Rezultate – A doua rundă a Fondului de Mobilitate pentru experți ONG,
România – Republica Moldova

4 mobilități individuale au fost sprijinite








Angela Achiței - Fundația Alături de Voi România
Sesiune de training "Management de proiect", derulat în perioada 23-27 noiembrie 2015,
Chișinău;
Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Fundaţia „Ecoul Cernobîlului" din Chişinău,
colaborator al ADV România, acest curs fiind acreditat de către partener la Ministerul
Educației din Rep. Moldova.
Adriana Petrovici -Rețeaua EDU Moodle România
Schimb de experiență cu AO Corona Nord, Universitatea de Stat din Bălți pentru elaborarea
resurselor didactice digitale (lecții moodle și sesiuni de formare cu conținut de învățare)
implementat în perioada 4-6 martie 2016.
Ion Ciobanu - Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Republica Moldova
Preluarea experienței Universității din Oradea în elaborarea și implementarea proiectelor
transfrontaliere, 23-28 ianuarie 2016.
Oxana Spînu - Institutul de Chimie al Academiei de Științe din Republica Moldova
Crearea consorțiului în vederea participării în programe europene de tipul Horizon 2020, 1317 aprilie 2016, INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FlZlCA
LASERILOR, PLASMEI ŞI RADlAŢlEl.

3 organizații au primit grant-uri pentru derularea proiectelor

AO CCF Moldova - copil, comunitate, familie în parteneriat cu Asociația Salvați Copiii Iași "Asistență profesionistă pentru copii"









21 profesioniști - beneficiarii direcți, angajați ai AO CCF Moldova, au fost capacitați, fiind
supuși unui proces de supervizare, activități de training;
A fost elaborată Politica de instruire a angajaților CCF Moldova, reieșind din necesitățile
organizației și ale angajaților;
Au fost achiziționate resurse multiple în biblioteca organizației (30 cărți de specialitate, 4 teste
de evaluare psihologică, 25 jucării dezvoltative, 3 cărți senzoriale);
4 Certificate de licență acordate cu dreptul de utilizare a celor 4 teste achiziționate;
2 traininguri de formare continuă desfășurate;
1 sesiune de supervizare;
peste 30 specialiști din cadrul instituțiilor partenere au acces la resursele bibliotecii CCF
Moldova;



peste 70 familii cu peste 100 copii, beneficiari din cadrul programelor de
prevenire/reintegrare/monitorizare vor beneficia de suport continuu din partea specialiștilor
AO CCF Moldova.

Fundația Freedom House INC - Filiala București în parteneriat cu Centrul de Investigații
Jurnalistice din Republica Moldova - "Instrumente digitale pentru jurnaliștii din Republica
Moldova"




20 de jurnaliști din R. Moldova au fost instruiți și folosesc instrumente digitale în prezentarea
rezultatelor investigațiilor și cercetărilor pe care le întreprind;
o pagină special dedicată Republicii Moldova a fost creată pe platforma
www.justitiecurata.ro .

Asociația Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat în parteneriat cu
Asociația Obștească "Tinerii pentru dreptul la viață" (TDV)








1 sesiune de training de 2 zile cu 22 de participanți, reprezentanți ai 21 ONGuri și instituții
din Republica Moldova;
21 de organizații și instituții din Moldova au o capacitate întărită de a accesa profesionist
programul SEV și de a gestiona de maniera eficientă voluntarii, demarând fiecare un plan de
acțiune în acest sens;
au fost realizate și distribuite 500 exemplare ale broșurii informative despre programul SEV,
adresată organizațiilor din Rep. Moldova și adaptată nevoilor acestora;
există acum în Republica Moldova 1 punct național de informare SEV în cadrul TDV;
a fost organizat un webinar aprofundat pe tematica SEV pentru organizațiile din Rep. Moldova
interesate de SEV.

