SUCCESELE ONG ISR
Ce s-a realizat pina acum?
ü Participarea la seminare de formare a
colaboratorilor ONG.
S-au incheiat Acorduri de Colaborare:
ü Centrul pentru Drepturile Omului din
Republica Moldova (ianuarie 2002). Pentru
viitor, s-au determinat un sir de actiuni,
proiecte comune.
ü Ministerul Afacerilor Interne a Republicii
Moldova, Sectia de Ordine Publica (ianuarie
2002).
ü ONG “Femeia Azi” (septembrie 2001). In
urma acestui Acord au fost realizate seminare
de instruire a Femeilor in c. Bardar, Balti,
Chisinau, Anenii Noi.
ü Acorduri cu Fondul Social, Sectia de
Invatamint, tineret si sport, Directia Ecologie,
Sectia medicilor de familie a sectorului
Ialoveni, Judetul Chisinau, iulie 2001.
ü S-au elaborate si sunt propuse spre finantare
numeroase proiecte in domeniile: servicii
sociale, educatie, Drepturile Omului.
ü S-au organizat seminare cu tema “Drepturile
copilului” in gradinita “Licurici” (decembrie
2001)
ü Din iunie 2001 ONG ISR este membru activ
al Aliantei pentru Progresul Umanitatii Ch. L.
Mayer (Franta), cu care se colaboreaza activ.
Membrii ONG au fost invitati si au participat
la lucrarile Adunarii Continentale Europene,
la care s-au intrunit invitati din 43 de tari.

ü In octombrie 2001 s-a participat la lucrarile
Forumului de Femei

Asociatia Obsteasca

ü La 16-17 octombrie s-a participat la lucrarile
Forului ONG-urilor ecologice din Moldova.
PROIECTE REALIZATE:
ü Dezvoltarea
comunitatii
Bardar
prin
implicarea populatiei in solutionarea
problemelor “Gradinitei Licurici” (20012002):
i. Seminare cu copii
ii. Seminar cu parintii
iii. Seminar cu Autoritatile Publice Locale,
agentii economici, alte categorii de populatie
din comuna Bardar.
Finantator: Fundatia Soros, programul Dezvoltare
Comunitara, gestionat de Centrul CONTACT
ü Proiect in realizare:
Educatia civica a minorilor si adolescentilor,
cunoasterea Drepturilor lor si reintegrarea in
societate a copiilor din paturile vulnerabile.
Seminare cu elevii, profesorii, tinerii la tema
Drepturile tinerilor in contextul Drepturilor
omului in comun cu Administratia scolii si
Liceului roman-teoretic “A. David” c. Bardar
(15.03.02-15.09.02)
Finantator - Ambasada SUA
ü Community Connections Program:
Vizita de Stagiere in SUA a Presedintelui ONG
ISR in perioada 05.06.02-02.07.02
Tematica:

serviciile
sociale
comunitare,
colaborarea autoritatilor locale cu ONG, metode
de finantare a proiectelor comunitare.

„Initiativa Social-rurala”
(ONG ISR)
din Republica Moldova

Patrimoniul ONG ISR

Cine verifica bugetul organizatiei?
Darea de seama financiara se prezinta organelor
prevazute de legislatia in viguare in termenii si in
forma stabilita de lege.

REPUBLICA MOLDOVA

Membrii ONG ISR

“Initiativa Social Rurala”
(ONG ISR)

Cine poate fi membru?

Ce reprezinta aceasta organizatie?

Calitatea de membru al ONG ISR poate fi
dobindita de orice persoana fizica sau juridica,
care accepta sarcinile si scopurile ISR, prevazute
de Statut. Asociatia realizeaza activitati cu
implicarea, in egala masura, a membrilor sai
permanenti si a celor voluntari, respectind
drepturile lor, prevazute de Legislatia RM fara
lezarea sau limitarea participarii lor in activitatile
ONG.

“Initiativa Social Rurala” (in continuare ISR ) este
o Asociatie Obsteasca, Republicana, inregistrata
de catre Ministerul Justitiei al Republicii Moldova
la 19 decembrie 2000 sub Nr. 1606.

Statutul ONG ISR

Ce este stipulat in el?
Scopurile ONG ISR

Conform Statutului, adoptat de catre Adunarea de
Constituire, la 18 noiembrie 2000, ONG
„Initiativa Social Rurala” este o Asociatie
obsteasca, republicana non-guvernamentala, de
tip non-profit, de utilitate publica.

Structura ONG ISR

Cine a infiintat aceasta organizatie?
La Adunarea de Constituire a Asociatiei Obstesti
au participat 6 fondatori, persoane fizice din
diferite judete a Republicii Moldova. Au fost
consfintite scopurile, obiectivele ONG ISR, ales
organul suprem de conducere, Consiliul
Administrativ, Presedintele organizatiei.
Presedinte ONG ISR a fost aleasa doamna doctor
Maria Brodesco.

Care sint ele?
Consolidarea Democratiei prin edificarea
societatii civile.
Promovarea principiului de sanse egale atit
pentru femei cit si pentru barbati in toate
sferele sociale si economice.
Contribuirea la realizarea conditiilor
necesare exercitarii si respectarii drepturilor si
principiilor din “Carta Sociala Europrana”
considerata echivalentul Conventiei Europene a
Drepturilor Omului in domeniul social, care
garanteaza extinderea drepturilor civile si
politice in sfera sociala si economica.
consolidarea si dezvoltarea capacitatilor,
creativitatii si potentialului comunitatilor rurale
si urbane din RM. Stabilirea parteneriatului la
nivel de comunitate, care se orientaeza in mod
special spre grupurile de populatie vulnerabile,,
sarace si dezavantajate.

educatia si ridicarea culturii juridice a
populatieii, apropierea calitatii procesului
educational al institutiilor din zona rurala cu cea
din zona urbana.
propagarea ideilor de protectie a mediului
ambiant, conformare calitatii serviciilor sanatatii
publice cu Standartele Internationale si Nationale.
Formele de activitate

Cum atinge ONG scopurile sale?
Organizatia activeaza conform prevederilor din
Statut, Constitutia si Legislatia Republicii
Moldova. Poate colabora cu alte organizati
nationale si internationale, ONG, Federatii,
Aliante de peste hotarele Republicii Moldova.
Elaboreaza programe si proiecte care includ
metode moderne de solutionare a problemelor
comunitatilor rurale, asigura cautarea de surse
financiare suplimentare la nivel national si
international.
Incheie acorduri de colaborare si realizeaza
proiectele in comun cu alte institutii nationale
si internationale.
Adresa de contact

Republica Moldova,
Judetul Chisinau,
index MD-6811,
comuna Bardar, Primaria.
Tel. +(373)6837228, +(373)9471568
0.268.37228
e-Fax. +(373)68-37361
E- mail: mbrodesco@ifrance.com
http://irural.hypermart.net
Pliantul este tiparit cu sustinerea Fundatiei Soros Moldova, grant administart de Centul CONTACT

