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DESPRE NOI
Membrii
Conform statisticii Consiliului de Administrare Asociația număra la
sfîrșitul anului 2016 52 de membri.
Consiliul de Administrare
Conform deciziei ultimei Adunări Generale, noul Consiliu de
Administrare este compus din 5 membri și 2 supleanți.
Avocatul angajat să asiste Asociația în procesul de înregistrare a
amendamentelor la Statut votate la Adunarea Generală din
28.04.2016 a finalizat redactarea tuturor acestora, precum și a noii
redacții a documentului ceva mai tîrziu decît limita admisă a
Ministerului Justiției. Astfel acestea urmează a fi adoptate repetat la
următoarea Adunare Generală.
Echipa
Conform recomandării Comisiei de cenzori, au fost revizuite fișele de
post ale angajaților, care conțin prevederi mai exacte la capitolul
respectării angajamentelor statutare ale Asociației dar și un șir de
prevederi noi impuse de legislația despre protecția datelor cu
caracter personal.
Voluntarii și studenții în practică
Pe parcursul anului de raportare doi voluntari internaționali și un
student în practică au fost și mai sunt găzduiți de Asociație.

La sfîrșitul anului de raportare Asociația înregistrează încă, cel puțin,
1 solicitare de voluntariat internațional, care urmează a fi analizată
și considerată, corespunzător.
Activitatea Comisiei de Cenzori și Auditul Financiar
Comisia de Cenzori a controlat oportunitatea și legalitatea utilizării
mijloacelor financiare ale Asociației în 2016. Ca și în anii precedenți,
un audit al activității economico-financiare a Asociației în anul 2016
a fost subcontractat SA Moldaudit. Rezultatele acestuia nu au
identificat careva inadvertențe sau probleme de gestiune. Raportul
este public pe pagina web a Asociației.
Comisia de Cenzori a analizat toate Rapoartele Asociației, inclusiv cel
de audit, precum și Rapoartele pe fiecare proiect în parte și, la final,
a prezentat un raport anual care poate fi găsit pe pagina web.
Recomandările cele mai importante ale Comisiei de cenzori vizează
1) Identificarea de resurse și angajarea unui consultant în resurse
umane care să revadă în detalii structura de personal în scopul
completării sau ajustării organigramei la Obiectivele strategice 20152020, dar și la solicitările donatorilor; 2) Aplicarea exigenței de 7%
pentru fiecare proiect/ program în scopul asigurării contribuției la
cheltuielile comune (audit, comunicare, întreținere oficii,
operaționale, etc.) greu de acoperi de un singur proiect sau donator;
3) Concentrarea managementului pe strîngere de fonduri.
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DOMENII DE ACTIVITATE ȘI REZULTATE PRINCIPALE ÎN 2016
CONDIȚII MAI BUNE DE PROTECȚIE A COPILULUI FĂRĂ
ÎNGRIJIRE PĂRINTEASCĂ, finanțat de LUMOS Moldova,
DMPDC Chișinău și Caritas Austria
Scopul principal a fost de a oferi protecție și îngrijire
corespunzătoare necesităților la 10 adolescenți, foști rezidenți ai
gimnaziului internat nr. 2 din Chișinău.

Raportul final și decontările finale cu Fundația Lumos vor fi efectuate
în 2017.

1.

Obiectivele proiectului au considerat 1) deschiderea casei
comunitare utilizînd platforma normativă a centrului de plasament
”Casa Așchiuță”, inclusiv angajarea personalului și adaptarea
spațiilor la vîrsta și necesitățile celor 10 adolescenți; 2) instruirea
personalului și crearea echipei; 3) dezvoltarea serviciului de zi pentru
adolescenți în dificultate.
Realizări înregistrate în 2016:
Centrul și-a continuat activitatea pînă la sfîrșitul lunii august 2016,
cînd copiii au fost transferați în clădirea nouă.
În luna aprilie 2016 Consiliul Municipal Chișinău a adoptat decizia de
instituire a serviciului Casă Comunitară și, în așa fel, o parte din
costuri au început a fi acoperite direct de către DMPDC. La fel și
personalul a fost eliberat și, respectiv, angajat prin transfer de către
DMPDC.
Costurile pentru alimentare și activități au fost susținute și din
fonduri Caritas Austria, iar unele cheltuieli de reparații – de către
Lumos.

Noul serviciu de zi pentru adolescenți în dificultate – Centrul de zi
DIVERTIS și-a început activitatea în a doua jumătate a lunii ianuarie
2016. Acesta funcționează zilnic, fără pauze, avînd un orar de 4 ore
în care copiii au activități diverse. La sfîrșitul anului Divertis
înregistrează 37 de copii – vizitatori unici. Activitatea Centrului este
apreciată pozitiv de copii și părinții acestora. Rezultatul a fost
menționat în cele două evaluară organizate pe parcursul anului.
Pa baza Centrului Divertis, în ultimele luni ale anului 2016 au fost
organizate cu asistența a doi animatori și doi asistenți sociali diverse
activități de contactare și identificare a copiilor străzii concentrați în
ruinele Hotelului Național. Drept rezultat 4 adolescenți au fost
preluați sub tutelă de partenerii Asociației, iar peste 30 de copii au
fost evaluați. În timpul cel mai apropiat un nou proiect de serviciu de
asistență stradală va fi dezvoltat și pus în aplicare de către AO AVE
Copiii.
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ASISTENȚĂ SOCIALĂ, MEDICALĂ, EDUCAȚIONALĂ ȘI SUPORT
PENTRU
DEZVOLTARE
COMUNITARĂ
ACORDATE
SOLICITANȚILOR DE AZIL, REFUGIAȚILOR ȘI BENEFICIARILOR
DE PROTECȚIE UMANITARĂ susținut de UNHCR Moldova, SAPI
Bulgaria
Scopul proiectul este de a facilita integrarea socială a solicitanților
de azil, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară în
Moldova.
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Obiectivele proiectului de a oferi asistență socială, medicală,
educațională și suport pentru dezvoltare comunitară solicitanților de
azil, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară legal
înregistrați de către BMA al MAI.

Proiectul de evaluare a adolescenței fără riscuri este în plin proces
de implementare. Cu suportul Fundației OAK a fost contractată
Agenția Magenta pentru realizarea cercetării în teren. Proiectul va
continua și în 2017.

Realizări înregistrate în 2016:
Pe parcursul anului 554 de persoane au fost asistate, inclusiv 333
bărbați, 140 femei și 81 de copii.

Cu asistența Fundației Diaconia un lot considerabil de haine pentru
copii și adulți a fost primit pentru uzul beneficiarilor Asociației.

Medicul Proiectului a consultat și facilitat accesul la asistență
medicală la 106 de persoane.

Rămîne o problemă lipsa fondurilor pentru reparațiile necesare Casei
(acoperișul: streașina, opritorile de zăpadă și geamurile de
mansardă; beciul vechi: fundația de sub bucătărie și ușa actuală de
intrare, etc.). Aceste necesități vor fi țintite în anul următor.

Asistentul social a realizat 61 de vizite sociale de evaluare a situației
beneficiarilor, în urma cărora 294 de persoane au primit produse
alimentare, igienice și sanitare. Un număr de 97 de persoane au
beneficiat de asistență financiară.

Mariana Ianachevici
Director Executiv

Pe parcursul anului 69 de copii au primit rechizite școlare și la 8 copii
le-a fost achitat costul bonurilor de alimentație la grădiniță.
Programul de instruire în domeniul rezilienței este susținut în
continuare de SAPI Bulgaria.
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MANAGEMENT TRANSNAȚIONAL AL CAZURILOR SOCIALE, în
cadrul parteneriatului cu Serviciile Sociale Internaționale
În 2016 o anexă la Memorandul de Înțelegere cu SSI a fost elaborată
și este în proces de semnare. Aceasta urmează să faciliteze
procedurile de protecție datelor cu caracter personal.
4.

ALTE ACTIVITĂȚI
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