
Delegația Uniunii Europene 
în Republica Moldova

Proiectul 

Servicii sociale adresate 
persoanelor cu dizabilităţi  

pentru susţinerea măsurilor  
de promovare a încrederii  

între ambele maluri  
ale Nistrului

”Uniunea Europeană este formată din 28 state 
membre, care au decis să-și unească treptat 
abilitățile, resursele și destinele. Împreună,  
pe parcursul unei perioade de 50 de ani de 
extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, 
democrație și dezvoltare durabilă, menținând  
în același timp diversitatea culturală, toleranța  

și libertățile individuale.

Uniunea Europeană este decisă să împărtășească 
realizările și valorile sale cu țările și oamenii din 

afara frontierelor sale”.

Comisia Europeană este organismul executiv al 
Uniunii Europene.

Proiect implementat de Keystone Moldova în 
parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane 
cu Dizabilități din Republica Moldova și Centrul de 

Reabilitare și Consultanţă „OSORC” și cofinanțat de IM 
Swedish Development Partner.

Pentru mai multă informație, contactați:

Keystone Moldova
Str. Sf. Gheorghe, nr. 20

Chișinău, Republica Moldova, MD-2001
Tel./fax. /+373 22/ 92 91 98

E-mail: khsima@keystonehumanservices.org
www.keystonemoldova.md

     keystonemoldova

Acest proiect este finanțat  
de Uniunea Europeană



ConCEptUl

Proiectul își propune să consolideze încrederea 
între ambele maluri ale Nistrului, prin intermediul 
dezvoltării serviciilor sociale și asigurarea 
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

Totodată, proiectul prevede îmbunătățirea 
serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilități și 
familiile lor prin dezvoltarea serviciilor Echipă 
mobilă în cinci raioane de pe ambele maluri ale 
Nistrului și a unui Centru de zi. 

Costul total al proiectului: 559 968 Euro, 80% din-
tre care sunt  susținute financiar de către Uniunea  
Europeană și 20%  - de către partenerii de im-
plementare și IM Swedish Development Partner.

CoMponEntElE pRoiECtUlUi

• Crearea a 5 Servicii sociale „Echipă mobilă”;

• Dezvoltarea unui Centru de zi pentru copii cu 
dizabilităţi în Grigoriopol;

• Capacitarea specialiştilor din cadrul Servicii-
lor sociale „Echipă mobilă”, Centrului de zi și 
Autorităților Publice Locale în domeniul ma-
nagementului de caz şi a monitorizării calităţii 
serviciilor;

• Acordarea mini-granturilor Organizațiilor 
Societății Civile (OSC) locale şi jurnaliştilor 
pentru promovarea incluziunii sociale și a ne-
discriminării persoanelor cu dizabilități;

• Dezvoltarea şi fortificarea reţelelor OSC de 
pe ambele maluri ale Nistrului;

• Suport auto-reprezentanţilor pentru încura-
jarea și promovarea iniţiativelor, participarea 
la viaţa comunităţii (şcoală de vară, şedinţe 
lunare). 

Regiunile de implementare a proiectului:  
Căuşeni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia,  
Grigoriopol, Slobozia

Durata proiectului: 
1 noiembrie 2016 – 31 martie 2019

Echipa mobilă este un serviciu social care 
oferă suport persoanelor cu dizabilități și 
familiilor acestora, din localități cu acces 

limitat la servicii specializate. Serviciile 
prestate de Echipa mobilă variază în funcție 

de necesităţile beneficiarilor și pot include: 
asistență și consiliere psihologică, servicii 

medicale și de reabilitare / recuperare 
(kinetoterapie, asistență logopedică), instruire 
specială în scopul dezvoltării abilităților pentru 

o viață independentă în comunitate.

Proiectul “Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea  
măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”

obiECtivE

• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate 
persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora 
din 5 raioane prin dezvoltarea Echipelor mobile 
şi a unui Centru de zi; 

• Dezvoltarea capacităţilor principalilor actori so-
ciali comunitari  în domeniul incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi şi asigurarea schimbu-
lui de experienţă între raioane;

• Prevenirea stigmatizării şi discriminării persoa-
nelor cu dizabilităţi prin intermediul metodei 
teatrului social, precum şi prin dezvoltarea ca-
pacităţilor jurnaliştilor de pe ambele maluri ale 
Nistrului.


