
 „SMILE” – Suport pentru copiii cu părinți plecați în străinătate 

 

Rezumatul proiectului 

Fenomenul migraţiei, pe lângă oportunităţile ce le implică, rămâne a fi o provocare 

serioasă pentru Republica Moldova, periclitând viitorul ţării. De ce?  Deoarece, ca rezultat al 

plecării cetăţenilor peste hotare, satele Moldovei rămân pustiite, numeroase familii se dezbină, 

iar copiii, de cele mai multe ori, sunt lăsaţi pe mâini care nu le asigură acea grijă părintească ce 

nu poate fi înlocută, iar de aici pornesc un şir de alte consecinţe, printre care: abandonul şcolar, 

infracţionalitatea juvenilă, suicidul în rândul minorilor etc. 

Întru diminuarea impactului negativ al migraţiei asupra copiilor ai căror părinţi au plecat 

peste hotare, se înscrie şi lansarea proiectului ,,SMILE” cu genericul ,,Suport pentru copiii cu 

părinți plecați în străinătate”. Acesta este implementat de către Consorțiul pentru Ocrotire și 

Educație din Comunitatea Drochia, din care face parte Consiliul Raional Drochia, ONG-ul 

Fundația Speranța Copiilor, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin 

Stere” și SRL ,,Didact Vega”, Moldova, în parteneriat cu VIA University College, Danemarca. 

Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului rezidă în creşterea calităţii vieţii copiilor cu părinți 

plecați în străinătate, prin dezvoltarea abilităților și a competenţelor lor, pentru a deveni adulți de 

succes, independenți, precum și dezvoltarea orașului Dorchia, care se doreşte a fi o comunitate 

incluzivă și responsabilă.  

Activități principale 

 Campanie de conștientizare asupra fenomenelor de neglijare și abuz asupra copiilor 

 Înfiinţarea centrului de activități dupa școala SMILE cu o capacitate de 50 de copiii din 

familii dezavantajate  

 Formarea personalului centrului și a personalului din școlile de unde provin copiii 

 Derularea programului de activități după școala 

 Evaluarea şi monitorizarea dezvoltării copiilor 

 Transferul de bune practici la nivel regional și național 

 Diseminarea proiectului prin conferinte, seminarii, articole 
 

Rezultate estimate 

• Educarea a 50 de copii în fiecare an şi sprijinirea integrării sociale 

• Prevenirea și reducerea abuzului și neglijenței copiilor 

• Recunoaşterea la nivel local şi naţional a SMILE ca model de dezvoltare instituţională şi 

pedagogică 
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