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Cine suntem și ce facem? 

  Desfășurăm activități de promovare a valorilor 
democratice pe principiul egalității de șanse; 

  Dezvoltăm activizmului social şi a spiritului 
antreprenorial  în rândul tinerilor; 

  Prestăm servicii  de instruire, consultanță și 
mentoring în antreprenoriat; 

  Oferim sprijin tinerilor în inițierea afacerilor proprii cu 
acces la programul de granturi; 

  Ne implicăm activ în promovarea antreprenoriatului 
social la nivel regional. 

  Administrăm o întreprindere socială. 
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Asociația Femeilor 
de Afaceri din mun. Bălți  



 

 

 
Să contribuim la: 

 dezvoltarea comunității prin 
imbunătățirea condițiilor de viață a 
persoanelor defavorizate; 

  crearea de  oportunități de incluziune 
socială și muncă pentru persoanele cu 
dizabilități. 
 

 

Obiective 



Centrul de masaj 



REALIZĂRI 

Prin implementarea acestui proiect am reușit 

să: 

 Sporim incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități de vedere;  

  Angajăm/ auto-angajăm 11 persoane cu 
diozabilități de vedere în câmpul muncii; 

 Creștem numărul serviciilor de calitate în 

domeniul terapiei manuale; 

 Oferim independență financiară unui număr 

de persoane defavorizate; 

 Ridicam nivelul de trai a familiilor lor 
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Înființată în ianuarie, 2019 

 Scopul este de a 

contribui la creșterea 

incluziunii sociale și 

îmbunătățirea nivelului 

de trai a persoanelor 

defavorizate, inclusiv a 

persoanelor cu 

dizabilități, prin 

angajarea lor în câmpul 

muncii .  

 

ÎS CREDEM-ECO  



De ce servicii catering? 
Pe piața locală sunt puțini prestatori de 

servicii catering, de obicei pregătesc 
bucate fast food; 

  Avem înregistrate persoane cu 
dizabiltăți care au o pregătire primară în 
domeniul pregătirii alimentelor, dar fără 
un loc de muncă; 

  Este un domeniu unde se pot implica 
mai multe categorii de beneficiari, 
inclusiv persoane cu dizabilități; 

  Istoria de success a ÎS Floare de cireș 

Servicii catering 



ÎS CREDEM-ECO   
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Cine ne sprijină? 
 

 Primăria municipiului Bălți (partener) 

 Fundația Est-Europeană (finanțator, din surse 

alocate de UE și Suedia) 

 AO Glode (co-finanțator) 

 AOFM (co-finanțator) 

 ONG care lucrează cu persoanele defavorizate 

 Agenți economici  

Deschiși pentu parteneriate durabile în realizarea 

proiectelor de antreprenoriat social 



Obiectivele pe termen lung 

 
 Crearea unui Centru de Resurse Pentru Integrare Socială și 

Muncă; 

 Extinderea activității  Întreprinderii Sociale prin identificarea unor 

nevoi  și  crearea de noi produse și servicii  cu impact social;  

 Valorificarea oportunităților existente și  crearea  a cel putin 20 

locuri de muncă pentru persoanele defavorizate în următorii trei ani; 

 Crearea unui parteneriat durabil cu factorii de decizie pentru a 

promova în continuare antreprenoriatul social  

 



PROVOCĂRI 

 
 
 
Cu ce probleme ne 
confruntăm? 
  

 Resurse financiare insuficiente 

 

 Impedimente legate de sistem 



IMPACTUL 

Întreprinderile Sociale au un impact puternic atât social  
cât și economic asupra dezvoltării comunităților 

Impact social 

 Calitatea serviciilor sociale este  îmbunătățită, 

 Sărăcia și a excluziunea socială este mai redusă, 

 Calitatea vieții persoanelor din categoria defavorizate, 
inclusiv persoanelor  cu dizabilități este mai bună  

 Grad sporit  de coinștientizare a populației privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. 

Impact economic 

 Veniturile în bugetul de stat cresc 

 Rata șomajului scade 

 



Concluzii 

Pentru a exploata pe deplin capacitățile ÎS de a 
răspunde preocupărilor sociale și economice, 
avem nevoie de: 

  o masă scritică de persoane cu capacități 
bune de organizare și comunicare care doresc 
să facă schimbarea;  

  politici publice care recunosc rolul 
întreprinderilor sociale și oferă sprijin; 

  relații avantajoase de parteneriat a factorilor 
de decizie cu societatea civilă 



 

 

Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți 

Str. Bulgară, 158, Bălţi, 

3100, Republica Moldova 

 

E-mail:  pugat@mail. ru, afabalti@yahoo.com 

www.afa.md 
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