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Context şi descrierea programului de granturi 

 

În regiunea Olteniei, Fundația Terre des hommes Elveția susține inițiativele locale de 

concepere și implementare a programelor comunitare care să prevină separarea copilului de 

famila sa, abuzul, exploatarea, neglijarea sau traficarea copiilor și să contribuie în mod 

semnificativ la îmbunătățirea calității vieții copiilor care provin din familii și medii defavorizate 

socio-economic. Terre des hommes a acordat în acest sens, finanțare pentru 97 de proiecte. 

Fondurile accesate de instituţii publice şi/sau ONG-uri locale, au inclus o gamă variată de 

programe şi activităţi, liniile de finanţare  acoperind patru tipuri principale de servicii:  

 

 Educaţia şi alternative/oportunităţi de petrecere a timpului liber 
 activităţi de vară – 17 proiecte pentru care Tdh a asigurat finanţare totalizând suma 

de 28.900 RON 
 activităţi de tip “Şcoală după școală” – 22 proiecte pentru care Tdh a            asigurat 

finanţare totalizând suma de 190.800 RON 
 amenajarea, utilarea şi securizarea unor spaţii destinate procesului instructiv- 

educativ şi/sau spaţii de joacă sau recreere pentru copii) – 6 proiecte pentru care Tdh a 
asigurat finanţare totalizând suma de 34.800 RON 

 

 Promovarea dreptului copilului la participare şi luarea deciziilor care îl privesc în 
mod direct 
 organizarea evenimentului “Ziua Ştafetei – Acum decid eu.” - 37 de proiecte pentru 

care Tdh a asigurat finanţare totalizând suma de 62.904 RON 
 activităţi  pentru  dezvoltarea  atitudinii  civice  active  şi  implicarea/participarea 

            copilului) – 2 proiecte pentru care Tdh a asigurat finanţare totalizând suma de 5.000 

RON 

 Asigurarea  accesului  la  servicii  medicale  de  calitate  pentru  copii  şi  femei 
însărcinate/femei care alăptează din comunităţi rurale şi/sau urbane aparţinând grupurilor  
dezavantajate socio-economic  – şi  în  mod  special  minorităţii  de  etnie rroma – 2 
proiecte pentru care Tdh a asigurat finanţare totalizând suma de 23.100 RON. 
 

 Activitati de promovare a sanatatii pentru copii in scolile din comunitățile partenere privind 
promovarea cunoştinţelor corecte, aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi 
indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos -10 proiecte pentru care Tdh a sigurat 
finantare de 9.600 RON. 
 

 Asigurarea de servicii  integrate  de  sprijin  pentru  copiii/adolescenţii diagnosticaţi cu 
diverse afecţiuni/tulburări mintale, emoţionale, de comportament sau pentru cei expuşi 
riscurilor de a dezvolta astfel de afecţiuni - 1 proiect pentru care Tdh a asigurat finanţare 
de 70.000 RON.  
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Programul de dezvoltare comunitară îşi propune să sprijine implementarea unei game variate 

de activități ce vor fi desfășurate cu scopul de a proteja drepturile copiilor, de a le oferi acces la 

servicii de bază precum siguranţă şi sănătate, de a le oferi suport comunitar astfel încât să aibă 

asigurate condiții pentru o dezvoltare armonioasă și să contribuie la bunăstarea generală a 

acestora. Indicatorii universali de bunăstare a copilului ce vor sta la baza conceperii și derulării 

de activități sunt următorii: copiii să fie în siguranță, sănătoși, îngrijiți, activi, respectați, 

responsabili, incluși în comunitate. Această rundă de granturi va susține proiectele care vor 

face dovada mobilizării comunitare şi vor demonstra capacitate de sprijin și incluziune socială 

pentru grupurile vulnerabile. Actorii locali care vor aplica la această rundă de granturi 

(reprezentanți ai instituțiilor locale formale și non-formale: primărie, școală, ONG-uri locale, 

Grupuri de Inițiativă Locală, etc.) vor trebui să demonstreze că au capacitatea de a include, 

implica şi responsabiliza copiii, tinerii şi cetăţenii aparţinând grupurilor sociale dezavantajate în 

viaţa publică a comunităţii în care trăiesc. 

Propunerea de proiect depusă de aplicant va trebui să fie validată prin consultarea cu membrii 
Grupului Inițiativă Local(GIL) copiii ca potenţiali beneficiari, reprezentanţii legali ai acestora, 
cadrele didactice, reprezentanţi ai instituţiilor locale şi/sau alte organizaţii partenere. În acest 
sens,  aplicantul  se  va  asigura  că  membrii  GIL , potenţialii  beneficiari  şi parteneri au fost 
consultaţi în procesul de concepere a acesteia. Granturile se acordă pentru iniţiative depuse de 
reprezentanţi ai localităţilor priectului zefiR de pe raza judeţelor Dolj, Gorj, Olt, care au un 
potenţial semnificativ de a demonstra suport comunitar faţă de copiii şi familiile dezavantajate. 
Pentru a putea solicita finanţarea proiectului din partea Terre des hommes, aplicanţii vor face 
dovada mobilizării comunitare prin obţinerea avizului favorabil din partea membrilor din 
partea membrilor Grupurilor de Inițiativă Locală. 

Exemple de inițiative includ, dar nu se limitează la:  

 amenajarea, utilarea și securizarea unor spații destinate procesului instructiv-educativ, 

insemnand spații pentru activitati complementare educatiei scolare (pot fi, dar nu se 
limiteaza la: sală de sport, spatii de recreere, centre de zi, cluburi tematice, etc) si/sau 
pentru derularea de activitati vocationale/antreprenoriale (microsere, mini gradini de 
legume, ateliere etc.) 

 activități pentru dezvoltarea atitudinii civice active și implicarea/participarea copilului 

(susținerea și sprijinirea activității unor Consilii ale Copiilor, reprezentanți ce apără 

interesele minorităților etnice și/sau ale altor grupuri dezavantajate socio-economic, 

dinamizarea și eficientizarea activității membrilor structurilor comunitare). 

 Activităţi pentru asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru persoanele 
aparţinând grupurilor dezavantajate socio-economic şi, în mod special, minorităţii de 
etnie rroma cu accent deosebit pe copii şi femei însărcinate/femei care alăptează, din 
comunităţi rurale şi/sau urbane  

 

Terre des hommes sprijină dezvoltarea comunitară și acțiunile planificate ale comunității 

orientate spre rezolvarea unor probleme comune ale oamenilor care împărtășesc același spațiu 

geografic, au relații sociale comune și manifestă solidaritate culturală, în vederea prevenirii și 

depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru păstrarea autonomiei 

și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și promovarea incluziunii sociale. 

 

Sume alocate 
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Suma totală alocată pentru acest apel de granturi este de 35.520 RON. Această sumă va fi 

distribuită, în urma procesului de selecție a propunerilor, astfel încât să asigure finanțare 

pentru un total de 6 proiecte. Valoarea finanțată de Terre des hommes Elvetia este în 

cuantum de maxim 5.920  RON / proiect. 

Contribuţia din partea comunității locale este de minim 20% din suma finanțată de Tdh. Exemple 

de contribuţii în natură sunt: bunuri donate sau puse la dispoziţie, suport tehnic (aparate foto sau 

de filmat, calculatoare, video-proiectoare), echipament specific activităţilor sportive, servicii oferite 

de persoane individuale în mod voluntar şi cu titlu gratuit (transport, traducere, catering, 

îndrumare, servicii medicale), punerea la dispoziţie de terenuri, clădiri, săli de clasă, etc. 

Fundaţia Terre des hommes se angajează să: 

 ofere, asistenţă tehnică şi consultanţă pentru a sprijini comunităţile în a înţelege mai bine 
şi a fi mai implicate în activităţi comunitare centrate pe copil și familie. 

 faciliteze diseminarea şi schimbul de informaţii în cadrul întâlnirilor cu membrii 
comunităţilor organizate cu scopul de a răspunde la întrebări şi de a le asculta 
îngrijorările acestora. 

 organizeze cel puțin 2  vizite de monitorizare/aplicant a activităților din cadrul 
proiectului în perioda de implementare a acestuia. 
 

Personalul Terre des hommes, prin serviciile de consultanță și asistență tehnică, își 
propune să vină în sprijinul membrilor comunităţii pentru a  identifica mult mai uşor  copiii aflaţi 
în situaţii de risc, să prevină şi să răspundă riscurilor semnificative la care aceştia sunt expuşi, 
mobilizând actorii locali în jurul aspectelor legate de protecţia copilului şi de incluziunea socială. 

 

Comisia de evaluare a propunerilor de proiecte va fi compusă din persoane din cadrul echipei 
Fundaţiei Terre des hommes, ambasadori  ai  copiilor  implicați  în  proiectele derulate  de  Tdh  
în  România, reprezentanti ONG și Inspectoratul Școlar Județean, de la nivelul județelor Dolj, 
Gorj, Olt, reprezentanți ai unui ONG roma și alți factori de decizie. 

 

Termene pentru aplicanți: 

 14 septembrie 2016  – Lansarea apelului pentru propuneri de proiecte, 

 15 -28 septembrie 2016 – Redactarea și transmiterea proiectelor (Aplicaţiile  ce vor fi 

transmise după ora 00.00, în data de 28 septembrie 2016, nu vor mai fi luate în considerare 

pentru selecţie)   

 29 septembrie – 03octombrie 2016 – Evaluarea proiectelor /Solicitare clarificari 

 04– 07 octombrie 2016 – Semnarea contractelor de finanțare. 
 10-12 octombrie 2016 – Aplicantii selectati vor primi prima tranșă de finanțare (90%) pentru 

demararea activitatilor. 
 13 octombrie – 6 decembrie 2016- Proiectele vor fi implementate în comunități. 
 9 decembrie 2016 –Transmiterea rapoartului narativ și financiare intermediar 1 
 14 decembrie 2016  - Aplicantii vor primi a doua tranșă de finanțare (10%). 
 19 decembrie 2016 - Transmiterea rapoartului financiar intermediar 2. 

 

Aplicaţiile se pot transmite electronic la adresa de e-mail: granturi.comunitati@tdh.ro sau prin 

poştă, astfel încât sa fie primite până la termenul specificat mai sus.  

 

mailto:granturi.comunitati@tdh.ro
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I. Scop și Obiective                                                               

Programul are ca scop includerea a cel puțin 300 de copii, din comunitățile partenere din 

județele Dolj(Barca,Negoi, Amarastii de Jos, Filiasi) Olt(Piatra Olt, Slatina, Gradinari, Caracal) și 

Gorj (Baia de Fier, Polovragi, Targu Carbunesti, Bumbesti Jiu)  în programe de incluziune 

socială, educație formală și non-formală, de dezvoltare a capacităţii personale, sociale şi 

educaţionale ale copiilor vulnerabili, de prevenire a migraţiei şi a exploatării prin muncă, de 

îmbunătățire a accesului la serviciile medicale de calitate a persoanelor. 

Obiectivul operațional este ca în comunele partenere din cele 3 județe, Grupurile de Inițiativă 

Locală să fie implicate în organizarea de activități de dezvoltare comunitară pentru copiii 

vulnerabili iar furnizorii de servicii medicale să deruleze activități ce vizează servicii profilactice, 

servicii de informare și educație sanitară, servicii medicale curative, servicii medicale pentru 

situații de urgență, activități de suport și alte servicii care se asigură facultativ în conformitate cu 

legislația în vigoare.  

II. Criterii de eligibilitate                                                               

A. Aplicanți 
 
La această cerere de finanţare pot să aplice instituții de învățământ de la nivelul localității sau 

orice alte instituții sau organizații (formale sau informale: biserici, primării, ONG-uri, asociații de 

părinți, grupuri de inițiativă, Grupuri de Inițiativă Locală, etc.) cu personalitate juridică  

care activeaza și lucreaza în beneficiul copiilor din comunitate. Instituțiile sau organizațiile 

informale trebuie  să fie  înregistrate  financiar și bacar și să funcționeze  în  localitatea  unde  

va  fi  implementat proiectul. Dacă este necesar, aplicanții pot să aibă ca parteneri 

organizații/instituții din exteriorul localității cu condiția de a justifica participarea acestora la 

proiect. 

B.   Activități 

Nu există restricții în planificarea unor activități care justifică îndeplinirea obiectivelor proiectului.O 

mare importanță se acordă consultării copiilor în selectarea tipurilor de activități.  

Recomandam animatorilor socio-educativi/cadrelor didactice/persoanelor implicate sa cuprinda 

activitati bazate pe metodologia de lucru MJS (Miscare Joc si Sport) implementata si promovata 

de Tdh, un instrument psihosocial de “a anima”, a însufleţi,a relaţiona cu copiii şi tinerii,folosindu-

se de activităţi şi jocuri psihosociale. 

Tipuri de activităţi eligibile pentru cererea de finanţare a proiectelor de amenajare, utilare și 

securizare a unor spații destinate procesului instructiv-educativ și/sau spații de joacă sau 

recreere pentru copii (sală de sport, locuri de joacă, centre de zi, etc.): 

 Achiziţionarea de materiale şi echipamente pentru utilarea şi dotarea sălilor de sport, 

a locurilor de joacă / de recreere / de petrecere a timpului liber, a centrelor de zi, a centrelor 

de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, a sălilor de clasă speciale (laboratoare, centre 

de informare, etc.); 

 

 Achizitionarea de materiale in vederea derularii de activitati vocationale (ex. micro sere, 

gradina de legume, mici ateliere mecanice, ateliere de croitorie/tesatorie) care sa-i ajute pe 

beneficiari sa-si dezvolte abilitati antreprenoriale, pastrare traditiilor locale. 
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 Achiziţionarea de materiale pentru amenajarea/renovarea spaţiilor; 

 Activităţi şi evenimente sportive; 

 Activităţi de petrecere a timpului liber, 

 Activităţi educative non-formale (club al copiilor, atelier de pictură, atelier de creaţie, club 

muzical, etc.); 

 Activităţi educative speciale (acces la informaţie / aparatură / materiale pentru realizarea 
unor sarcini educative complementare activităţii de la clasă: realizarea de referate, 
experimente, documentarea pentru activităţi tematice, etc.).  
 

Tipuri    de    activități    eligibile    pentru    dezvoltarea    atitudinii    civice    active și 

implicarea/participarea copilului: 

 Constituirea unor organisme de reprezentare a copiilor şi tinerilor la nivel de 

 comunitate  (consilii,  asociații  ale  copiilor,  desemnarea  unor  reprezentanţi  ai 
copiilor/tinerilor/părinţilor în relaţia cu instituţiile/autorităţile de la nivel local); 

 Activităţi de promovare a dialogului între copii/tineri şi actorii locali cu putere de 
decizie, utilizarea mecanismelor de consultare şi participare a copilului; 

 Activităţi de promovare şi informare a copiilor asupra posibilităţilor de implicare la nivel 
comunitar în activităţi/luarea deciziilor care îi privesc în mod direct prin intermediul a 
diverse mijloace (consultări, forum-uri, dezbateri, cafenele publice, simulări, etc.); 

 Activităţi de participare a copiilor la elaborarea şi adoptarea deciziilor care îi privesc în 
mod direct, la nivelul instituţiilor cu putere de decizie din comunitate; 

 
Tipuri de activități eligibile pentru cererea de finanțare depusă de aplicant pentru activități 
specifice complementare pachetului de servicii medicale de bază care se vor desfășura în unități 
medicale acreditate conform legii în vigoare: 
 

 Achiziționarea echipamentelor medicale complementare (electrocardiograf, ecograf, 
spirometru, aparat de aerosoli, etc.) și alte instrumente specifice.  

 Urmărirea dezvoltării fizice și psihomotorii a copilului, de la externarea din maternitate până la 
18 luni; 

 Supravegherea gravidei și lehuzei; 

 Controale medicale persoanelor asigurate și neasigurate pentru prevenirea bolilor cu 
consecințe majore în morbiditate și mortalitate; 

 Servicii de planificare familială; 

 Informare si educare pentru cresterea accesului la servicii medicale de sanatate, dobandirea 
unor deprinderi pentru un stil de viata sanatos 

  Educație medico-sanitară și consiliere pentru prevenirea și combaterea factorilor de risc 
cardiovascular, oncologic precum și alte boli cu care se confruntă persoanele din comunitate.  

 Consultație (anamneză, examen obiectiv, diagnostic) în caz de boală sau accident pentru 
persoanele neasigurate.   

 Manevre de mică chirurgie și tratament injectabil; 

 Prescriere de tratament medical și igienico-dietetic; 

 Identificarea și luarea în evidența a bolnavilor TBC confirmat de medicul de specialitate, 
urmărirea și aplicarea tratamentului strict supravegheat; 

 Monitorizarea tratamentului și a evoluției stării de sănătate a bolnavilor cronici; 

 Asistența medicală în urgențe medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic si tratament), în 
limita competenței medicului de familie și a posibilităților tehnice medicale; 

 Alte activități pe care le considerați relevante în vederea atingerii scopului si obiectivelor 
programului.  
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C. Grupul țintă 
 
Grupul țintă se va constitui în urma consultării elevilor și a reprezentanților legali ai acestora, a 

cadrelor didactice, a membrilor GIL și/sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice sau private 

din localitate care lucrează cu și pentru copii.  

Selecția grupului țintă se va face ținând cont de unele criterii de vulnerabilitate precum: 

-    frecvența școlară redusă 

-    risc de abandon sau de eșec (corigenție, repetenție) școlar 

-    apartenența la grupuri etnice minoritare 

-    lipsa îngrijirii parentale (copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate) 

-    proveniența din familii dezorganizate sau conflictuale 

Cele menționate mai sus au titlul de exemplu și nu epuizează lista criteriilor de vulnerabilitate 
care pot sta la baza selecției grupului țintă de beneficiari. 

D. Cheltuieli eligibile 

Este eligibilă orice cheltuială realizată în timpul proiectului, necesară (transport, hrană, etc.) 

pentru pregătirea și implementarea unei activități,respectand corelarea planului de activitati cu 

bugetul elaborat. 

E. Alte criterii de eligibilitate 

 Proiectul se va baza pe analiza, realizată de aplicanți, prin consultarea membrilor GIL, a 
copiilor, reprezentanților legali ai acestora, cadrelor didactice, mediatorilor școlari și/sau 
sanitari, altor membri ai comunității locale. Din această cauză minutele intalnirilor 
elaborate în cadrul analizei nevoilor vor fi semnate de membrii GIL și atașate la cererea 
de finanțare. Tot anexă la cererea de finanţare va fi şi raportul întâlnirilor şi discuţiilor 
cu copiii, reprezentanţii lor legali şi alţi membri ai comunităţii.  

 Contribuția proprie (în bani sau în natură) de minim 20% din valoarea proiectului va trebui 
dovedită printr-o declarație de angajament semnată de aplicant sau de unul dintre 
parteneri. 

 Un criteriu determinant este prezentarea și fundamentarea problemelor identificate, modul 
în care va fi implicată comunitatea si GIL, inovatia si modul in care proiectului dovedeste o 
abordare integrată privind sănătatea și educația avand ca rezultat accesul la educație și 
sănătate grupuri vulnerabile, în special roma, cu precădere femei, tineri și copii. 
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Criterii de selecție                                                                

Proiectele eligibile vor fi notate de la 0 la 100 de puncte în funcție de următoarele criterii: 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

Scor  

max. 

1. Descrierea grupului țintă 10 

 - date statistice 5 

 - informații calitative 5 

2. Analiza nevoilor  15 

 - nevoi/probleme identificate  5 

 - prioritizare 5 

 - identificarea cauzelor 5 

3. Scop 10 

 - relevanța pentru nevoia/problema adresată 5 

 - fezabilitate (este realist ca proiectul va putea fi implementat si va 

contribui la rezolvarea problemei) 

5 

4. Obiective 15 

 - relevanța pentru realizarea scopului 5 

 - formularea obiectivelor (SMART) 5 

 - fezabilitate 5 

5. Activități 15 

 - relevanța pentru obiective 5 

 - atractivitatea pentru copii  5 

 - fezabilitate 5 

6. Resurse 10 

 - concordanța cu activitățile 5 

 - disponibilitate 3 

 - eficiență 2 

7. Capacitate de implementare cumulată a tuturor partenerilor 10 
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 - experiența anterioară cu grupul țintă 5 

 - experiența anterioară în activități similare 3 

 - capacitatea de management 2 

8. Implicarea comunității 10 

 - promovarea activităților proiectului 5 

 - implicarea GIL si participarea comunității la activități 5 

9. Sustenabilitatea 5 

 TOTAL 100 

 

Activitatea și misiunea fundației Terre des hommes Elveția 

 

Fundația Terre des hommes Elveția este un ambasador al drepturilor copilului în peste 30 de 

țări ale lumii și cea mai mare organizație non-profit din Elveția, dezvoltând programe destinate 

îmbunătățirii condițiilor de viață pentru cei mai vulnerabili copii și militând activ pentru 

respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. Prezentă în România începând cu anul 1992, 

Tdh susține programe de prevenire a situațiilor de risc la care sunt expuși copiii și familiile lor și 

finanțează proiecte centrate pe îmbunătăţirea în mod durabil a situaţiei celor mai vulnerabili copii 

prin: promovarea şi respectarea drepturilor acestora, împuternicirea capacităţii comunităţilor şi 

instituţiilor din domeniul protecţiei drepturilor copilului, sprijinirea acestor acţiuni utilizând o 

strategie eficientă de lucru în reţea. Construind parteneriate cu instituții ale statului român și cu 

alte  organizații  non-guvernamentale  care au  un  rol  important  în  protecția  socială  a copilului 

și a familiei sale, proiectele implementate până în present au adus o contribuție importantă la 

îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului, de prevenire a situațiilor de risc, promovând 

incluziunea socială, participarea copiilor și dezvoltarea comunitară. 

 

Activitățile desfășurate în județul Dolj cu susținerea și implicarea Terre des hommes au vizat 

protecția copilului, reintegrarea şi recuperarea şcolară, delicvența juvenilă, măsuri anti-trafic, 

activități de vară, evenimentul „Ziua Ștafetei” precum și activităţi ce permit dezvoltarea psiho-

socială a copiilor prin mişcare, joc şi sport şi participarea activă a acestora. 

 


