
Raport narativ pentru perioada anului 2020 

AO „Onoarea i Dreptul Femeii Contemporane” (AO ODFC)ș

Misiunea  organiza iei:  ț De  a  crea  noi  oportunită i  pentru  tineri/re  i  femei  prinț ș

programe  de  dezvoltare  socio-economică,  programe  de  prevenire  a  crizelor  i  prinș

oferirea unei varietă i de servicii pentru integrarea i promovarea lor în societate.ț ș  

Grupul intă:  tineri  i  femei afla i în sita ie de criză sau risc, din familii  social-ț ș ț ț

vulnerabile,  inclusiv  victimele  violen ei  în  familie  i/sau  cele  ale  traficului  de  fiin eț ș ț

umane i copiii lor.ș

A.O.  „Onoarea  i  Dreptul  Femeii  Contemporane”  (AO ODFC) activează  de  20ș

ani în Republica Moldova, implementând două programe cheie:

 Prevenirea situa iilor de crizăț ;

 Dezvoltarea posibilită ilor economiceț .

Onoarea  i  Dreptul  Femeii  Contemporane  este  o  asocia ie  ob tească  i  oș ț ș ș

organiza ie neguvernamentală care a fost înregistrată la Ministerul Justi ieiț ț  în 2000. 

Organiza ia apărăț  drepturile  tinerilor i ale femeilorș  fără discriminare de origine

etnică,  limbă,  religie,  precum  i  le  încurajează,  le  pregăte te  i  le  ajută  să  devinăș ș ș

con tiente de poten ialul lor intelectual în societate.ș ț  

În  timpul  activită ii  sale,  organiza ia  a  promovat  politica  de  egalitate  deț ț

gen. Toate  serviciile  oferite  beneficiarilor  se  concentrează  pe  femei  i  bărba i  în  modș ț

egal, la o rată de 50 + 50.

Pe parcursul anului 2020 AO ODFC a reu it:ș

1. Să ofere servicii de instruire la modulele: 

- „Familie fără violen ă”, instruind 89 tineri i tinere;ț ș

- „Femeie, ai dreptul la o via ă mai bună”, instruind 17 tinere i femei;ț ș

- „Doar  tu  po i  rupe  lan ul  traficului  de  fiin e  umane”ț ț ț ,  instruind  108  tineri  iș

tinere;

- „Cadrul  legal  pentru  prevenirea  i  combaterea  traficului  de  fiin e  umane”,ș ț

instruind 30 tineri i tinere;ș

- „Dezvoltarea  capacită ilor  organiza ionale  ale  organiza iilor.  Elaborareaț ț ț

planului strategic. Fundraising.Metodele eficiente de comunicare” (au beneficiat

3  organiza ii  din   mun.  Băl i,  fiind  instruite  12  persoane  din  organiza iileț ț ț

participante).

Fotografiile se anexează.

2. Să  organizeze  o  masă  rotundă  cu  genericul  „Fortificarea  rela iilor  de  parteneriatț

pentru a preveni i combate traficul de fiin e umane” cu participarea a 15 actori sociali. ș ț



3. Să ofere consiliere psihologică individuală i de grup pentru 96 fete i femei dinș ș

grupul  intă,  inclusiv victime  ale  violen ei  în  familie  i  3  victime ale  TFU, prinț ț ș

270 consilieri psihologice.

4. Să  ofere  consulta ii  juridice  pentru  80  beneficiari/re  ai  organiza iei  prin  155ț ț

consulta ii.ț

5.  Să  acorde  la  25  beneficiari/re  suport  financiar  pentru  între inere  (plata  chiriei,ț

alimente, tratament medical).

6. Să  ofere  pentru  25  beneficiari/re  pachete  alimentare  cu  produse:  hri că,  orez,ș

zahăr,  conserve  din  pe te,  conserve  din  carne,  făină  albă,  malai  etc.  i  pacheteș ș

igienice pentru primele nevoi.

7. Să  ofere  de  consiliere  psihologică  individuală  i  de  grup,  precum  i  lucrulș ș

individual,  pentru  treizeci  copii  i  adolescen i  care  au  primit  câte  un  set  deș ț

rechizite pentru grădini ă sau coală. ț ș

8. Să organizeze, la începultul anului 2020, instruire în domeniul antreprenoriatului

pentru  15  fete  i  femei.  Cursul  de  antreprenoriat  cuprinde  48  ore  i  includeș ș

următoarele module:

- Economia i ecologia;ș

- Cercetarea pie ii i marketingul;ț ș

- Dezvoltarea ideii de afacere proprie;

- Bazele legislative pentru înregistrarea afacerii proprii;

- Bazele contabilită ii i politicile fiscale;ț ș

- Eleaborarea planului de afacere.

9. Nouă  beneficiare  ale  cursului  de  antreprenoriat  au  prezentat  planul  afacerii  lor

proprii.  Planurile  de  afaceri  au  fost  rezentate  pe  următoarele  domenii:  prestări

servicii imobiliare; cre terea păsărilor, inclusiv decorative; dezvoltarea serviciilorș

turistice;  servicii  pentru  organizarea  evenimentelor;  servicii  de  coaching  iș

dezvoltare personală; servicii de cro etat la comandă; servicii de contabilitate.ș

10. O beneficiară care activează în domeniul cre terii  păsărilor a beneficiat  de mini-ș

grant. 

11. Zece beneficiari/re consulta i/te prin 60 consulta ii economice reu esc mai bine înț ț ș

afacerea lor proprie.

12. 18  beneficiari/re  din  grupul  intă  angaja i  în  câmpul  muncii  în  următoareleț ț

domenii: comer , brutărie, industria automobilelor, educa ie, construc ii, textile.ț ț ț

13. Să fortifice rela iile de parteniriat cu:ț

- Inspectoratul de Poli ie din mun. Băl i;ț ț



- Procuratura;

- Biroul de avoca i „B. Lichii”;ț

- Universitatea de Stat „Alecu Russo”;

- Direc ia Învă ământ, Tineret i Sport, Primăria mun. Băl i;ț ț ș ț

- Direc ia Asisten ă Socială, Primăria mun. Băl i;ț ț ț

- AOFM Băl i;ț

- Colegiul Politehnic din mun. Băl i;ț

- Colegiul Tehnic Feroviar Băl i;ț

- Colegiul de Industrie U oară din Băl i;ș ț

- Biblioteca Publică „Eugen Co eriu”ș

- SRL CRI-COM;

- SRL Slavena-Lux;

- SRL MAVPRIM;

- SRL Draexlmaer Băl i,ț

- ONG-uri i agen i economici din localitate.ș ț

Finan atorii organiza iei AO ODFC pentru 2020:ț ț

- OAK FOUNDATION;

- Funda ia Est-Europeană;ț

- Coali ia Na ională „Via a fără violen ă”;ț ț ț ț

- UN WOMEN;

- ONU;

- IREX-Europe.

Organiza ia  AO  ODFC  activează  în  sediul  de  pe  adresa:  str.  Decebal  144,ț

Grădini a 48,  bloc V, oferit  fără plata  de arendă de către  Primăria  mun.  Băl i,  conformț ț

Contractului de loca iune nr. 18 din 24.04.2015 i Memorandum din 30.06.2005 aprobatț ș

prin decizia Consiliului Municipal Băl i nr. 6/2.ț

Pagina Web: https://aoodfc.com   

Ne găsi i pe Facebook: ț https://www.facebook.com/aoodfc2000/   

Persoana de contact: Olga Patlati, Pre edintă AO ODFCș

Telefon de contact: 0790655616

Tel/fax: 0231 77794

Adresa electronică: olgapatlati@mail.ru

https://aoodfc.com/
https://www.facebook.com/aoodfc2000/

