Fundația Est-Europeană anunță Concursul de granturi în domeniul susținerii grupurilor
vulnerabile din Republica Moldova
“Programul Suport pentru Grupuri Vulnerabile”
Prezentare Generală
În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni
activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul
Afacerilor Externe al Danemarcei/ DANIDA. Unul dintre componente este Programul „
Suport pentru Grupuri Vulnerabile” care are scopul de a extinde accesul grupurilor
vulnerabile din comunități la servicii sociale de calitate prin implicarea societății civile.
Fundația Est-Europeană (FEE) va oferi suport partenerilor săi pentru a asista autoritățile
locale și cetățenii din comunitățile selectate în procesul de integrare socială a grupurilor
vulnerabile prin intermediul consolidării capacităților, creării de servicii sociale în
parteneriat cu administrația publică locală și organizarea campaniilor de advocacy.
Prioritățile Programului
Programul de Granturi are drept scop să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la
servicii sociale de calitate și să contribuie la integrarea acestora în viața socială.
FEE va oferi suport partenerilor din comunități pentru a facilita procesul de integrare a
copiilor cu dizabilități și în dificultate în sistemul educațional general. De asemenea, se
va acorda suport pentru elaborarea materialelor metodologice pentru profesori și
asistenți sociali, pentru elaborarea curriculei de tranziție pentru copiii cu dizabilități care
provin din internate și școli auxiliare, fiind organizată, de asemenea, instruirea
profesorilor și tutorilor, cu implicarea organizațiilor active din domeniu.
FEE va oferi sprijin partenerilor care vor lucra în parteneriat cu autoritățile locale pentru
a crea niște mecanisme viabile de suport pentru grupurile defavorizate.
Se va oferi, de asemenea, suport pentru acoperirea nevoilor persoanelor în etate prin
crearea de centre comunitare, care vor oferi sprijin pentru aceștia pentru a le facilita
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accesul la serviciile sociale, juridice și medicale și va crea, de asemenea, posibilități de
incluziune socială a acestui grup social.
FEE va susține inițiativele care valorifică principiile drepturilor omului de egalitate și
nediscriminare, informare și participare, responsabilitate și contribuie la incluziunea
socială, îmbunătățirea guvernării locale și a calității vieții oamenilor.
Prioritățile proiectelor vor fi identificate și aprobate cu implicarea plenară și consultarea
beneficiarilor, precum și cu asigurarea dreptului lor asupra inițiativelor. Inițiativele
proiectelor vor corespunde cu necesitățile grupurilor vulnerabile, cu atenție sporită pe
incluziunea socială și promovarea oportunităților egale.

Activități eligibile
Proiectele vor viza o gamă variată de activități menite să contribuie la incluziunea socială
și susținerea integrării persoanelor vulnerabile în viața economică și socială a
comunităților și țării. Totodată, se va pune accentul pe crearea unor mecanisme durabile
de suport cu implicare pe termen lung a autorităților locale și a oamenilor de afaceri.
Proiectele pot include următoarele, dar și alte tipuri de activități:
 Activități de evaluare a percepției grupurilor vulnerabile despre serviciile sociale
existente;
 Activități de facilitare a incluziunii sociale în parteneriat cu Autoritățile Publice
Locale și activități de atragere a fondurilor din partea APL pentru incluziunea
grupurilor vulnerabile și crearea de servicii sociale viabile, bazate pe necesitățile
potențialilor beneficiari;
 Activități de informare a populației vizate privind drepturile lor;
 Activități de consolidare a capacităților directorilor și personalului din școli
privind integrarea copiilor cu nevoi speciale în sistemul general de învățământ și
activități de integrare școlară a acestor grupuri;
 Elaborarea materialelor metodologice pentru profesori și asistenți sociali,
elaborarea curriculei de tranziție pentru copiii cu dizabilități;
 Crearea de centre comunitare în parteneriat cu APL, care vor oferi sprijin
persoanelor în etate pentru a le facilita accesul la servicii sociale, juridice și
medicale;
 Orice alte activități care contribuie la incluziunea grupurilor vulnerabile.
Activitățile propuse:
 Abordează probleme legate de principiile egalității și nediscriminării, informării și
participării, transparenței, responsabilității;
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 Contribuie, prin participarea plenară a comunității, la realizarea drepturilor
fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la educație, sănătate, mediu ambiant
sănătos, odihnă, drepturile culturale;
 Contribuie la asigurarea egalității de gen;
 Promovează incluziunea socială și sporesc participarea grupurilor vulnerabile în
procesul de luare a deciziilor la nivel local referitor la crearea de servicii care îi
privesc în mod direct;
 Promovează inovația, inclusiv instrumente de îmbunătățire a accesului grupurilor
vulnerabile la diverse servicii.
Proiectele trebuie să includă cât mai multe din următoarele obiective:
 Creșterea proporției din bugetul local alocat incluziunii grupurilor vulnerabile prin
activități de advocacy și mobilizare comunitară;
 Creșterea proporției consilierilor locali care susțin incluziunea grupurilor
vulnerabile în viața economică, socială și decizională a comunității;
 Creșterea nivelului de cunoaștere de către membrii comunității a obligațiunilor
referitoare la integrarea persoanelor vulnerabile;
 Susținerea grupurilor dezavantajate în cererea respectării drepturilor lor la
educație, sănătate, asistență socială etc.
 Integrarea cu succes copiilor cu dizabilități și din medii de proveniență
dezavantajate în sistemul de învățământ general.
Realizarea obiectivelor de mai sus va fi măsurată prin utilizarea unor indicatori numerici
ușor verificabili.
Criterii de eligibilitate
Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt ONG-urile înregistrate oficial și
care oferă servicii publicului general din regiunea în care activează. Candidații trebuie să
demonstreze experiență anterioară de lucru în susținerea grupurilor vulnerabile.
Proiectele vor include în mod obligatoriu colaborarea cu administrația publică locală și
cu mediul de afaceri din regiunea vizată.
Criteriile de selecție a propunerilor
Această rundă de granturi va susține proiectele care vor demonstra implicare și
angajament în domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din partea societății
civile și a autorităților publice locale.
După colectarea propunerilor de proiecte, acestea vor fi examinate de un consiliu
independent format din experți. În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de
următoarele criterii:
- Experiența organizației în domeniul susținerii persoanelor vulnerabile;
-

Existența parteneriatelor locale, în special cu Administrațiile Publice Locale,
instituțiile publice, mediul de afaceri demonstrate prin acorduri semnate, scrisori
de confirmare etc;
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-

Existența contribuțiilor voluntare (echipament, transport, spațiu, suport tehnic,
etc) care ar contribui la realizarea scopului proiectului;

-

Strategia pentru atingerea obiectivelor inițiativei este bine dezvoltată și realistă;

-

Implicarea APL și viitorilor beneficiari în formularea problemelor și identificarea
soluțiilor este asigurată;

-

Asigurarea durabilității proiectului: schimbări semnificative care vor rezulta din
această inițiativă în beneficiul persoanelor vulnerabile.

Bugetul
Suma maximă solicitată de la FEE nu va depăși 15 000 USD per proiect, dar este
încurajată și identificarea surselor de c0-finanțare. Grantul va fi oferit în tranșe în
dependență de progresul obținut în procesul de implementare a proiectului și
angajamentele asumate la semnarea Contractului de grant.
Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile și o
descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să prezinte costuri reale.
Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.
Durata și utilizarea fondurilor de finanțare
Durata maximă a proiectului nu va depăși 12 luni.
Solicitanții de grant sunt încurajați să furnizeze contribuții monetare sau nemonetare din
surse proprii sau oferite în cadrul parteneriatelor.
Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie
utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate
pentru acoperirea cheltuielilor instituționale/administrative ale organizației ce nu țin
nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru
organizația beneficiară și personalul acesteia, plata datoriilor și/sau achiziționarea
pieselor mari de echipament.
Procesul de aplicare
Organizațiile participante vor depune o propunere completă ce va include următoarele
informații:
1. Informații despre organizație, inclusiv toate informațiile relevante de contact.
2. Informații despre echipa proiectului, inclusiv CV-urile și responsabilitățile de proiect
ale fiecărui membru al echipei.
3. Descrierea proiectului (solicitantul de grant ar trebui să țină cont de formatul
formularului de aplicare oferit de FEE, care poate fi descărcat pe site-ul Fundației la
adresa http://eef.md/index.php?pag=page&id=921&l=ro ), ce include:
a. Problema / problemele abordate în cadrul proiectului și scopul / acțiunea aferentă
din cadrul Planului de acțiuni.
b. Beneficiarii proiectului (cine sunt aceștia și numărul acestora)
c. Scopul și obiectivele proiectului
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d. Activități și calendarul proiectului
e. Rezultatele proiectului
f. Indicatorii de evaluare
g. Riscurile posibile şi strategia de management a riscului
h. Rezultatele pe termen lung.
4. Bugetul proiectului. Solicitantul de grant trebuie să țină cont de formatul și ghidul
bugetar oferit de FEE. Acesta poate fi descărcat pe site-ul Fundației la adresa
http://eef.md/index.php?pag=page&id=921&l=ro);
5. Descrierea narativă a bugetului cu indicarea sumelor necesare pentru fiecare tip de
costuri;
6. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la
aplicare (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.)
Propunerile pot fi scrise în limba română, rusă sau engleză.
Fundația își rezervă dreptul de a nu acorda granturi în cazul în care calitatea
propunerilor nu va îndeplini criteriile de mai sus și cerințele de selecție ale FEE.
Alte detalii:
În această perioadă, personalul FEE va efectua consultări la cerere cu privire la procesul
de aplicare. Solicitanții de grant preselectați vor fi vizitați de către personalul FEE pentru
a asigura toate procedurile de atribuire a granturilor.
EEF se angajează să :
 Ofere suport tehnic și de consultanță echipelor de proiect;
 Să organizeze instruiri pentru echipele de proiect;
 Să ofere suport metodologic și expertiză pe întreaga perioadă de implementare a
proiectului;
 Să efectueze vizite de monitorizare în comunități în perioada de implementare a
proiectului;
 Să distribuie informații utile și relevante bunei desfășurări a proiectului.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 22 noiembrie 2015, ora
23:59.
Adresă, informații de contact și prezentarea propunerilor:
Întrebări și detalii suplimentare la necesitate pot fi direcționate la adresa de email
concurs@eef.md (cu moldovaeef@gmail.com în copie) cu Subiectul „Întrebări/Detalii
Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.
Propunerile de proiect sigilate, care vor avea titlul „Concurs de granturi Suport Grupuri
Vulnerabile” trebuie să fie depuse la adresa de mai jos până la 22 noiembrie 2015:
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Fundația Est-Europeană
Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md (cu
moldovaeef@gmail.com în copie) cu următorul text în titlul mesajului: „ Concurs de
granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.
Pentru mai multe informații va rugăm să apelați la numerele de telefon:
Tel. +373 22 23 5343 (ext.118)
Nota bene!
- Partidele politice, organizațiile religioase, persoanele fizice și entitățile
comerciale nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs;
-

Rezultatele concursului sunt definitive.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu
vor fi returnate.
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