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Comunicat de presă 

15 august 2018, Chișinău 

Uniunea Europeană și Fundația Soros-Moldova oferă asistență pentru dezvoltarea, diversificarea și 

prestarea serviciilor sociale adresate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psiho-sociale 

Circa 1,000 de copii din grupuri vulnerabile și persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale vor 

beneficia gratuit de servicii sociale comunitare, inovatoare și durabile care vor fi create și prestate de 

organizații neguvernamentale în comun cu autoritățile publice și care vor corespunde necesităților reale 

ale acestor grupuri defavorizate. Alte circa 100 de persoane (copii și adulți) cu dizabilități intelectuale și 

psiho-sociale vor fi dezinstituționalizate. 

În acest sens, astăzi, 15 august, la Chișinău a fost lansat un Program de granturi cu scopul de a oferi 

suport financiar și tehnic pentru cel puțin 30 de organizații ale societății civile de nivel local pentru 

dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovatoare, destinate copiilor din 

grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale. Organizațiile societății civile 

de nivel local vor putea solicita granturi în valoare de până la 50,000 de Euro pentru o perioadă de până 

la 24 luni. 

Programul de granturi este organizat în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un 

parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și 

implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-lor 

active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru 

Persoane cu Dizabilități (AOPD ), având valoarea totală de 2 117 578 de Euro. 

Reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Fabien Schaeffer, a menționat: „Prin 

acest proiect, Uniunea Europeană își propune să abordeze direct necesitățile populației prin finanțarea 

prestării de servicii sociale calitative către comunitățile locale care au șanse reduse de a atrage fonduri 

europene. Granturile vor fi oferite organizațiilor societății civile care activează la nivel local și care vor 

dezvolta/extinde servicii sociale inovatoare orientate către cele două categorii de grupuri țintă: copiii din 

grupuri vulnerabile și persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.” 

Serviciile dezvoltate urmează să răspundă necesităților beneficiarilor identificate în cadrul unui studiu de 

evaluare desfășurat în lunile iulie și august curent, iar organizațiile locale vor fi încurajate să stabilească 

și consolideze parteneriate durabile cu autoritățile publice locale și centrale pentru a crea și dezvolta în 

comun aceste servicii. 
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Organizațiile interesate să participe vor primi asistență tehnică din partea organizației Keystone 

Moldova atât în perioada de desfășurare a competiției, cât și pe parcursul implementării proiectelor.  

 

Pentru a fi eligibile de a participa la Programul de granturi lansat, organizațiile trebuie să întrunească 

două cerințe primare: să fie organizații nonprofit (necomerciale) înregistrate în Republica Moldova, iar 

activitatea organizației să se desfășoare la nivel de comunitate.  

Data limită de depunere a Propunerilor de proiect este de 4 octombrie 2018.  

Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt înregistrare 184 de mii de adulți cu dizabilități, 

dintre care fiecare a 10 persoană suferă de o dizabilitate mentală. De asemenea, 1 355 de copii se află  

în instituții rezidențiale, 70% având dizabilități. 
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