Fondul Tematic pentru Parteneriate gi Experli
Schema de grant pentru Parteneriate, Cererea de propuneri de proiecte2OL2

pRoGRAMUL ÞE coopERARE ELvET|ANo-RoMÄN
5WI55-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME

Lista proiectelor fínantate

Nr.

crt.
1.

Organizatia/
institutia
Fundatia de
Sprijin Comunitar

Titlul proiectului

Modelde
parteneriat de
servicii mobile
pentru comunitatile
rurale dezavatajate

Obiectivele proiectu lui

Obiectivulgeneralal proiectuluieste de a transfera modele de
buna practica de servicii comunitare pentru persoane cu
deficiente, dezvoltate in Elvetía si de a atrage atentia asupra
nevoii de a dezvolta astfel de servicii in satele sarace

Parteneri

ASCHN Daniel
Centre, Romania

Durata
proiectului
(luni)

finantata
(cHFl

24

249.875,OO

24

160.000,00

Suma de

Espoiroumanie,
Elvetia

Romanesti.

Obiectivele specifice:
l-. Dezvoltarea si intarirea parteneriatului intre cele 3 organizatii
si stabilirea bazelor pentru ca centrul "Daniel" din Bacau sa
devina centru national de training si resurse;
2. Organizarea uneiechipe mobile formata din specialisticare
sa ofere servicii in 10 mari comunitati rurale, pentru 200 copii,
fete si baieti, cu deficiente, si familiile lor si pentru 200 de femei
din aceste comune.
3. Sensibilizarea si informarea comunitatii asupra nevoiii de
dezvoltare a serviciilor din zonele rurale defavorizate din
Romanía, mai ales a servíciilor adresate persoanelor cu nevoi
speciale..
2

Asociatia Pro Vita

Parteneriat pentru
un serviciu de

îngríjire la domiciliu
mai dezvoltat în
Brasov

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea îngrijirii la
domicilíu în oraçul Braçov prin îmbunätäTírea partener¡atului
Elvefiano-Român.
Obiectivele specifice:
1. Dezvoltarea parteneriatului elve[iano-român pentru a
beneficia de expertiza parteneruluielvelian gi pentru a cre5te
nívelul de profesionalism în rândul angajatilor;
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Caritas Alba lulia

-îngrijire

la

Domiciliu,
Romania
Asocia!ia

"Luzerner
Rumanienhilfe",

2. Aderarea Asocialiei ProVita la releaua Confederalia Caritas
din România gi Federalia Furnizorilor deÎngrijire la Domiciliu din

3

Asociatia Caritas
Alba lulia -

lngrijire la
domiciliu

Transferul expertizei
profesionale în
domeniul

România;
3. Crearea siîmbunãtãfirea parteneríatului cu autoritãlile locale
si ONG-uri, Respectiv semnarea contractelor de servícii.
Obiectivul general al proiectului este transferul expertizei
profesionale în domeníul Kinaesthetics în îngrijire din Elve!ía în
România.

,,Kinaesthetics în

O

îngrijire"

4

-

Universitatea

Bacãu 5i Lugano

Vasile Alecsandri

Predarea lnformaticii
pentru o Societate
Sustenabilä (acronim

Bacau

BLrSS)

biectivele specífice :
1. întregul program de formare Kinaesthetics va fi accesibil
profesioni;tilor din domeniul îngrijirii bolnavilor ;i vârstnicilor la
standardele Asocialiei Europene de Kinaesthetics;
2. Cunogtinle gi experienle în domeniul Kinaesthetícs în îngrijire
vor fi prezentate gi familiarizate în România;
3. Trainerii români de Kinaesthetícs vor colabora prin
intermediul unei platforme bazate pe modelulelvelian de
colaborare profesionalä a trainerilor de Kinaesthetics
Obiectivele specífic:
L.Promovarea parteneriatului între cele douã universitäfi pe
probleme privind domeniul lnformaticii: educatíe, cercetare,
finanlare, dezvoltarea carierelor 5i politici specífice.
2.Dezvoltarea capacitatii UVAB de a pregätiabsolvenfide
lnformaticä cu abilitãtile necesare astäzi pe píata muncii.
3.Creasterea vizibilitatii cercetãtorilor româ ni în nformaticä în
spatiul European al cercetärii.
4.Abordarea problemelor legate de dezvoltarea durabilä,
egalitate de Sanse 5i incluziune socialä, din perspectiva
suportului pe care lnformatica îl poate oferi pentru aceste

Elvetia

Asocialia
Kinaesthetics
România
Funda!ia

36

248.934,O0

36

L89.000,00

36

250.000,00

,,Lebensqual¡tät"
Elvetia

Università della
Svizzera italiana
din Lugano,
Elve[ia (USl),

Elvetia

I

5

Asociatia

Sprijin acordat

Nationala a
Comitetelor si

pompierílor voluntari
din Romania prin
intermediul retelei

Satelor
RomanestiOVR

OVR

aspecte.
Scopul proiectu lui este acorda rea sprijinul ui in dezvolta rea
centrelor regionale de pompieri, in special in comunitatile
partenere Operation Villages Roumains (OVR).
Obiective specifice:
l.Spriiin acordat centrelor existente si crearea unor noi centre;

OIE pentru FondulTematic pentru Parteneriate çi Expe(i
www.repf.ro
www.fdsc.ro
www.kek.ch

www swiss-contribution.ch/romania

Operation
Villages
Roumains

-

Swiss

coordination
(OVR-CH), Elvetia

2.Crearea si dotarea unui centru de stocare a materialelor

disponibile;
3.Schimburide experienta si promovarea proiectului in Elvetia
6

Motivation

Abilitãlile conteazä
lmplementarea

Romania

Clasificãrii

Fundatia

lnterna{ionale
Funclionärii,

-

a

Dizabilitätiisi

7

8

Academia de
Muzica
"Gheorghe Díma"
Cluj-Napoca

Fundatia pentru

CopiiAbandonati

sänãtäTii (crF) în
serviciile de
incluziune socialã
pentru persoanele
utilizatoare de
scaune rulante din
România
Academia Muzicalä
Sighigoara

Proíectul atelier
Diversis- Unitate de

si Romania
Obiective specifíce:
l-.Transferul de cunostinle gi expertizä elveliene în domeniul
dizabilitãlii prin crearea gi furnizarea unui program unic de
congtientizare çi instruire centrat pe abilitäli pentru 120 de

profesionigti români din domeniul dízabilítäfii.
2. Facilítarea participärii profesionistilor din domeniul
dízabilitälii gi persoanelor cu dizabilítäli la imbunãtãfirea
calitãlii serviciilor din România prin crearea unei strategii de
implementare CIF çí IPSCI pentru România, cuprínzând un ghid
gi instrumente de implementare.
3.Crearea, testarea, documentarea, evaluarea gi promovarea
serviciilor centrate pe abilitã[i, bazate pe principiíle ClF,
furnizate de FMR çi alte organizalii din România.
Obiective specifice:
1. Obiectiv educational - lnstruirea studentílor partic¡panti la
cursurile de mãiestrie din cadrul Academiei Muzícale Sighigoara
(discipline vocale si instrumentale, muzicä de camerä,
compozítie).
2. Obiectiv artistic - Prezentarea performantei artistice a
profesorilor si crearea prilejului ca studentii sä-si demonstreze
abilitäfile in cadrul experientei de concert atât de-a lungul
academiei de varä dín Sighigoara cât 5i în cadrul concertelor dea lungul anului.
3. Obiectiv integrativ - Promovarea muzicii 5i artei drept limbaj
comun, depä5ind diferenlele relígioase, sociale çi culturale.
4. Dezvoltare regionalä - Favorizarea dezvoltãrii turismului de
nigä gi conturarea oragului Sighigoara ca nou centru original al
muzicii clasice în Europa.
Obiectivul general al proiectului este sä promoveze 5i sã
consolideze parteneriatele institutionale dintre organizatia
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Swiss Paraplegic
Research (SPR),
Elvetia

24

249.974,OO

Asociatia Cultura

36

250.000,00

24

93.690,00

Víva Sighi5oara,

Elvetia

Asociatia Verein

zuf

economie sociala

sol¡c¡tanta romana si cele doua organizatii elvetiene partenere,

Unterstützung

pentru a contribui la dezvoltatea structurilor partenerului
roman si a serviciilor inovative oferite beneficiarilor.Organizatia
solicítanta va beneficia de valoarea adäugatã elvelianã, bazata

verlassener
Kinder in
Rumänien,
Elvetia,

pe voluntariat.

9

lnstítutul Roman
de Stiinta si

Transfer tehnologic
prin vizibilitate si

Tehnologie

mentorat

Obiective specifíce:
Stíftung
Wendepunkt,
l-.Dezvoltarea unui serviciu inovativ de insertie in munca , cu o
capacítate de 8-10 persoane cu dizabilitati sau tineri iesiti din
Elvetia
centrele de plasament
2. Dezvoltarea celor doua parteneriate cu organizatiile elvetiene
in domeniul dezvoltarií organizationale si a economiei sociale
3. Realizarea unei strategii de dezvoltare organizationala cu
participarea a L5 dintre angajatii organizatiei solicitante si cu
supervízare din partea expertului partenerului elvetian Verein
zur Unterstützung verlassener Kinder in Rumäníen. ln aceasta
strategie de dezvoltare pe 5-L0 ani, un loc important va fi
ocupat de serviciul inovativ de ínsertíe in munca
Ecole
Obiective specific:
aplicate,
Polytechnique
l.Crearea unei baze de date onlíne a cercetärii
Fédérale de
incluzând informatii privind resursele umane, infrastructura 5i
Lausanne, Biroul
rezultatele cercetärii aplicate cu potential ridicat de valorificare
de Transfer
din întregul sistem de cercetare.
2.Crearea unei baze de date online a industriei high-tech gi Tehnologic,

medium-tech din România, pe modelul celei din lsrael:
http://www. matimop.ore. illdata base.aspx
3.Furmizarea de servicii de pregätire 5i formare în domeniile:
managementul tehnologic la nivelul institu!íilor de cercetare,
antreprenoriatul tehnologic, cu sus[inerea experlilor din unul
din cele mai performante ecosisteme de inovare dín lume, cel
centrat în jurul Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

24

247.991,76

36

249.868,00

Elvetia

(EPFL).
1_0

Fundatia Hospice
Casa Sperantei

lnläturarea
disparitä!ilor în
accesul la servicii

Obiectivulgeneralal proíectuluíeste de a realiza çi propune un
nou model de servicii de sänätate în comunitate, care sä reducä
barierele în accesul bolnavilor de cancer la îngrijire, pe baza
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Spitalul Cantonal
Sa¡nt Gallen
(SGH), Elvefia,

calitative de bazä în
îngrijiri paliative la
nivelul comunitãtii:
parteneriate pentru
identificarea gi
reducerea barierelor
clinice, educa!ionale,
legislative;i
economtce.

TT

Fundatia Special
Olympics
Romania

Activitatile fizice
adaptate ca
instrumente de
incluziune sociala

9i schimbului de experien!ä între România 5i Elvelia.
Obiectíve specifice:
1. Realizarea unui tablou general al nevoii de servicii pentru
paciençii diagnosticali cu cancer în 4 judefe pilot (Bragov,
Bucuregti, Cluj 9i lagi).
2. Dezvoltarea unul model de intervenlie (educalie, îngrijiri
palitive de bazå, ajustäri legislative sí financiare), în scopul
diminuärii disparitälilor în accesul la îngrijire, cu ajutorul
experfilor elve]ieni din servicii de sänätate.
3. Sustínerea capacitälii actorilor cu putere de decizie din
sistemul de sãnãtate în scopul producerií unor ajustäri
legislative care sä contríbuie la reducerea disparitälilor în
sistemul românesc de sänänate.

cooperãrii

Obiective specifice:
L.Dezvoltarea resurselor umane in AFA;
2.Elaborarea unor instrumente de training - set integrat de
materiale (ghiduri, studii de caz etc.) pentru a fi folosite in mod
unítar de viitorii traineri si practicieni in AFA;
3.Crearea unei retele nationale de centre specializate in AFA in
5 universitati din Romania.

Fundalia Median
Research Centre
(MRC), România

Universitatea
Nationala de

1_8

98.295,00

24

58.41_L,00

24

220.3L9,48

Educatie Fizica si

Sport Bucuresti;
SpecialOlympics
Elvetia;

Universitatea
Lausanne, Elvetia

L2

Scopul proíectului este sporirea capacitätii pentru dezvoltarea
durabilã prin intermediul unor instrumente educatíve gi
participative dezvoltate prin transferul de expertizä de la una
dintre cele mai active organizafii de mediu din Elvetia în sfera

Equiterre partenaire pour
development
durable

Asociatia Mai

Unelte educatíve 5i

Bine

participative pentru
dezvoltare durabilã

Fundatia Mihai

Agriculturã

Obiectivul general al proiectului este de a consolida mijloacele

Fundatia SAVE

sustenabilä în zone
izolate din Românía:
conservarea $r
cresterea valorii
adãugate a soiurilor
de fructe

de subzisten!ä sustenabile gi

generatoare de venituri dín zonele
rurale ale Transilvaniei, prin activarea actorilor localiîn procesul
de conservare a agro-biodiversitãfii, prin transferul de
cunogtinle ale partenerului elvelian. Revitalizarea culturilor de
fructe tradilionale çi transformarea acestora într-o activitate
orofitabilã va crea cunostinte sí competenle solide, precum çi

Protector al
soiurilor de
plante agricole
din Europa,

sustena bilitätii.
1_3

Eminescu Trust
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Elvetia

-

locuri de muncã gi venituri sustenabile pentru localnici,
motivând generaliile prezente gi viitoare sä conserve
patrimoniul lor cultural ;i natural, permitându-le sã aibä condifii
bune de via!ã în zona lor natalä din mediul rural.
Obiectivele specifice:
l-. Crearea unei colectíi nucleu de soiurí de fructe din
Transilvania;
2. Con5tientizarea gi consolidarea cunoçtinfelor despre

patrimoniului cultural

gi

genetic;

3. Consolidarea procesului de conservare in situ.
L4

Fundatia Adept
Transilvania

Trasee verzi in Situl

Obiective specifice:

Prietenii naturii,

Natura2000

L.Dezvoltarea uneí retele de 80 km de trasee de mountain-bike,
care sa lege opt sate d¡n cinci comune intre ele, si cu Sighisoara.
2. Elaborarea unei strategii de turism pentru reteaua de MTB,
cat si pentru operatorii de turism din zona si serviciile oferite de
acestia, bazata pe vizite sí schímb de experienta in zone
símilare cu Tarnava Mare din Elvetia.
3. Popularízarea si promovarea turismuluidurabil din zona,
folosind metode conventionale cum ar fi festivaluri, targuri,
conferinte, dar si prín mijloace inovative: site-uri sau aplicatíi
smartphone, pentru a atrage turisti responsabili, cu venituri
ridicate, interesati de natura si sport, precum si de traditiile si

Elvetia

Sighisoara-Tarnava
Mare - Descopera
Tarnava Mare pe
bicicleta

cultura localnicilor.
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24

250.000,00

