
Prosjekter 2015: 
 
Vi har vært involvert hovedsaklig i rensing av brønner – bidradd til rensing av 8 brønner. 
I tillegg til disse prosjektene har vi de tre følgende prosjekter i Moldova: 
 
Prosjekt Barnehage 
 
Landsbyen Cirnatenii Noi ligger i Causeni distriktet. Samfunnet er svært aktive i å 
implementere ulike sosiale prosjekter. I de siste 2 årene bygda søkt om finansiering 
restaurering av lokale barnehagen, som det var ubrukelig. Etter å ha mottatt midler til 
restaturering har 70 barn gått på den. Tallet er ganske liten fordi ikke har nok plass til flere 
barn. Ut av disse 70 barn, 25% er fra fattige og sårbare familier. 
Etter restaurering av de viktigste delene av det, trenger fortsatt barnehagen noen flere arbeider 
som skal gjøres. Her har vi beregnet kostnadene for prosjektet med å restaurere et annet 
klasserom i barnehagen. 
Kanskje du kan hjelpe barnehagen for å forstørre det antall møtende barn, som de er i ferd 
med 120 i landsbyen, og for at alle av dem trenger utdanning. 
 
Renovert med midler fra EU og med bidrag fra fylke, kommunen og foreldre. 
Plass til 120 barn (i øyblikket 70 barn, 20  barn fra nabobygd). 3 gruper med barn i alderen 3-
7 år. Solcelle-paneler og bioteknisk oppvarming – palets fra trær, mais og grass. 
Mangler penger til å fullføre opppussingen, bl.a. sovesal for barna. 
 
Vi har bidradd med 2000 euro, videre kontakt med barna i barnehagen 
 
Prosket Aktivitets senter  
Ressurssenter for barn med spesielle behov ble nylig åpnet i Cirnateni Noi landsby. Senteret 
har som mål å jobbe med barn med ulike sosiale problemer, ikke bare med de med spesielle 
behov, men med de fra mange familier, med helseproblemer, fra familier i nød. 
Det er 70 barn som går på kursene i sentrum, av disse barna 26 er fra i vanskelige behovet 
familier og familier med mer enn 4 barn. Ut av det totale antallet det 12 flere barn med ulike 
funksjonshemninger. 
Lokale myndigheter har bidradd med penger fra de lokale midlene for noen møbler og tepper, 
sentret har fått plass i den lokale barnehagen som ikke brukes, rommene ble reparert for 
eksempel. Men tatt i betraktning de små midlene som er igjen på slutten av året i 
kommunenes midler de ikke hadde råd til å hjelpe senteret med en masse ting. 
Myndighetene som åpnet senteret skaffer fagfolk som holder kurs for barn, de betaler lønn og 
materialer og forsyninger. 
For at en barnevennlig ressurssenter trenger mer enn bare fagfolk og rom, må den enkelte 
investering. De er ivrige etter å finne andre investorer, men til nå de lærte bare om 
Soroptimist International Club, som kunne hjelpe dem med å løse deres behov. 
 
Vi skal bidra med ca 1000 euro til kamera, PC og TV, videre kontakt med barna i sentret. 
 
 
Prosjekt LeaderShe: 
Gjennom dette prosjektet ønsker vi å bidra til utvikling av en ny generasjon av kvinnelige 
ledere. For å støtte deres energi og engasjement, må de utvikle mer selvtillit, flere 
lederegenskaper, til å være konkurransedyktige på arbeidsmarkedet, politiske og sosiale liv, 
både på lokalt og internasjonalt nivå.  



Hovedmål: Å utvikle og støtte unge damer (16-18 år), i sine lederegenskaper, selvoppdagelse, 
respekt for mangfold, sunn beslutninger og sivilt engasjement for å bidra til fremveksten og 
utviklingen av de sterke kvinnelige ledere 'generasjon i Moldova. 
Mål: 
1. Forbedre lederegenskaper, utvikle grunnleggende ferdigheter og forbedre deres selvtillit, 
gjennom 18 aktiviteter organisert i fire intensive studier moduler. 
2. Legge til rette for utforskning av behov, motivasjon, begjær, ferdigheter og faglig utvikling  
gjennom mentorvirksomhet, realisert av åtte eksperter fra sosiale, økonomiske og politic 
områder. 
3. Oppmuntre forpliktelse til handling og pro-aktivitet  gjennom etablering av minst 10 små 
samfunnstjeneste prosjekter av stønadsmottakere i grupper eller individuelt. 
 
Vi planlegger å gi stipend til 2 jenter for å delta i prosjektet. 
 


