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CONCURS DE SELECTARE A CONCEPTELOR DE
PROIECT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR
SOCIALE COMUNITARE
Fundația Soros-Moldova, desfășoară un Concurs de selectare a Conceptelor de proiect pentru
dezvoltarea/crearea sau extinderea/diversificarea serviciilor sociale comunitare 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 Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica
Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei.
Concursul este adresat Organizațiilor Societății Civile de nivel local (OSC).

Context
Concursul de selectare a Conceptelor de proiect este organizat în cadrul Programului de Granturi
pentru organizațiile societății civile (OSC) de nivel local pentru dezvoltarea/crearea sau
extinderea/diversificarea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovative și durabile adresate
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (adulți și copii). Derularea Programului de
Granturi este parte a proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre
societatea civilă și Guvern” (Proiect). Proiectul are scopul de a abilita OSC-urile de nivel local din
țară pentru stabilirea dialogului și parteneriatelor de lungă durată cu Autoritățile Publice (AP) întru
dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative, sustenabile și adaptate la necesitățile și
prioritățile locale identificate. Serviciile comunitare nou create sau extinse urmează să contribuie la
sporirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.
Anterior, în perioada August – Octombrie 2018, Fundația Soros-Moldova, a derulat Programul de
granturi dedicat organizațiilor societății civile de nivel local pentru dezvoltarea serviciilor sociale
comunitare în cadrul căruia 30 organizații ale societății civile au beneficiat de granturi.
Suma restantă, 115,000 EUR, urmează să fie contractată și valorificată și în acest context este
lansat Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect pentru dezvoltarea/ crearea sau extinderea/
diversificarea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovative și durabile adresate persoanelor
cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (adulți și copii).
Serviciile create/extinse în parteneriat cu autoritățile publice urmează să răspundă necesităților
identificate ale beneficiarilor. OSC locale sunt încurajate și urmează să stabilească/ consolideze
parteneriate durabile cu autoritățile publice locale și centrale pentru dezvoltarea participativă a
serviciilor.
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1. Grupul țintă
Conceptele de proiect se vor axa pe dezvoltarea serviciilor sociale inovatoare pentru persoanele
cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (copii și adulți)
Persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale sunt persoane care au anumite limitări la nivelul
funcționării mintale și al abilităților de comunicare, sociale și de autoservire. Aceasta este o stare
permanentă, prezentă de la naștere, sau care este dobândită pe parcursul vieții. Dizabilitatea
intelectuală se caracterizează prin afectarea facultăților de inteligență la nivel global: capacitățile
cognitive, de comunicare, motorii și sociale. Persoanele cu dizabilități psiho-sociale includ
persoanele cu probleme de sănătate mintală, care pot fi acompaniate de anumite limitări:
comunicare, viață de familie, autoîngrijire, etc.
Conceptele de proiect eligibile a fi finanțate:
-

-

vor presupune dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor comunitare inovative și/sau
diversificarea/extinderea serviciilor prestate la nivel local în scopul sporirii incluziunii sociale
a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.
vor contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale
din instituțiile rezidențiale prin prevenirea instituționalizării și dezinstituționalizarea acestora.

În procesul de elaborare a Conceptelor de proiect OSC vor ține cont de politicile naționale și actele
normative în vigoare (de ex.: regulamente de organizare și funcționare a serviciilor, standarde
minime de calitate, alte documente relevante care să asigure sustenabilitatea serviciilor
create/extinse) actuale.

2. Tipuri de servicii și activități eligibile și neeligibile
Tipuri de servicii eligibile
Serviciile sociale care vor fi dezvoltate/extinse și prestate pot include, dar nu se vor limita la:
servicii de intervenție timpurie pentru copii cu vârsta de până la 3 ani cu scopul de a
depista cât mai repede posibil, întârzieri în dezvoltarea copilului și de a ajusta modelele de îngrijire
și relaționare cu copilul, abilitarea părinților, informarea și suportul psiho-emoțional al acestora;
- servicii de suport pentru familii cu copii cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, de
prevenire sau reducere a situațiilor de risc prin informare, consultare, prestare de servicii și programe
de suport psiho-social și de dezvoltare a abilităților de îngrijire și dezvoltare a potențialului copilului
și relaționarea cu acesta sau depășirea unor circumstanțe nefavorizante;
locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale pentru
dezvoltarea abilităților necesare traiului independent, inclusiv auto-deservire, îngrijire de obiecte
personale și locuință, gestionare buget, relaționare și integrare, incluziune în comunitate;
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servicii de suport pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale de asigurare
a tranziției de la sistemul rezidențial la viață independentă în comunitate;
servicii respiro pentru preluarea îngrijirii copilului sau adultului cu dizabilități pentru o
perioada de până la 30 zile pentru a permite părinților/ persoanelor de suport un repaus;
case comunitare pentru a asigura suport și asistență specializată persoanelor cu dizabilități
severe; copiilor în situație de risc într-un mediu de viață apropiat mediului familial care le oferă
posibilitatea să locuiască în comunitate, cu asigurarea suportului în funcție de nevoile individuale;
servicii sociale noi în zone izolate, pentru a preveni instituționalizarea și excluderea
socială prin combinarea mai multor tipuri de servicii în unități mixte și posibil mobile, pentru a asigura
accesul copiilor, familiilor acestora și grupurilor care au nevoie de suport și asistență, inclusiv prin
asigurarea transportării către acest gen de servicii;
alte servicii sociale inovative care vor contribui la eficientizarea sistemului actual de
prestare a serviciilor.

Tipuri de activități eligibile:
Toate activitățile incluse în solicitarea de finanțare vor contribui la realizarea scopului
principal al proiectului: dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor sociale
comunitare pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și
psiho-sociale.
1. Dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor sociale
(de exemplu: activități de renovare sau adaptare a spațiilor oferite de către autoritățile publice
în scopul dezvoltării serviciilor sociale comunitare, activități de amenajare/dotare a serviciilor
conform standardelor minime de calitate aprobate pentru serviciile dezvoltate, activități de
evaluare tehnică și alte proceduri logistice în scopul achiziționării bunurilor imobile, unităților
de
transport,
echipamentelor
și
utilajelor
specializate
necesare
pentru
dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale comunitare, precum și achiziționarea acestora,
cheltuieli operaționale pentru funcționarea serviciului până la preluarea acestuia de către
autoritățile publice, etc.).
2. Alte activități necesare și justificate pentru dezvoltarea, extinderea și prestarea cu succes a
serviciului (de exemplu: activități de pledoarie, de formare și instruire, de sensibilizare,
schimb de experiență, evaluare și monitorizare, analiză etc.)
Conceptele de proiect vor conține obligatoriu acțiuni de comunicare și vizibilitate despre
activitățile proiectului pentru promovarea scopului, rezultatelor și impactului. OSC vor ține
cont de regulile de vizibilitate a Uniunii Europene care pot fi descărcate aici
https://ec.europa.eu/europeaid/node/17974
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Un sumar pentru a vă ghida poate fi descărcat pe pagina anunțului, aici.
Tipuri de activități neeligibile:
1.
activități care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea
la ateliere, seminare, conferințe, congrese;
2.
activități care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii
sau cursuri de formare;
3.
activități în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale (situații speciale pot fi
considerate acele situații când sunt susținute eforturile de incluziune educațională a grupurilor țintă
vizate în acest document);
4.
conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de
activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile
pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, "activități
mai largi";
5.
activități destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a
partenerului (partenerilor) acestuia;
6.
activități care constau în principal din cercetare sau studiu;
7.
activități care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri,
echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale (situații speciale vor fi considerate acele
situații când închirierea sau procurarea de clădiri, echipamente sau vehicule sunt indispensabile
pentru dezvoltarea serviciilor sociale sau asigurarea traiului independent beneficiarilor proiectului și
va fi asigurată durabilitatea acestora);
8.
activități care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare
sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;
9.
activități care sprijină partidele politice;
10.
activități care propagă doctrine, ideologii, religii.
3. Buget
Suma totală pentru Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect constituie 115,000 EUR.
Suma solicitată nu va depăși 50,000 EUR pentru un proiect și va fi în corespundere cu activitățile
propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului.
Pentru o bugetare optimă vă informăm că mijloacelor bănești în cadrul proiectului ”Servicii
sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat prin
intermediul fondurilor Uniunii Europene, se aplică cota zero a TVA în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, și art. 104, lit. c¹ din Codul Fiscal.
Costuri eligibile/ neeligibile
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Costuri eligibile în cadrul Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect: costuri de reparație a
încăperilor, procurare spații și unități de transport, cheltuieli de transport, procurare de mobilier,
electrocasnice, echipamente, costuri pentru remunerarea echipei de implementare a proiectului,
specialiști/experți în domeniul relevant activităților proiectului; costuri pentru chirie local, alimentație
participanți, pauze de cafea în cazul activităților de instruire și informare, consumabile, cheltuieli
pentru comunicare și vizibilitate etc.
Costuri neeligibile în cadrul Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect: datorii și cheltuieli
aferente serviciului (dobândă); pierderi sau potențiale datorii; costuri declarate de beneficiar și
finanțate de un alt program de acțiune din sursele financiare ale Uniunii Europene (inclusiv prin
intermediul unui grant); pierderi de schimb valutar; credit către părți terțe; costuri salariale
funcționarilor publici în cadrul instituțiilor de stat.

4. Criterii de eligibilitate pentru organizațiile interesate să participe la Concursul
de selectare a Conceptelor de proiect
Pentru a fi participanți eligibili, organizațiile solicitante trebuie:
a. să fie organizații nonprofit (necomerciale) înregistrate în Republica Moldova,
b. să fie organizații ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații,
organizații comunitare.
c. Să fie organizații care operează în afara orașului Chișinău. Nu sunt eligibile organizațiile care
operează în raionul Anenii Noi, Leova, Orhei, Telenești, Ungheni și Fălești, și cele care
operează în mun. Bălți (în raioanele menționate sunt deja în desfășurare de la două și mai
multe proiecte finanțate din resursele UE ca rezultat al Concursului de granturi desfășurat în
perioada august-octombrie 2018 de către Fundația Soros-Moldova)
d. să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca
intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.
Nu sunt eligibile organizațiile care au beneficiat de grant în cadrul Programului de granturi
dedicat organizațiilor societății civile de nivel local pentru dezvoltarea serviciilor sociale
comunitare, desfășurat de Fundația Soros-Moldova în perioada August – Octombrie 2018, în
cadrul aceluiași proiect.
Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în Secțiunea
2.3.3 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE. Aceste proceduri pot fi consultate aici:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3
Nota bene! Partidele politice, cultele religioase, persoanele fizice, agenții economici nu sunt eligibili
pentru a participa la acest Concurs de selectare a Conceptelor de Proiect.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Human
Services International Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu
Dizabilități din Republica Moldova.

Finanțat de Uniunea Europeană

Co-finanțat și implementat

Activitatea propusă în cadrul proiectului urmează a fi implementată în raionul/localitatea
unde OSC își desfășoară activitatea.
Numărul de Concepte de proiect depuse de o organizație
O organizație poate depune câte un Concept de Proiect și poate beneficia de finanțarea unui singur
proiect în cadrul competiției.
Autoritățile publice pot oferi suport/colabora la implementarea proiectelor cu mai multe organizații
concomitent.
Durata proiectelor
Durata planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor nu poate fi mai mică de 6
luni și nu poate depăși 14 luni.
Proiectele vor putea fi implementate în perioada: 1 septembrie 2019 – 30 noiembrie 2020.
Orice finanțare în cadrul Concursului se face numai după data la care se încheie contractul de grant
între partea contractantă (Fundația Soros-Moldova) și beneficiarul de grant.

5. Dosarul solicitantului
Organizația va prezenta Conceptul de proiect în care își va exprima interesul de a participa în acest
concurs și își va argumenta calificarea pentru a implementa proiectul propus.
Conceptul de proiect va avea următorul conținut:
-

-

-

Denumirea proiectului
Denumirea și datele de contact a organizației, cu indicarea persoanei de contact.
Relevanța proiectului pentru comunitatea unde urmează a fi implementat. Va fi inclusă o
scurtă prezentare generală și o analiză succintă a problemei care va fi soluționată prin
implementarea proiectului. Vor fi identificați clar beneficiarii proiectului, numărul și
necesitățile lor. Va fi demonstrată relevanța proiectului cu obiectivele și prioritățile
Concursului Conceptelor de Proiect.
Descrierea proiectului și eficacitatea lui. Va include scopul și obiectivele proiectului, durata
de implementare și rezultatele așteptate, descrierea succintă a activităților și eficiența lor,
implicarea partenerilor și rolul lor în implementarea proiectului.
Sustenabilitatea serviciului care va fi dezvoltat/extins în cadrul proiectului. Va include o
explicație succintă cum organizația va asigura durabilitatea financiară a serviciului după
finalizarea proiectului. Sustenabilitatea serviciilor propuse poate fi asigurată în rezultatul
parteneriatului stabilit cu autoritățile publice. În acest caz, va fi nevoie de angajamentul
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Autorităților Publice de a finanța/susține serviciile dezvoltate după finalizarea finanțării din
cadrul proiectului.
Suma totală solicitată pentru implementarea proiectului în EUR
Descrierea succintă a organizației și experiența în implementarea proiectelor și/sau
dezvoltare a serviciilor sociale.

Conceptul de Proiect nu va depăși 3 (trei) pagini, format A4, Font Arial, mărimea caracterelor 10.
Organizațiile a căror Concepte de proiect vor fi pre-selectate, vor fi invitate să prezinte, în termenul
limită stabilit ulterior, Propunerile de proiect desfășurate.

6. Prezentarea Conceptelor de proiect
Termenul limită de prezentare a Conceptelor de proiect este 18 Iunie 2019, orele 14.00
Termenul limită de prezentare a dosarului propunerii de proiect desfășurate, va fi anunțat
ulterior pentru organizațiile a căror Concepte de proiect vor fi pre-selectate.
Conceptele de proiect, în limba română sau rusă, vor fi prezentate, nu mai târziu de termenul limită
indicat mai sus la adresa: str. Bulgară 32, Chișinău MD-2001, Fundația Soros-Moldova,
Departamentul Sănătate Publică. Conceptul de proiect va fi prezentată într-un singur plic
sigilat/semnat/ștampilat, cu mențiunea „Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect dedicat
OSC de nivel local/Departament Sănătate Publică” și datele de contact ale organizației (e-mail,
telefon, nume de contact).
Conceptele de proiect pot fi remise și în formă electronică, la adresa de mail: foundation@soros.md,
cu mențiunea ”Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect dedicat OSC de nivel
local/Departament Sănătate Publică”, dar Fundația Soros-Moldova nu poate garanta
confidențialitatea deplină a acestora.
Conceptele de Proiect care nu vor conține toată informația solicitată, vor conține informație
incompletă, sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.
Conceptele de Proiect depuse nu se restituie.
Regulile de prezentare a dosarului propunerii de proiect pentru organizațiile a căror Concepte de
proiect vor fi pre-selectate, vor fi anunțate ulterior.
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la echipa de proiect, prin intermediul poștei electronice
(dleahu@soros.md, sivanov@soros.md) sau la telefon: 0 22 274071, 0 22 275315, persoana de
contact – Daniela Leahu, Ștefan Ivanov.
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