
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului

Promovarea sterilizirii animalelor de companie in mun. Chiginiu

Obiectivul general
al proiectului

Sensibilizarea locuitorilor or. Chiginiu cu privire la importanla
sterilizirii pisicilor gi cAinilor.

Obiective
specifice ale
proiectului

1. Informarea cetdlenilor prin plasarea gi distribuirea materialelor vizual-
informative.
2. Lansarea unei tradilii anuale in municipiul Chiginiu *[ Pet Friendly
week Chiginiu I edition 2017).
3. Seminare de informare pentru tinerii din or. Chiginiu privind
necesitatea sterilizirii patrupezilor.

Activitili

Ll-. Elaborarea materialelor informative pentru campanie [design comun
pentru pliante gi panouri; video informativ care va fi promovat ulterior pe

relele de socializare gi pe website-urile instituliilor subordonate
primiriei).

I.2. Plasarea a 4 buildborduri in diferite sectoare a Chiginiului.

II.1. Lansarea Pet Friendlyweek Chiginiu I edition 20\7 (PFW Chiginau)
prin conferinla de presd comuni a ONG-urilor 9i autoritilile publice locale.

II.2. Participarea la 3 sau 4 emisiuni tv/radio.

IL3. impirlirea a 3000 de pliante locuitorilor or. Chiginiu'

III. 1. Seminare de informare in 20 de institulii de invilimint din Chiginiu.



Beneficiarii

-i

1. Locuitorii mun. Chiginiu

2. Primiria mun. Chiginau

3. Posesorii animalelor de companie

4. 0NG-urile specializate in proteclia gi apdrarea drepturilor animalelor

5. Tinerii din institujiile de invilimAnt unde se vor desfhgura seminarele

Durata proiectului

(data inceperii;i
incheierii)

l Octombrie20LT - 30 ianuarie 2018

Suma totali a
Proiectului

30 000lei

Suma solicitati de
la Primirie

26 000lei

Contribulia
beneficiarului

4000lei

Categoria
proiectului [mlc)

50 semndturi

Descrierea detaliatii a proiectului

Rezumatul Proiectului

Intr-un paragraf descrieli scopul, activitdlile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completafi
aceaste secliune dupi ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular.



In cadrul proiectului ne propunem sd lansdm o campanie de sensibilinur" uunui numdr cit mai
mare de locuitori a or. Chigindu despre necesitatea sterilizdrii animalelor de companie
(prioritar pisicile;i cdinii). In sustinerea acestui scop vor fr organizate diferite activitdli:
plasarea de buildborduri, seminare de informare in licee, impartirea de pliante cetdfenilor gi

distribuirea unui video informativ pe refelele de socializare. Rezultatul agteptat este micqorarea

numdrului de pisici si caini maidanezi, in termeni proximi. ln termeni de lungd durat6, ne

propunem sd contribuim la eforturile primdriei in rezolvarea problemei maidanezilor prin
metode umane gi evitind otrdvirea sau alte metode. Anume informarea populajiei este punctul-
cheie al proiectului, deoarece fiecare trebuie sa conqtientizeze cdproblema maidanezilor este

una comund. Prin crearea acestei culturi se va putea ajunge la o abordare umana qi o

reglementare bunS ca in oraqele europene.

Relevanla Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli iniliativele
relevante ale altor actori. De ce este importanti implentarea Proiectului fobiectiv gi nu subiectiv),

Sensibilizarea are un ro1 foarte important deoarece tratamentul uman in raport cu animalele de

companie este responsabilitatea intregii comunitdfi. Prin informarea comunitdlii despre

beneficiile sterilizdrii se va preveni inmultirea excesivd a animalelor de companielfrrd' stdpin,
respectiv se vor evita in viitor practici inumane cum ar fi uciderea maidanezilor. Deoarece prin
sterilizare va putea fi prevenitd inmullirea maidanezllor se vor diminua cazurrle de agresiuni

asupra locuitorilor si viceversa. De asemenea, informarea locuitorilor despre beneficiile
sterilizdrii animalelor de companie, va ajuta subdiviziunile primdriei responsabile de

gestionarea acestor problone. Relevanfa proiectului se manifestd gi prin faptul ca el propune

nu doar solufionarea unor probleme care deja existd, dar gi rezolvd provocdrile care inevitabil
vor apdrea in viitor. In general, educalia populafiei cu privire la responsabilitalile pe care le are

in raport cu animalele de companie va reduce in decursul a cd[iva ani numdrul qi tratamentul
inuman fafd de animalele de companie.

Obiectivul gendral al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectuluit

Ralierea mun. Chiginiu la standartele europene privind infrastuctura gi tratamentul uman fali de

animalele de companie gi animalele fird stipAn. Problema animalelor de companie este o

problemi a majoritilii oragelor europene. Cazurile in care aceasti problemi a fost rezolvati, s-a

datorat eforturilor conjugate ale autoritililor publice locale, societdlii civice gi cetdfenilor.
Organizalia,,ALGA", a depus gi depune eforturi in acest sens de o perioadi lungi, totugi pentru un
impact dezirabil este nevoie de o informare in masi sau cel pulin necesitatea sterilizirii
animalelor de companie sd ajungi la un numir cAt mai mare de locuitori a or. Chiginiu.

Obiectivele specifi ce ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice [pagi necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?



Pentru a atinge obiectivul pe termen lung, obiectivele pe termen se focuseazApe inlormarea
tuturor locuitorilor capitalei despre problema identificati cu ajutorul materialelor foto/video;
con;tientizarea necesitdlii abord5rii umane fali de animalele de companie/filrd stipAn in special
de cdtre tinara generalie prin organizarea seminarelor de informare; responsabilizarea
comunitdlii prin instituirea unei sdptimini dedicate problemei pe parcursul cdreia se vor desfigura
activitilile de informare sus menlionate. Totodati, un obiectiv specific este gi asistarea
informalionali /profesionali a subdiviziunilor primiriei pe domeniul dat'

Activitilile Proiectului

Prezentali lista activitSlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul
desfrguririi, numirul participanlilor, metodologia, subiectele puse in disculie, etc. Descrieli
acliunile relevante care au fost realizate de algi actori in acest domeniu. Asigurafi-vi ci femei gi

birbafi, in egali misurd vor fi implicali gi vor beneficia din activitilile proiectului.

Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

1. Se vor elabora/plasa 4 buildborduri informative despre sterilizare in difierite zone ale

orasului pe unde trece un flux mare de oameni.
Se va elabora un video informativ despre sterilizare care va fi postat pe relele de

socializare, website-urile primiriei, website-uri de gtiri etc.
In colaborare cu primiria se va incerca sI se institue Pet Friendly Week Chiginiu,
Eveniment care va incepe cu o conferinla de presi dedicatd problemelor animalelor
maidaneze gi va continua cu organizarea diferitor evenimente intre societatea civili gi

autoritili pentru a identifica gi soluliona problemele existente. De asemenea in cadrul
acestei saptamAni se va desfdgura gi sesiunile de informare pentru licee.
Se vor alege 20 de licee repartizate geografic in diferite zone ale oragului, iar voluntarii gi

conducerea ALGA [poate gi autoritilile municipaleJ vor informa elevii despre problemele
gi soluliile oragului ce lin de animalele de companie. De asemenea, vor fi repartizate
pliantele informative citre elevi.
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Durabilitatea proiectului va fi posibili datoriti urmitoarelor instrumente:
1. Ediliile Pet friendly week se vor organiza anual, deci inevitabil problema animalelor de

companie va ajunge pe agenda autoritdlilor publice
2. Prin stabilierea contactelor gi conlucrarea comuni a subdiviziunilor primiriei gi ong-urilor de
profil se va face un schimb de experienli ceia ce va imbundtigi calitatea lucrului tuturor pirlilor
implicate. Deoarece firi ONG-uri autoritilile publice nu vor reugi si rezolve problema
animalelor de companie gi viceversa.
3. Ralierea Chiginiului la standartele europene ce lin de apirarea drepturilor animalelor.
4. Informarea cetilenilor va asigura durabilitatea proiectului, deoarece cAnd se vor confrunta cu

o situalie de risc cetilenii deja vor cunoagte cum si reaclioneze, la ce numere de contact si
apeleze.

Buget

Nr. Denumirea
Iucrdri, material

etc.

Cost per
unitate

Nr
unitdti

Total Comentarii

1. Plasarea de
buildborduri

2000
lei/1luna

4 21000 Buildboldurile se vor plasa pe cel
putin 2 luni dar in urma

concursului se va alege cea mai
buna oferta

2. Tiparirea de
pliante

L leu 3000 3000 Numarul de pliante este
aproximativ, ar fi de dorit de ales o

oferti cu mai multe pliante



3. Video 6000lei L 6000 in urma concursului se va stabili ce

tip de video, durata, etc.




