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d,g ORD DE PARTENERIA

Acordul de parteneriat este incheiat intre asociafia obEteascd CCF Moldova Copil,
Comunitate, Familie, inregistratd.la Ministerul Justiliei al Republicii Moldova, t;y.. 2952, dirt
08.04.2004, reprezentant oficial al organiza[iei Hope and Homes for Children din Marea
Britanie (HHC UK), in persoana pre;edintelui organizafiei, Liliana Rotaru, care activeazd, in
baza statutului qi Consiliul Municipal Bil{i, in persoana primarului municipiului B6lti, domnul
Renato Usatiio care activeazd'?nbaza Legii cu privire la Administrafia Publicd Locald, nr.436-
XV din 28 decembrie 2006.

l. Dispozifii generale

CCF/HHC Moldova, asociafie ob;teascd, activeazd, in baza Convenliei ONU cu privire de
Drepturile Copilului, ratificatd qi semnatd de Republica Moldova in 1gg3 qi in baza legislaliei
nafionale. CCF/HHC Moldova in parteneriat cu HHC Marea Britanie qi Star of Hope Romdnia
sprijind copiii afla[i in dificultate sd se dezvolte intr-un mediu familial cu respect pentru
realizarca drepturilor lor, un mediu in care copiii i;i pot realiza potenlialul complet Ei oferd
instrumentele practice pentru o schimbare pozitivd in via[acopilului,familiei Ei comunit6iii.

CCF/HHC Moldova in parteneriat cu Star of Hope Romffnia promoveazilz

a) Respectarea ;i implementarea Conven{iei ONU cu privire la Drepturile Copilului,
ratificatd qi semnatd de Republica Moldova in 1993 qi a politicilor nalionale in domeniul
protec{iei copilului;

b) Implementarea Ordinului Nr 631 al MSMPS din 27.07.2017 referitor Ia vizitele
asistentelor medicale de familie la domiciliu ;i Ordinului 964 al MSMPS din 2.0g.Z0lg
cu privire la aprobarea Standardelor de supraveghere gi dezvoltare a copilului in condifii
de ambulatoriu qi a carnetului de dezvoltare a copilului (F ll2le);

c) Dezvoltarea parteneriatelor cu autoritdlile publice centrale qi locale, structurile, institu{iile
Ei serviciile din cadrul sau subordinea acestora, din domeniul asistenlei sociale, educaiiei,
ocrotirii sdndtSlii qi ordinii publice in vederea prevenirii primare a riscurilor privind
bundstarea copilului, precum Ei in vederea prevenirii violenfei, neglijdrii, exploatarii qi
traficului de copii;

d) Crearea oporfunitdfilor de dezvoltare pentru specialiqtii din domeniul medical

2. Scopul acordului:

Prezentul acord este incheiat in scopul implementdrii proiectului transfrontalie r "Acces la servicii
de sdndtate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu", rcalizat de cdtre CCF/HHC Moldova in
parteneriat cu Star of Hope Romdnia, frnanlat de Comisia European[ prin Ministerul Dezvoltarii
Regionale, AdministraJiei Publice qi Fondurilor Europene din Romdnia, in perioada l aprilie 2020 - 30
septembrie 202r, in raioanele Glodeni, Drochia Donduqeni;i municipiul B6lfi.

3. Principii:

Prezentul acord va fi implementat cu respectarea urmdtoarelor principii:
o Respectarea interesului superior al copilului prin asigurarea de cdtre stat a tuturor

condiliilor;
o Recunoaqterea rolului familiei in viafa copilului;
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o Protecfia datelor cu caracter personal;
o Comunicare transparentd qi eficientd.

4. Obiectivele acordului:

Oferirea accesului la servicii de sdndtate calitative familiilor cu copii cu vdrsta pdnd la 3 ani qi

femeilor insdrcinate in ultimul trimestru de sarcind din municipiul Balli prin:

a) DesfbEur area vizitelor la domiciliu pentru a oferi servicii de consiliere qi servicii de

sdndtate de calitate;
a) Prevenirea qi abordarea problemelor de dezvoltare sau a riscurilor de aparilie a

dizabilitdlilor la etapa incipientd;
b) imbunatdlirea abilitalilor lucr[torilor medicali prin instruire Ei mentorat cu scopul

efectudrii vizitelor la domiciliu qi reabilitarii bazate pe comunitate;

c) imbundtd{irea cunoqtinfelor qi abilitalilor p[rinfilor, astfel incdt sd fie capabili sd le

asigure o mai bund ingrijire ;i un mediu de dezvoltare prielnic copiilor.

5. Responsabilitl{ile plr{ilor:

5.1 CCF/HHC Moldova va asigura:

a) Revizuirea programului vizite la domiciliu qi integrarea conlinuturilor de reabilitare

bazatdpe comunitate;
b) Consolidarea capacitdlii angajafilor IMSP CMF BAU in domeniul realizdrii vizitelor la

domiciliu qi a reabilit[riibazate pe comunitate;
c) Mentoratul implementdrii vizitelor la domiciliu qi reabilitdriibazate pe comunitate;

d) Desfrqur area unei cercetdri pre qi post proiect pentru a stabili care este percep(ia

pdrinlilor privind imunizarea copiilor;
e) Informarea Consiliului municipal B61!i referitor la acliunlle realizate in baza acordului de

colaborare la finalul proiectului.

5.2 Consiliul Municipal B6lli va asigura:

a) Suslinerea implementdrii proiectului in conformitate cu obiectivele Acordului;
b) Crearea condiliilor optime implementdrii proiectului in conformitate cu obiectivele

Acordului;
c) Delegarea unei persoane de contact pentru coordonarea relafiilor de parteneriat;
d) Facilitarea cooperdrii CCF/HHC Moldova cu subdiviziunile structurale ale Primdriei

municipiului Bdlfi;
e) Suportul, in condiliile legislaliei in vigoare, intru implementarea vizitelor la domiciliu ;i

inte grare a conlinuturi I or de reab i I itar e b azatd pe c omunitate ;

0 Promovarea activitdlilor proiectului qi facilitarea asigurdrii durabilitdlii acestuia;

g) Prezentarea informaliei necesare pentru implementarea proiectului in conformitate cu

Legea Nr 133 din 8.07.2011 privind proteclia datelor cu caracter personal.
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Peffrc s,afu{iarcret litirylar g divergen{eler a€ fe{ tft{€s rn trma 6{6dff/frri fiez:€tr/dfiii E€B{d
pdrfile vor tinde sd le solufioneze pe cale amiabild.
Fiecare parte are dreptul de a completa sau modifica acordul dat doar dupd consultarea cu
cealaltd parte qi primirea avizului pozitiv in scris.



7. Durata acordului

Prezentul acord este incheiat pentnr perioada iulie 2020 - decembie 2A21 pi devine valabil din
data semndrii lui.

8. Dispozifii finale a

Prezentul acord este incheiat in 2 exemplare.
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