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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 106 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 – 36 proiecte pentru care Tdh a asigurat finanţare totalizând suma
de 88. 300 RON
 activităţi de tip “Şcoală după Şcoală” – 23 de proiecte pentru care Tdh a
asigurat finanţare totalizând suma de 193.893 RON.
 amenajarea, utilarea şi securizarea unor spaţii destinate procesului instructiveducativ şi/sau spaţii de joacă sau recreere pentru copii) – 16 proiecte pentru care Tdh a
asigurat finanţare totalizând suma de 98.800 RON.
 Activități psihosociale în cadrul Programului”Joia Veselă” – 12 proiecte pentru care Tdh a
asigurat finanţare totalizând suma de 16.101 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 - 3 proiecte pentru care Tdh a asigurat
finanţare d e 2 1 8 . 0 0 0 RON.
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Fundația Terre des hommes Elveția propune profesioniştilor şi actorilor din 12 comunităţi din
judeţele Dolj, Olt și Gorj, oportunitatea de a reintra în contact cu un instrument psihosocial care
permite stimularea şi educaţia copiilor prin joc.
Propunerea de proiect depusă de aplicant va trebui validată de membrii Grup de Initiativă Local
(GIL), copiii ca potenţiali beneficiari, reprezentanţii legali ai acestora, cadrele didactice. În acest
sens, aplicantul se va asigura că membrii GIL, potenţialii beneficiari şi parteneri au fost
consultaţi în procesul de concepere a acesteia. Pentru a putea solicita finanţarea proiectului din
partea Terre des hommes, aplicanţii vor face dovada mobilizării comunitare prin obţinerea
avizului favorabil din partea membrilor Grupurilor de Inițiativă Locală.
Sume alocate
Suma totală alocată pentru acest program de granturi mici este de 23.520 RON. Această
sumă va fi distribuită, astfel încât să asigure finanțare pentru un total de 12 proiecte.
Valoarea finanțată de Terre des hommes este în cuantum de maxim 1.960 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 - Elveția, 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.
Termene:
 27 septembrie 2016 – Lansarea apelului pentru propuneri de proiecte
 27 septembrie – 09 octombrie 2016 – Transmiterea cererilor de finanțare și a bugetului.
 10 – 12 octombrie 2016 – Evaluarea și selecția cererilor de finanțare.
 13 – 14 octombrie 2016 - Semnarea contractelor.
 17– 19 octombrie 2016 – Transmiterea primei tranșe de finanțare.
 20 octombrie – 9 martie 2017 - Proiectele vor fi implementate în comunități - 16 activități.
 26 ianuarie 2017 – Transmiterea raportului financiar intermediar nr.1.
 01 februarie 2017 - Aplicantii vor primi ultima tranșă de finanțare (10%).
 16 martie 2017 – Transmiterea raportului de activitate și a financiar intermediar nr.2.
Cererile de finanțare 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.
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I.

Scop și Obiective

Programul are ca scop includerea a cel puțin 192 de copii, din 12 de comunități din județele Dolj,
Olt și Gorj în programe de educație formală și non-formală, dezvoltarea capacităţilor personale,
sociale şi educaţionale ale copiilor vulnerabili şi prevenirea migraţiei şi a exploatării prin muncă.
Obiectivul operațional este ca, în 12 comunintăți din cele 3 județe, Grupurile de Inițiativă
Locală să fie implicate în organizarea de activități pentru copiii vulnerabili.
În acelaşi sens, proiectul va asigura un spaţiu de întâlnire pentru copiii din fiecare comunitate şi
va implementa un program susţinut de activităţi psihosociale (o oră pe săptămână).
II.

Criterii de eligibilitate

A. Aplicanți
La această cerere de finanţare pot să aplice instituții de învățământ de la nivelul localității. Dacă
este necesar, aplicanții pot să aibă ca parteneri organizații/instituții din exteriorul localității cu
condiția de a justifica participarea acestora la proiect. Aplicantii trebuie sa aiba personalitate
juridică facand dovada ca activeaza si lucreaza in beneficiul copiilor din comunitate.
B. Activități
Aplicanții sunt încurajați să organizeze activități psihosociale. Nu există restricții în planificarea
unor activități care justifică îndeplinirea obiectivelor proiectului. O mare importanță se acordă
consultării copiilor în selectarea tipurilor de activități.
Exemple de activităţi:




Activități psihosociale, de recreere si creative.
Activități ce promovează participarea copiilor.
Activități cu o contribuție pozitivă asupra copiilor pentru a fi capabili de a-și dezvolta
încrederea în sine, cooperarea cu ceilalți, comunicarea și integrarea.

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,folosinduse de activităţi şi jocuri psihosociale.
C. Grupul țintă
Grupul țintă (16 copii) se va constitui în urma consultării elevilor și a reprezentanților legali ai
acestora, a cadrelor didactice, a membrilor Grupurilor de Inițiativă Locală și 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:
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frecvența școlară redusă;
risc de abandon sau de eșec (corigenție, repetenție) școlar;
apartenența la grupuri etnice minoritare (minim 60%);
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
Cheltuielile realizate în timpul proiectului necesare pentru pregătirea și implementarea unei
activități sunt eligibile (kit de materiale MJS, hrană copii, premii), respectand corelarea planului
de activitati cu bugetul elaborat.
Sumele solicitate de la Tdh pe capitolele de buget sunt determinate de nevoile dumneavoastră și
sunt menționate cu titlu de recomandare.

Activitatea și misiunea Fundației Terre des hommes Elvetia

Fundația Terre des hommes 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 prezent 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.
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