


ECOVOX: PRODUSE DIN MATERIALE ECOLOGICE 

Ce ne-am dorit? 
• O activitate generatoare de profit pentru persoanele cu 

dizabilități 
• Promovarea produselor din materiale ecologice (reciclate) 

Care au fost pașii? 
• Instruirea coordonatorilor 
• Selectarea și instruirea persoanelor (10 persoane) 
• Colaborarea cu agenți economici pentru obținerea materiei prime 
• Ședințe regulate de îmbunătățire a calității 
• Promovarea produselor (Facebook, site, mass-media) 
• Elaborarea de modele noi 



ECOVOX: PRODUSE DIN MATERIALE ECOLOGICE 

Cine ne-a susținut? 

• Fundațiile pentru o societate deschisă/Inițiative în Sănătatea Mintală 

• Fundația Est-Europeană 

 

Care sunt rezultatele? 

• 10 beneficiari au fost instruiți în tehnica de producere a genților 

• Beneficiarii au o sursă de venit suplimentară 

• Se produc poșete, genți, pungi din materiale reciclate și pânză 

• Felicitări 

• Comercializarea produselor la persoane fizice și juridice 

 

 

 

 







CARE SUNT REZULTATELE? 

Poșete pentru dame. 

 







CENTRUL DE INSTRUIRI KEYSTONE MOLDOVA 
Scopul centrului 
• Accesul persoanelor cu dizabilități la activitățile de formare, conferințe, mese rotunde 

etc. prin oferirea unui spațiu adaptat 

• Susținerea traiului în comunitate pentru persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate 

Spațiul 
• 220 m² dintre care 180m² spațiu pentru instruiri 

• 2 săli cu o capacitate de 30-35 persoane fiecare sau, 

• O sală mare cu o capacitate de până la 80 persoane 

• Intrări separate pentru fiecare sală 

• Rampă de acces pentru scaune rulante 

• 3 blocuri sanitare – 1 bloc sanitar adaptat 

• Cabina pentru traducători 

 



CENTRUL DE INSTRUIRI KEYSTONE MOLDOVA 
Serviciile prestate 

• Chiria sălilor de trening 

• Chiria echipamentului (proiectoare, sistem de conferință, sistem de traducere sincron) 

• Multiplicare materiale 

• Pauze de cafea 

 

Utilizarea profitului 

• Schimbarea centralei termice la casa comunitară din s. Chirca 

• Achitarea proiectului de conectare la gaz a casei comunitare din s. Ciulucani 

• Tratament dentar pentru câțiva beneficiari din servicii 

• Procurarea de medicamente 
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