
Proiect implementat de



PERIOADA:
20 octombrie 2016-19 
februarie 2019

OSC –parteneri de 
implementare:

„Filantropia Creștină” 
(Orhei)

„Asociația Psihologilor, 
Tighina” (Căușeni)

„Женские 
Инициативы” (Tiraspol)

„Перспектива”
(Rîbnița)



SCOPUL PROIECTULUI: 
dezvoltarea inițiativelor sociatății civile de pe ambele 
maluri ale râului Nistru pentru stabilirea unui sistem de 
servicii adresate tinerilor defavorizați. 



OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Dezvoltarea capacităților OSC prestatoare de servicii sociale
din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, în
vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați

Integrarea socio-profesională a 275 tineri defavorizați de pe
ambele maluri ale Nistrului

Sensibilizarea Autorităților Publice de pe ambele maluri ale
Nistrului față de necesitatea și importanța Serviciului
Integrare Socio-Profesională pentru îmbunătățirea calității
vieții tinerilor defavorizați



BENEFICIARII PROIECTULUI  –
A

TINERI CU VÂRSTA DE 18-30 ANI:

➢Tineri lipsiți de sprijin familial

➢Tineri din familii social-
vulnerabile

➢ Reprezentanți ai minorităților 
etnice marginalizate

➢ Migranți cu oportunități 
reduse de integrare

➢Tineri șomeri

➢Victime sau potențiale victime 
ale TFU, a violenței în familie





REZULTATE:
 O rețea informală de 6 ONG-uri                                  

(30 specialiști) prestează servicii calitative 
tinerilor dezavantajați de pe ambele maluri 
ale Nistrului, acoperind 11 raioane și 2 orașe



➢ Colaborare cu Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale al
Republicii Moldova

➢ Colaborare cu 14 Administrații
Publice de nivel local și regional

➢ Colaborare cu 32 instituții publice

➢ 217 tineri referiți în SVIS de către
APL, instituții publice și private:

✓ 105 în regiunea transnistreană; 

✓ 112 în raioanele din dreapta 
Nistrului

Comunitatea și Administrația Publică de pe 
ambele maluri ale Nistrului apreciază 
necesitatea și importanța SVIS pentru îmbună-
tățirea calității vieții tinerilor defavorizați

REZULTATE:
tate:



➢ SVIS este aprobat de AP din
stânga Nistrului pentru
implementare și susținut

➢ Echipele SVIS de pe ambele maluri
participă în procesele de
consultare AP - Societate Civilă și
de luare a deciziilor

➢ Regulament-cadru de funcționare
a serviciului social „Locuința
Socială Asistată” elaborat în
cadrul unui grup mixt: MSMPS,
APSCF și 7 OSC din dreapta
Nistrului

➢ Standarde minime de calitate a
LSA planificate pentru elaborare
în 2019

Comunitatea și Administrația Publică de pe 
ambele maluri ale Nistrului apreciază 
necesitatea și importanța SVIS pentru îmbună-
tățirea calității vieții tinerilor defavorizați

REZULTATE:
tate:



REZULTATE:
291 tineri dezavantajați sunt integrați 
socio-profesional și joacă un rol activ 
în comunitate

➢ 291 tineri asistați în SVIS:
✓ 138 din regiunea transnistreană
✓ 153 din raioanele din dreapta Nistrului

➢ 291 tineri dețin abilități sociale și de 
independență, inclusiv financiară, de 
autoangajare, de comunicare, de accesare a 
serviciilor publice și bancare, de marketing 
personal, de administrare a timpului și 
bugetului personal, a locuinței etc.

➢ 100 tineri au participat în 5 schimburi a 
Taberei de vară cu program de dezvoltare 
personală și socializare, în care și-au 
explorat potențialul propriu, au devenit mai 
încrezători de sine, mai siguri în exprimarea 
opiniei personale, au legat prietenii



REZULTATE:
291 tineri dezavantajați sunt 
integrați socio-profesional și joacă 
un rol activ în comunitate

➢ 317 acte legale perfectate 
beneficiarilor cu suportul 
echipelor SVIS 
✓ 81 în regiunea transnistreană 
✓ 236 în raioanele din dreapta 
Nistrului

➢ 158 tineri beneficiază de 
Locuință Socială Asistată



REZULTATE:

➢ 71 tineri formați professional 
dețin o meserie
✓ 30 din regiunea transnistreană
✓ 41 din dreapta Nistrului

➢69 tineri dețin competențe și 
abilități de planificare și 
gestionare a afacerii, au 
beneficiati de start-up și 
desfășoară o activitate 
economică:
✓ 30 din regiunea transnistreană
✓ 39 din dreapta Nistrului

291 tineri dezavantajați sunt integrați 
socio-profesional și joacă un rol activ în 
comunitate



REZULTATE:

286 tineri independenți economic: 
134 din stânga și 152 din dreapta Nistrului:

✓ 182 angajați cu contract de muncă, 6 fără contract
✓ 98 activează în bază de patentă sau Î. I., G.Ț.



Poiectul „SVIS Moldova” 
a consolidat încrederea pe ambele maluri ale Nistrului:

➢ Între echipele de specialiști din rețeaua „SVIS Moldova” 
➢ Între OSC și AP Locală și Centrală
➢ Între OSC și angajatori, cetățeni, la nivel local
➢ Între tinerii beneficiari SVIS - cetățeni ai R. Moldova


