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Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din 

Moldova (CIDDC) este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi 

apolitică, înfiinţată în 1998. CIDDC administrează programe în domeniul 

educaţional, social, dezvoltând proiecte şi servicii care vizează: cercetări şi 

studii, accesul la informaţie pentru toţi solicitanţii,training-uri, publicaţii, 

arte participative, etc. 

VIZIUNEA CIDDC este o lume în care fiecare copil este tratat cu demnitate 

şi respect, îşi exprimă şi realizează liber propriile idei, participă în luarea 

deciziilor care îl afectează în familie, şcoală, comunitate, beneficiază de 

servicii care răspund nevoilor şi intereselor lui. Autorităţile publice sunt 

principalii actori în promovarea interesului major al copilului. 

 

CIDDC are MISIUNEA să contribuie la implementarea Convenţiei ONU cu 
privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova prin informarea şi 
susţinerea iniţiativelor de participare ale copiilor. 
 

SCOP 
 Realizarea unei schimbări de mentalitate privind perceperea 

copilului ca individualitate aparte, cu drepturi, viziuni şi opinii 
proprii. 
 

 Sensibilizarea autorităţilor publice centrale şi locale privind 
implementarea politicilor sociale pentru copii. 

 

OBIECTIVE 

 A susţine iniţiativele de participare ale copiilor, capabile să le 

ofere oportunităţi de exprimare a opiniei, împuternicire şi 

autorealizare. 

 

 A dezvolta programe de informare şi instruire pentru părinţi, 

cadre didactice şi funcţionari publici privind respectarea 

drepturilor copilului. 

 

 A dezvolta capacităţile autorităţilor publice şi ale altor actori 

sociali în elaborarea politicilor sociale pentru copii care corespund 

drepturilor şi intereselor copiilor. 

 

 A promova implicarea copiilor în calitate de parteneri de la egal la 

egal în cadrul proceselor comunitare / sociale. 

 

 A facilita integrarea socială a copiilor şi adolescenţilor aflaţi în 

situaţii de risc. 

2007 
 

 

 

 

Centrul de Informare şi Documentare 

privind Drepturile Copilului din 

Moldova (CIDDC)  

Cartea de vizită a CIDDC 



 

3 | R a p o r t  d e  A c t i v i t a t e  2 0 0 7  

BENEFICIARII CIDDC 

 

Copii de vârste cuprinse între 10 şi 18 ani, în special: 

 copii din localităţi cu oportunităţi reduse de implicare şi 

dezvoltare; 

 copii aflaţi în conflict cu legea; 

 copii din instituţii rezidenţiale; 

 copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei; 

 copii ai străzii. 

 

CELE MAI IMPORTANTE REALIZĂRI ALE CIDDC 

 

 Mediatizarea Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului; 

 Promovarea modelelor de participare a copiilor şi tinerilor la nivel 

local şi naţional - Parlamentul Copiilor, Consiliile Locale ale 

Copiilor şi Tinerilor, Tinerii în acţiune!; 

 Organizarea activităţilor de voluntariat în promovarea drepturilor 

copilului; 

 Dezvoltarea parteneriatelor eficiente între adulţi şi copii; 

 Editarea materialelor didactice, informative în Drepturile 

Copilului; 

 Promovarea Campaniei Naţionale “Spune Da pentru copii!”. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CIDDC 

 

 Clara CAŢ, Vice-director al Direcţiei Municipale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului, Primăria mun. Chişinău; 

 Domnica GÂNU, Manager al Secretariatului Consiliului Naţional 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului; 

 Iosif MOLDOVANU, Preşedintele Centrului Naţional de Resurse 

pentru Tineri; 

 Radu DANII, Coordonator al Proiectului Drepturile Copilului, 

Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova. 
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ECHIPA CIDDC  

 

 Cezar GAVRILIUC, Preşedinte  

 Aliona STEPAN, Coordonatorul proiectelor “Speranţa devine 

realitate – viaţă decentă pentru tinerele din Republica Moldova” şi 

“Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copii” 

 Ion ROTARU, Administrator financiar 

 Daniela PLATON, Asistent de proiect “Includerea socială a 

copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei” 

 Veaceslav LUCA, Coordonatorul proiectului “Special Olympics – 

Participă!”  

 Viorica AFTENI, Asistent de proiect „Suport pentru dezvoltarea  

serviciilor comunitare pentru copii” 

 Elena POPA, Asistent de proiect “Speranţa devine realitate – 

viaţă decentă pentru tinerele din Republica Moldova” 

 Olga IONIŢĂ, Asistent Social 

 Angela BELENCO, Asistent Social 

 
 
ADRESA CIDDC: 
 

str. E. Coca 15, Chişinău, MD-2008, 
Republica Moldova 
tel./fax: (+373 22) 747813; 716598; 744600 
e-mail: ciddc@yahoo.com 
www.childrights.md 
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SCURTĂ DESCRIERE 

Conform datelor Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru 1 

septembrie 2006, 35000 de copii de vârstă şcolară au ambii părinţi plecaţi 

peste hotare şi nu mai puţin de 75000 de copii au un părinte plecat. Datele 

studiului „Situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma 

migraţiei”, realizat de CIDDC în 2006, menţionează că copiii migranţilor 

devin maturi mai devreme decât semenii lor, au carenţe în dezvoltarea 

fizică şi emoţională, manifestă dificultăţi în administrarea resurselor, 

relaţiilor şi activitatea şcolară. Chiar dacă opinia generală este că 

condiţiile de viaţă ale copiilor migranţilor se îmbunătăţesc şi ei au acces la 

mai multe servicii decât semenii lor, ei sunt mai vulnerabili faţă de riscurile 

legate de consumul de substanţe, abandonul şcolar, relaţiile sexuale 

precoce, comportamentele deviante, trafic de fiinţe umane etc.   

Pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor rămaşi fără îngrijire 

părintească în situaţia nou creată, proiectul se focusează pe sensibilizarea 

opiniei publice şi dezvoltarea capacităţilor copiilor, părinţilor şi 

profesioniştilor care lucrează cu copiii de a reacţiona adecvat la 

consecinţele migraţiei. În majoritatea comunităţilor şcoala este unicul 

serviciu de care beneficiază toţi copiii. În lipsa psihologilor şcolari, diriginţii 

şi directorii adjuncţi pentru educaţie sunt persoanele cele mai apropiate de 

copii şi cele mai indicate să ofere suport copiilor migranţilor. Instruirea 

acestora permite dezvoltarea unor strategii de intervenţie şi suport bazate 

pe necesităţile specifice ale copiilor migranţilor. Materialele didactice şi 

informative elaborate în cadrul proiectului pentru părinţi, îngrijitori, copii 

şi profesionişti care lucrează cu copiii sunt distribuite prin intermediul 

Direcţiilor Generale Raionale Învăţământ, Tineret şi Sport la toate şcolile 

implicate în proiect şi prin intermediul reţelelor de tineri existente. 

Principalele activităţi realizate au fost: 

 Instruirea diriginţilor şi a directorilor adjuncţi pentru educaţie; 

 Elaborarea şi distribuirea materialelor didactice şi informative 

pentru părinţi şi copii; 

 Elaborarea şi difuzarea emisiunilor radio, TV şi articolelor în ziare. 

 

 

Proiectul „Includerea socială a copiilor rămaşi fără 
îngrijire părintească în urma migraţiei”

 
2007 
 
2007 
 
 
 

 

 

Centrul de Informare şi 

Documentare privind Drepturile 

Copilului din Moldova (CIDDC)  

Proiecte implementate în 



 

6 | R a p o r t  d e  A c t i v i t a t e  2 0 0 7  

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Decembrie 2006 – Martie 2008 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 153 manageri şcolari, diriginţi, psihologi şcolari vor dezvolta în 

comunităţile lor strategii de intervenţie şi suport bazate pe 

necesităţile specifice ale copiilor rămaşi fără îngrijire părintească 

în urma migraţiei. 

 300.000 copii şi adulţi vor fi informaţi despre consecinţele 

migraţiei asupra dezvoltării emoţionale şi sociale a copiilor rămaşi 

fără îngrijire părintească şi despre serviciile necesare pentru 

susţinerea lor. 

 

GRUPURI-ŢINTĂ 

 30 directori adjuncţi pentru educaţie din 30 şcoli, reprezentând 3 

raioane; 

 120 diriginţi ai claselor a 5-a – a 10-a, psihologi şcolari din 30 şcoli; 

 50 membri ai Centrelor de Resurse pentru Tineri; 

 200 Consilii Locale ale Copiilor; 

 50 ziare şcolare / de tineret; 

 Ziarele naţionale;  

 Postul naţional de radio; 

 Televiziunea naţională. 

 

BENEFICIARI 

 Cel puţin 3.000 copii de vârstă şcolară rămaşi fără îngrijire 

părintească din 30 comunităţi;    

 Cel puţin 3.000 părinţi care intenţionează să migreze în 

următoarele luni şi îngrijitori ai copiilor din  30 comunităţi; 

 Cel puţin 300.000 copii, tineri şi adulţi, ascultători ai emisiunilor 

radio şi TV, cititori ai presei naţionale şi de tineret, beneficiari ai 

Centrelor de Resurse pentru Tineri. 

 

REZULTATE 

 Administraţia şcolară din 64 de şcoli şi-a revizuit priorităţile în 

cadrul orelor de clasă pentru a dezvolta activităţi bazate pe 

necesităţile şi interesele specifice ale copiilor rămaşi fără îngrijire 

părintească. 

 

 

 
2007 
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Centrul de Informare şi 

Documentare privind Drepturile 

Copilului din Moldova (CIDDC)  



 

7 | R a p o r t  d e  A c t i v i t a t e  2 0 0 7  

 180 de profesori (directori adjuncţi pentru educaţie, diriginţi şi 

psihologi şcolari) din raioanele Călăraşi, Anenii Noi, Cimişlia şi 

Teleneşti şi-au dezvoltat capacităţile de a organiza activităţi de 

pregătire a copiilor pentru viaţa independentă, de a oferi suport 

psihologic copiilor şi părinţilor, de a implica alţi actori sociali în 

prevenirea consecinţelor migraţiei asupra copiilor.  

 Circa 4800 de copii de vârstă şcolară au participat la orele de clasă 

organizate de profesori, au beneficiat de o abordare prietenoasă şi 

le-a fost oferit suport emoţional. 

 Au fost elaborate şi distribuite: 1000 de copii ale Ghidului pentru 

profesioniştii care lucrează cu copiii migranţilor, 15000 de copii ale 

cărţii de buzunar „Singur acasă” şi 15000 de copii ale cărţii pentru 

părinţi „Copilul meu e singur acasă”. 

 50 de emisiuni au fost difuzate la Radio Moldova, care au abordat 

situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma 

migraţiei. Un talk-show pe tema consecinţelor migraţiei asupra 

copiilor a fost organizat la televiziunea naţională. 

 

FINANŢATORI ŞI CONTRIBUŢIA LOR 

Salvaţi Copiii Suedia – 80.000 Euro 

Misiunea OSCE în Moldova – 9.787 Euro 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – 5.000 Euro 
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SCURTA DESCRIERE 

Proiectul se află la finele celui de-al doilea an de implementare. 

Proiectul prevede pregătirea copiilor instituţionalizaţi pentru viaţă 

independentă şi facilitarea integrării lor în comunitate / societate după 

absolvirea gimnaziilor internat. De asemenea, în cadrul proiectului, în 

decursul anului 2007, a fost continuată asistarea a 30 de adolescente, 

absolvente ale gimnaziilor internat implicate în proiect (Căzăneşti, Făleşti, 

Năpadova, Văscăuţi) şi înmatriculate ca studente, din septembrie 2006, în 

licee, colegii, şcoli profesionale şi de meserii din 5 oraşe ale ţării: Chişinău, 

Bălţi, Teleneşti, Floreşti, Soroca.   

Scopul proiectului este diminuarea fenomenului traficului de fiinţe 

umane în rândul adolescentelor din gimnazii internat şi dezvoltarea pentru 

acestea a condiţiilor de viaţă decente ca alternativă pentru migraţia 

ilegală. 

Principalele activităţi realizate au fost: 

 Stagiul de formare pentru adolescentele gimnaziilor internat 

Orientarea şcolară  / profesională şi dezvoltarea carierei; 

 Seminare de dezvoltare a capacităţilor asistenţilor sociali şi a 

echipei de implementare a proiectului pentru asistarea copiilor 

post-instituţionalizaţi; 

 Asistarea absolventelor gimnaziilor internat în continuarea 

studiilor profesionale şi integrarea în comunitate / societate.   

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Ianuarie 2006 – Decembrie 2008 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 90 de adolescente din 4 gimnazii internat vor fi instruite anual în 

domeniul orientării şcolare / profesionale şi dezvoltării carierei 

profesionale; 

 30 de absolvente vor fi susţinute şi asistate, timp de 3 ani, pentru 

continuarea studiilor liceale / profesionale, necesare pentru 

angajarea în câmpul muncii şi integrarea lor în comunitate / 

societate. 

 

Proiectul "Speranţa devine realitate – o viaţă mai bună 
pentru tinerele din Moldova"

 
2007 
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GRUPURI-ŢINTĂ 

 Copiii din gimnaziile internat implicate în proiect; 

 Manageri şi cadre didactice din gimnaziile internat implicate în 

proiect; 

 9 asistenţi sociali; 

 Manageri şi cadre didactice ale instituţiilor de învăţământ 

profesionale. 

 

BENEFICIARI 

 90 de fete, cu vârsta cuprinsă între 13-16 ani, eleve ale gimnaziilor 

internat Căzăneşti (Teleneşti), Făleşti, Năpadova şi Văscăuţi 

(Floreşti); 

 30 de absolvente ale gimnaziilor internat Căzăneşti (Teleneşti), 

Făleşti, Năpadova şi Văscăuţi (Floreşti).  

 

REZULTATE 

110 adolescente din cele 4 gimnazii internat au fost informate 

despre oportunităţile de continuare a studiilor profesionale şi de angajare 

în câmpul muncii după absolvirea gimnaziului internat; au exersat abilităţi 

de comunicare asertivă şi soluţionare constructivă a conflictelor, de luare 

a deciziilor informate şi de prevenire a riscurilor sociale şi de sănătate; au 

fost ajutate să-şi pregătească dosarele necesare pentru înmatriculare în 

instituţii profesionale de învăţământ; au învăţat cum să caute un loc de 

muncă, cum să se angajeze şi cum să menţină un loc de muncă. 

Pe parcursul anului  2007, 30 absolvente ale celor 4 gimnazii 

internat au fost asistate în continuarea studiilor profesionale şi la 

angajarea în câmpul muncii: 

 14 beneficiare, înmatriculate în septembrie 2006 au continuat să 

fie asistate în realizarea studiilor în licee, colegii, şcoli profesionale 

şi de meserii; 

 8 beneficiare au absolvit studiile profesionale în cadrul şcolilor 

profesionale şi de meserii şi au fost ajutate la căutarea unui loc de 

muncă şi la angajare; 

 8 beneficiare au fost monitorizate după ieşirea din proiect şi 

abandonarea studiilor; 

 alte 16 absolvente din gimnaziile internat implicate în proiect au 

fost selectate pentru a fi asistate în continuarea studiilor 

profesionale. 
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Pe parcursul anului 2007, beneficiarele asistate au fost implicate în 

cadrul unui program complex de dezvoltare a abilităţilor de viaţă. Accent 

deosebit s-a pus pe dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi relaţionare 

cu semenii şi adulţii, soluţionarea problemelor şi conflictelor, orientarea în 

comunitate, managementul banilor şi timpului, luarea deciziilor şi 

practicarea unui mod de viaţă sănătos etc. 

FINANŢATORI ŞI CONTRIBUŢIA LOR 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) din fondurile 

Forumului pentru Femei şi Dezvoltare (FOKUS) şi Clubului Internaţional al 

Soroptimistelor din Norvegia – 85.230 $ 
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SCURTA DESCRIERE 
Proiectul are ca scop facilitarea integrării sociale a copiilor 

vulnerabili şi sporirea participării lor la prevenirea riscurilor sociale şi de 

sănătate şi prevede dezvoltarea activităţilor comunitare de timp liber 

pentru copiii din gimnazii internat şi pentru semenii lor din comunităţile 

Bender-Varniţa, Cărpineni (Hânceşti), Căzăneşti (Teleneşti), Cahul, 

Străşeni. Prin intermediul acestui proiect, CIDDC transferă activităţile din 

gimnaziile internat (unde a început să lucreze din 2003) în comunitate. 

Realizarea activităţilor comunitare pentru copiii instituţionalizaţi, în 

primul rând, şi pentru semenii lor din comunitate a fost posibilă datorită 

implicării mai multor actori comunitari: asistentul social din cadrul 

primăriei; managerii, cadrele didactice şi copiii din şcolile şi liceele 

comunitare; managerii, cadrele didactice şi copiii din gimnaziile internat; 

managerii, profesioniştii şi voluntarii ONG-urilor locale şi Centrelor 

Comunitare pentru Copii şi Tineri. 

Principalele activităţi realizate în 2007 au fost: 

 Şcoala de primăvară pentru absolvenţii gimnaziilor internat 

Orientare şcolară / profesională şi dezvoltarea carierei 

 Stagiu de formare pentru manageri, cadre didactice, profesionişti 

şi animatori de la egal la egal 

 Cercuri / cluburi / ateliere create şi dezvoltate pentru copiii din 

gimnazii internat şi pentru semenii lor din comunitate.      

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

 

Aprilie 2007 – Decembrie 2008 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 Absolvenţii gimnaziilor internat implicate în proiect vor fi 

informaţi despre oportunităţile de continuare a studiilor 

profesionale şi angajare în câmpul muncii; 

 25 manageri, cadre didactice, profesionişti şi 50 animatori de la 

egal la egal din comunităţile implicate, vor fi pregătiţi să dezvolte 

activităţi de timp liber, conform intereselor şi necesităţilor copiilor 

din gimnazii internat şi semenilor lor din comunitate;  

 Copiii din gimnazii internat şi din comunitate vor beneficia de 

activităţi de timp liber în cadrul a 3 cercuri / ateliere / cluburi în 

fiecare din comunităţile implicate în proiect. 

Proiectul  "Suport pentru dezvoltarea activităţilor 
comunitare de timp liber pentru copiii din gimnazii 

internat şi pentru semenii lor din comunitate"

 
2007 
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GRUPURI-ŢINTĂ  

 Manageri şi cadre didactice ale gimnaziilor internat şi instituţiilor 

de învăţământ comunitare; 

 50 de elevi ai claselor a VI-VIII din gimnazii internat şi din şcolile 

comunitare - animatori de la egal la egal; 

 Manageri şi profesionişti din ONG-uri locale şi Centre Comunitare 

pentru copii şi tineri; 

 12 coordonatori locali ai activităţilor comunitare de timp liber.  

 

BENEFICIARI 

 136 absolvenţi din 4 gimnazii internat; 

 280 copii din gimnazii internat şi din comunitate. 

 

REZULTATE 

 136 de absolvenţi ai gimnaziilor internat au fost informaţi despre 
oportunităţile de continuare a studiilor profesionale şi de angajare 
în câmpul muncii după absolvire. De asemenea, au exersat 
abilităţi de comunicare şi luare a deciziilor, de orientare în 
comunitate, de management al timpului şi banilor, de depăşire a 
riscurilor sociale şi de sănătate; 

 25 profesionişti din comunităţile implicate şi 50 de animatori de la 
egal la egal sunt pregătiţi să dezvolte în continuare activităţi de 
timp liber pentru copiii din gimnazii internat şi din comunitate. 
Aceştia şi-au dezvoltat abilităţi de evaluare şi adaptare a 
activităţilor conform intereselor şi necesităţilor copiilor; de 
organizare a activităţilor folosind metode interactive şi bazate pe 
participarea copiilor; 

 În fiecare din comunităţile implicate în proiect au fost create şi 
dezvoltate câte 3 cluburi / ateliere / cercuri cu activităţi de timp 
liber. Circa 280 de copii din gimnazii internat şi din comunitate au 
avut posibilitatea să se întâlnească săptămânal (de 2 ori pe 
săptămână a câte 2 ore) şi să-şi petreacă timpul interesant şi util 
în comunitate. Mulţi din ei au reuşit să se împrietenească şi să 
înveţe reciproc lucruri legate de domeniul ales (dans / fitness, 
sport, artizanat, frizerie, foto, video, etc.).      

 

FINANŢATORI ŞI CONTRIBUŢIA LOR 

CARITAS Cehia – 32.509,22 Euro 
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SCURTĂ DESCRIERE  

„Special Olympics – Participă!” este un proiect pilot şi unic pentru 

experienţa CIDDC. Proiectul îşi propune integrarea socială, prin sport şi 

activităţi de timp liber, a copiilor cu dizabilităţi intelectuale din 5 şcoli 

internat auxiliare din Republica Moldova precum şi sensibilizarea celorlalţi 

copiii din comunitate despre includere, toleranţă şi deschidere. În acest 

sens, activităţile proiectul au fost gândite să faciliteze participarea copiilor 

cu dizabilităţi intelectuale şi a copiilor din şcolile publice în cadrul unor 

activităţi comune de timp liber. Proiectul s-a desfăşurat în 5 comunităţi: 

Sărata Galbenă (r. Hânceşti), Crihana Veche (r. Cahul), or. Teleneşti, s. 

Visoca (r. Soroca), or. Mărculeşti (r. Floreşti).  

PERIOADA DE DESFĂŞURARE  

1 Martie 2007 – 15 August 2008 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 30 de elevi din 5 şcoli publice vor fi informaţi şi vor sensibiliza colegii 

că toate peroanele cu dizabilităţi intelectuale sunt diferite, cu 

talente unice, interese, abilităţi şi personalitate. Ei vor discuta cu alţi 

tineri despre modalităţile de implicare şi participare a copiilor şi 

tinerilor cu dizabilităţi prin intermediul programului de activităţi 

„Participă!” realizat de ei la orele de clasă.  

 300 de copii din 5 şcoli internat auxiliare (cu dizabilităţi intelectuale) 

şi 150 elevi din 5 şcoli publice vor petrece timpul împreună şi vor 

participa la Activităţi Sportive Unificate şi la alte activităţi de timp 

liber în cadrul şcolii şi comunităţii. 

 20 de educatori şi profesori şi 20 de manageri şcolari vor organiza, 

monitoriza şi evalua, timp de un an, activităţile comune de timp liber 

pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale şi semenii lor din 

comunitate.  

 

GRUPURI-ŢINTĂ   

 30 de educatori de la egal la egal (elevi ai claselor 7 şi 8 din 5 şcoli 

publice, câte 6 din fiecare); 

 10 profesori din 5 şcoli publice (2 profesori în fiecare şcoală: 1 

coordonator al echipei de educatori de la egal la egal şi antrenorul 

Proiectul „SPECIAL OLYMPICS – PARTICIPĂ!”

INTEGRAREA SOCIALĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 
INTELECTUALE
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la fotbal); 

 10 profesori şi educatori din 5 şcoli internat auxiliare (2 din 

fiecare şcoală: 1 coordonator al activităţilor comune şi 

antrenorul la fotbal); 

 20 de manageri şcolari (directori şi directori adjuncţi ai şcolilor 

publice şi auxiliare). 

 

BENEFICIARI 

 300 de copii din 5 şcoli internat auxiliare; 

 600 de copii din 5 şcoli publice; 

 Familiile elevilor.   

 

REZULTATE 

 30 de elevi, membri ai echipelor de educatori de la egal din 5 

comunităţi, au obţinut cunoştinţe şi au informat colegii despre 

dizabilitate intelectuală, toleranţă, includere, prin 

implementarea programului „Special Olympics – Participă!” la 

orele de clasă. Au participat la stabilirea relaţiilor de colaborare 

şi prietenie dintre elevii şcolii publice şi celei auxiliare; 

 270 de elevi din 5 şcoli internat auxiliare şi 80 de elevi din 5 şcoli 

publice au participat la Activităţi Sportive Unificate şi alte 

activităţi de timp liber în şcoală sau comunitate. Copiii din 

comunitate au devenit mai empatici, mai sensibili şi receptivi la 

problemele cu care se confruntă copiii din şcolile internat 

auxiliare. Copiii din şcolile internat auxiliare şi-au ridicat stima 

de sine, au căpătat încredere în propriile forţe, sunt mai 

sociabili, mai descătuşaţi şi au reuşit să stabilească relaţii cu 

semenii din comunitate bazate pe comunicare, prietenie şi 

încredere. 

 

FINANŢATORII ŞI CONTRIBUŢIA LOR 

Ambasada Olandei la Kiev – 10.413 Euro  

Fundaţia Janivo – 25.200 Euro 

Ambasada Norvegiei la Kiev – 7.800 Euro 
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I. SOLDUL LA 01 IANUARIE 2007 A CONSTITUIT 15 176,99 US$: 
 

Nr.  Organizaţia finanţatoare Soldul în US$  

1. Save the Children Sweden/Salvaţi Copiii, 

Suedia 

-2 243,18 

2. Ambasada Olandei la Kiev 10 411,17 

3. Banca Mondială/Unitatea Consolidată pentru 

Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 

domeniul Agriculturii (UCIMPA) 

7 000,00  

 TOTAL 15 176,99 

 

II. VENITURILE DIN GRANTURILE OBŢINUTE PE PARCURSUL ANULUI 
2007 AU CONSTITUIT 334 972,76 US$: 
 

Nr. Organizaţia finanţatoare Contribuţie 

(US$) 

1.  Save the Children Sweden/Salvaţi Copiii, 

Suedia 

142 148,80 

2.  Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 86 835,44 

3.  Caritas Cehia 43 248,76 

4.  Ambasada Olandei la Kiev 3 056,26 

5.  Ambasada Norvegiei la Bucureşti 11 034,74 

6.  Asociaţia Acasă/Fundaţia Janivo 18 281,86 

7.  Fundaţia Soros Moldova 6 000,00 

8.  Misiunea OSCE în Moldova 12 205,05 

9.  Biroul Internaţional Catolic pentru Copii (BICE) 2 032,48 

10.  Save the Children Denmark/Salvaţi Copiii 

Danemarca 

784,37 

11.  Tonsberg Soroptimist Club 1 327,00 

12.  Banca Mondială/Unitatea Consolidată pentru 

Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor 

în domeniul Agriculturii (UCIMPA) 

8 018,00 

 TOTAL 334 972,76 
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III. CHELTUIELILE EFECTUATE ÎN 2007 AU CONSTITUIT 309 639,68 US$: 
 

Nr. Proiecte / activităţi Organizaţia 

finanţatoare 

Cheltuielile 

efectuate 

(US$) 

1.  Includerea socială a 

copiilor rămaşi fără 

îngrijire părintească 

Save the Children 

Sweden/Salvaţi Copiii, 

Suedia 

100 389,12 

Organizaţia 

Internaţională pentru 

Migraţie 

6 605,44 

Misiunea OSCE în 

Moldova 

13 321,26 

2.  

 

„Speranţa devine 

realitate – o viaţă 

decentă pentru tinerele 

din Moldova” 

Organizaţia 

Internaţională pentru 

Migraţie 

80 500,14 

Tonsberg Soroptimist 

Club 

1 130,32 

3.  Suport pentru 

dezvoltarea activităţilor 

comunitare de timp 

liber pentru copiii din 

gimnazii internat şi 

pentru semenii lor din 

comunitate  

Caritas Cehia 43 248,76 

4.  

 

Special Olympics – 

Participă! Includerea 

socială a copiilor cu 

dizabilităţi intelectuale 

Ambasada Olandei la 

Kiev 

13 467,43 

Asociaţia 

Acasă/Fundaţia Janivo 

12 369,19 

5.  Activităţi outreach şi de 

mobilizare socială 

Banca 

Mondială/Unitatea 

Consolidată pentru 

Implementarea şi 

Monitorizarea 

Proiectelor în 

domeniul Agriculturii  

(UCIMPA) 

15 018,00 
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6.  Suport în cadrul Baltic 

Sea Region 

Comprehensive 

Assistance to Children 

Victims of Trafficking  

Save the Children 

Sweden/Salvaţi 

Copiii, Suedia 

8 202,80 

7.  Prevenirea şi asistenţa 

copiilor abuzaţi: 

dezvoltarea cooperării 

regionale 

Fundaţia Soros 

Moldova 

6 000,00 

Biroul Internaţional 

Catolic pentru Copii 

(BICE) 

2 032,48 

8.  Studiul preliminar 

asupra monitorizării 

drepturilor copilului la 

nivel local 

Save the Children 

Sweden/Salvaţi 

Copiii, Suedia 

6 570,37 

9.  Participarea la 

Conferinţa 

internaţională „Focus on 

children in migration”, 

Varşovia 

Save the Children 

Denmark/Salvaţi 

Copiii Danemarca 

784,37 

 TOTAL  309 639,68 
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