy în regiuni, cu implicarea ONG-urilor locale. 
 
 

Lecţii învăţate. Care sunt principalele lecţii învăţate din implementarea activităţii? Cum folosiţi şi 
împărtăşiţi lecţiile desprinse din această activitate, atât pe plan intern cât şi extern? 

În urma realizării proiectului am învăţat/primit abilităţi noi de lucru cu beneficiari 
direcţi şi indirecţi. Pe baza greşelilor am învăţat cum să planificăm din timp 

activităţile în dependenţă de anotimp, sărbători sau alte acţiuni oficiale (ex. 

                                                 
8
 cele 3 Centre la moment sunt susţinute financiar de APL  

9
 Centrele din Cahul şi Comrat 
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alegerile locale), din cauza cărora la unele activităţi a fost prezenţa scăzută a 
beneficiarilor. Încă una din lecţii învăţate a fost – necesitatea de a invita din timp 
(prin poştă, telefon şi cu implicarea partenerilor locali) la activităţi a persoanelor 

responsabile din APL. Altă problemă – pasivitatea părinţilor (ex. r-ul 
Basarabeasca), încă nu am găsit metode eficace de schimbare a situaţiei rapid, 

dar una din soluţii discutată cu specialiştii Centrului “Phoenix” este - implicarea 
mai insistentă a părinţilor copiilor cu dizabilităţi în acţiuni comunitare şi activităţile 
centrului, crearea unui grup de iniţiativă (ex. comitetul părintesc) care să participe 

la luarea deciziilor în cadrul Centrului, demonstrarea practicilor pozitive pe 
exemplu specialiştilor noştri.  

 
Metodele de evaluare folosite şi implicarea nemijlocită a utilizatorilor de scaun 
rulant în proiect (ce oferă un grad mai înnalt de încredere din partea 

beneficiarilor), pot servi drept bază şi pentru desfăşurarea altor proiecte 
asemănătoare realizate şi de alte organizaţii.  

În astfel de proiecte este necesară şi susţinerea Ministerelor sau 
Departamentelor de resort, în cazul acesta mulţi funcţionari publici sunt mult mai 
deschişi şi cooperanţi i-ar informaţia oferită lor din partea ONG va fi luată în 

consideraţie.  
 

Pe baza acestui proiect putem recomanda altor organizaţii sau persoane cu 
dizabilităţi informaţii despre accesibilitate în instituţii de stat şi alte localuri de 
menire socială în regiunile evaluate. 

Activităţile realizate au scos la iveală şi alte probleme, comunicare între ONG şi 
APL – atunci când ONG-lor li se impune un anumit mod de activitate sau număr 
de beneficiari, ori indiferenţă totală sau concurenţă neloială. 

 
 
Anexe (prezentate în ordinea activităţilor din raport): (Vă rugăm anexaţi orice materiale relevante 

pentru activităţi): anunţurile publicate, rapoarte, comunicate de presa, articole sau referinţe în 
mass media (xerocopii), dovezi ale activităţilor în cadrul proiectului: materiale, broşuri, buletine, 
liste ale participanţilor cu date de contact şi semnăturile acestora, fotografii, înregistrările audio 

sau video (dacă sînt),  procese verbale ale şedinţelor de decizie ale comisiilor de concurs, copii 
ale ofertelor solicitate şi aprobate de Fundaţie (la procurări mai mari de 1000 USD), listele 
participanţilor /beneficiarilor, referinţe ale beneficiarilor (xerocopii), chestionarele aplicate 

(sondaje; de evaluare), sintezele chestionarelor, date statistice etc.  

 
 

 

Data 20 decembrie 2007 
 
Semnătura directorului de proiect  

 
Semnătura directorului organizaţiei şi amprenta ştampilei organizaţiei  

 


