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CONCURS DE SELECTARE A ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU PARTICIPAREA LA UN 
PROGRAM GRATUIT DE FORMARE ȘI MENTORAT 

 
 

I. INFORMAȚII GENERALE 
Asociaţia Keystone Human Services International Moldova (în continuare - Keystone Moldova) este o 
organizaţie non-profit care susține copiii, tinerii cu dizabilități și familiile acestora, precum și alte 
persoane aflate în dificultate să depășească situațiile dificile și să ducă o viață activă și plină de sens în 
comunitățile lor. Scopul organizaţiei este dezvoltarea oportunităţilor persoanelor care necesită servicii 
din cauza condiţiilor de  sărăcie, abandon, instituţionalizare şi alte condiţii social adverse.  
La 01 noiembrie 2019, Keystone Moldova a demarat implementarea Proiectului „Vocea Societății 
Civile pentru Incluziune” în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local 
în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica 
Moldova, implementat de Asociația pentru Politică Externă (APE), Asociația pentru Democrație 
Participativă (ADEPT), Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Asociația Obștească Centrul 
European Pro-Europa.  
Obiectivul general al Proiectului rezidă în consolidarea rolului societății civile în șase unităţi 
administrativ-teritoriale ale țării prin crearea unui pol de putere și o voce unică în promovarea 
incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.  
În cadrul Proiectului, Keystone Moldova anunță lansarea CONCURSULUI DE SELECTARE A 
ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE (în continuare - OSC), care vor beneficia de instruire, asistență 
metodologică și mentorat în elaborarea și implementarea proiectelor în domeniul incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilități.  
Obiectivul principal al concursului este consolidarea capacităților organizațiilor societății civile locale 
în elaborarea și implementarea proiectelor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu 
dizabilității.  
 
II. CINE POATE APLICA LA CONCURS?  
La concurs pot aplica Organizații / entități juridice non-profit și non-guvernamentale înregistrate în 
Republica Moldova din:  

 Regiunea de Dezvoltare Nord: Sîngerei, Florești 

 Regiunea de Dezvoltare Centru: Strășeni, Ialoveni 

 Regiunea de Dezvoltare Sud: Cimișlia, Ștefan Vodă 
 
III. CRITERIILE ÎN BAZA CĂRORA VOR FI SELECTATE OSC-urile VOR FI:  

1) OSC-uri active, cît şi OSC-uri recent înregistrate din raioanele Sîngerei, Florești, Strășeni, 
Ialoveni, Cimișlia și Ștefan Vodă; 

2) OSC-uri care desfășoară activități în domeniul drepturile omului, participarea civică, 
dezvoltare durabilă, acces la informare;  

3) OSC-uri care la etapa demarării proiectului nu beneficiază de grant din partea UE;  
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4) Interesul și deschiderea OSC de a participa la promovarea dialogului cu reprezentanții APL  
pentru promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități; 

5) Disponibilitatea OSC-ului de a semna cu Keystone Moldova și APL un Acord de Parteneriat prin 
care își asumă angajamentul de a participa la implementarea Proiectului (Tabelul 1).  

Tabelul 1. Activitățile realizate în cadrul Proiectului  

Nr.r. Activitate Perioada de 
realizare 

Rezultat scontat 

1.  Organizarea concursului de selectare a 12 
OSC-uri din raioanele-țintă pentru 
participarea la programul gratuit de 
formare și mentorat în elaborarea și 
implementarea proiectelor în domeniul 
incluziunii sociale a persoanelor cu 
dizabilității  

14 noiembrie –  
5 decembrie 2019 

12 OSC-uri selectate în 
bază de concurs 

2.  Organizarea Evenimentului de lansare a 
Proiectului 

4 decembrie 2019 60 reprezentanți ai 
OSC-urilor locale și 
reprezentanți ai APL 
informați despre 
direcțiile strategice ale 
Proiectului 

3.  Încheierea acordurilor de colaborare 
între Keystone Moldova, APL și OSC 
locale 

Decembrie 2019 12 acorduri de 
colaborare aprobate 

4.  Organizarea seminarului de formare a 
OSC și APL din raioanele-țintă în 
domeniul nondiscriminării și incluziunii 
sociale a persoanelor cu dizabilități 
 

11 – 13 decembrie 
2019 

12 OSC-uri locale și 
reprezentanți ai APL 
capacitați în 
promovarea 
nondiscriminării și 
asigurarea incluziunii 
sociale a persoanelor 
cu dizabilități 

5.  Organizarea seminarului de formare a 
OSC și APL din raioanele-țintă în 
colectarea de fonduri, scrierea și 
managementul  proiectului 
 

22 – 24 ianuarie 
2020 

12 OSC-uri locale și 
reprezentanți ai APL 
capacitați în scrierea și 
managementul 
proiectului, colectarea 
de fonduri  

6.  Organizarea Atelierului practic pentru 
elaborarea  propunerii de proiect (câte 
un atelier în fiecare raion-țintă) 

Ianuarie – februarie 
2020 

12 proiecte dezvoltate 
de către  OSC-urile 
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locale în parteneriat cu 
APL din raioanele-țintă 

7.  Activități de mentorat și suport OSC 
pentru aplicarea propunerilor de proiect 
în cadrul celei de-a doua runde de 
finanțare a Programului de grant 
„Dezvoltarea Societății Civile la nivel local 
în Republica Moldova”  

Februarie – martie 
2020 

12 proiecte înainte la 
concurs  

8.  Organizarea Atelierului de lucru 
zonal/schimb de experiență pentru 
reprezentanții OSC și APL privind 
dezvoltarea parteneriatului public-privat 
în asigurarea incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilități (3 ateliere) 

Mai – septembrie 
2020 

12 OSC-uri și 
reprezentanți ai APL 
capacitați în domeniul 
incluziunii sociale a 
persoanelor cu 
dizabilități 

9.  Suport și asistență metodologică OSC din 
raioanele-țintă în colectarea de fonduri și 
organizarea campaniilor privind 
colectarea de fonduri 

Iunie 2020 – 
octombrie 2021 

Organizate campanii 
privind colectarea de 
fonduri în raioanele-
țintă 

10.  Organizarea Atelierului de informare a 
OSC din raioanele-țintă pentru a deveni 
membri ai Alianței Organizațiilor pentru 
Persoanele cu Dizabilități (în continuare – 
AOPD) 
 

Februarie 2021 12 OSC-uri locale 
informate despre 
oportunitatea de a 
deveni membri ai 
AOPD 

11.  Suport metodologic OSC din raioanele-
țintă pentru a deveni membri ai AOPD 

Martie – iunie 2021 6 OSC-uri locale vor 
deveni membri ai 
AOPD 

12.  Elaborarea și publicarea Ghidului de 
practici pozitive și lecții învățate „Vocea 
Societății Civile pentru Incluziune” 

Iulie – septembrie 
2021 

Ghidul de practici 
pozitive și lecții 
învățate „Vocea 
Societății Civile pentru 
Incluziune” elaborat, 
publicat și diseminat 

13.  Organizarea seminarului de capacitare a 
OSC locale și a reprezentanților APL 
privind mecanismul de contractare a 
serviciilor sociale furnizate de ONG-uri 
 

Februarie – martie 
2021 

12 OSC-uri locale și 
reprezentanți ai APL 
capacitați în domeniul 
contractării  serviciilor 
sociale furnizate de 
ONG-uri 
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14.  Organizarea Evenimentului final de 
totalizare a Proiectului 

Octombrie 2021 60 persoane informate 
despre impactul 
Proiectului 

 
IV. PROCEDURA DE APLICARE 
Dosarul de participare la concurs va include următoarele acte: 

1) CV-ul organizației neguvernamentale; 
2) Copia de pe certificatul de înregistrare; 
3) O scrisoare de motivare din partea directorului de ONG.  

Dosarele de aplicare vor fi transmise în format electronic la adresa de  
e-mail: mstrechie@keystonehumanservices.org cu următorul text în titlul mesajului: „Dosar concurs 
OSC”.  
 
Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 decembrie 2019.  
 
Pentru a oferi mai multe detalii și pentru a încuraja OSC-urile din raioanele-țintă să participe la 
concurs, Keystone Moldova va organiza ședințe de informare privind oportunitățile oferite în cadrul 
Proiectului, după cum urmează: 

 Ștefan Vodă – 21 noiembrie 2019, or.11.00,  Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Familiei Ștefan Vodă, sala de ședințe (et.3) 

 Ialoveni – 22 noiembrie 2019, or.10.00, Consiliul Raional Ialoveni, sala de ședințe 

 Cimișlia – 26 noiembrie 2019, or.10.00, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, sala 
de ședințe (et.I) 

 Strășeni – 27 noiembrie 2019, or.10.00, Consiliul Raional Strășeni, sala de ședințe (et.I) 

 Florești – 28 noiembrie 2019, or.11.00, Secția Protecția Copilului și Familiei (or.Florești, str. 
Ștefan cel Mare, 63, sala de ședințe, et.IV) 

 Sîngerei – 29 noiembrie 2019, or.10.00, Consiliul Raional Sîngerei, sala de ședințe (et.II) 

Persoană de contact: Marcela Dilion-Strechie, Coordonator de proiect, tel. +373 68680447 

mailto:mstrechie@keystonehumanservices.org

