Acest proiect este

finanțat de Uniunea Europeană. Ca parte a răspunsului său global la epidemia de coronavirus, Comisia Europeană a
creat un pachet de sprijin pentru societatea civilă din țările Parteneriatului estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Una dintre ramurile pachetului este pusă în aplicare de Netherlands Helsinki
Committee & Human Rights in Mental Health – FGIP.
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Netherlands Helsinki Committee (NHC) a lansat un „Program de solidaritate COVID-19 2020-2022” regional
cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și în parteneriat cu People in Need și AFEW International. NHC
cooperează cu Human Rights in Mental Health (Federation Global Initiative in Psychiatry, FGIP) pentru a
realiza activitățile din cadrul programului. Acest program va sprijini organizațiile societății civile (OSC) să
răspundă la impactul imediat și pe termen lung al pandemiei COVID-19 în țările din Parteneriatul estic.
Programul face parte dintr-un set mai mare de activități desfășurate de un consorțiu condus de People in
Need. Obiectivul global este de a spori capacitățile OSC de a răspunde în mod eficient la provocările pe
termen scurt și mediu care decurg din pandemia Covid-19 și de a influența reformele politice pe termen lung
care sprijină grupurile vulnerabile și pe cei afectați în mod disproporționat de pandemie.
În ultimul an, șase OSC au primit finanțare pentru a desfășura activități legate de monitorizarea închisorilor și
a instituțiilor psihiatrice. În general, s-a constatat că multe dintre instituțiile care au fost monitorizate au avut
performanțe insuficiente în ceea ce privește satisfacerea nevoilor acestor grupuri vulnerabile în cadrul
răspunsului la Covid-19. Acest lucru a fost cauzat, de exemplu, de echipamentul de protecție insuficient,
barierele în calea contactului (în persoană) cu familia și cu psihologii, precum și izolarea fizică mai mare. De
asemenea, au fost probleme în ceea ce privește accesul la asistență medicală în general. În același timp,
instituțiile au aplicat bune practici care sugerează că un răspuns adecvat a fost posibil și ar trebui să fie în
centrul atenției în viitor în ceea ce privește gestionarea crizelor sau a pandemiilor / valurilor de Covid-19. Pe
baza monitorizării, următorul pas este promovarea axată în jurul principalelor constatări și înțelegerea
politicilor și a altor procese decizionale care pot fi afectate.
Prin această cerere de propuneri, se solicită propuneri de granturi care să abordeze aceste aspecte în 2022.

După cum s-a menționat mai sus, constatările din cadrul monitorizării au oferit informații despre ce ar trebui
făcut în ceea ce privește reforma națională. De exemplu, garantarea faptului că guvernele elaborează o
politică pentru a răspunde la orice formă de pandemie sau criză sanitară se poate face prin analiza
răspunsului juridic la Covid-19. De asemenea, pandemia le-a impus instituțiilor să se gândească la reducerea
populației din penitenciare și, eventual, să ia în considerare alternative la detenție. Pentru grupul de
sănătate mintală, măsura în care impactul asupra sănătății generale a fost exacerbat din cauza problemelor
de sănătate atât mentale, cât și fizice, în special în cazul în care stigmatizarea joacă un rol important,
necesită un răspuns mai adecvat în viitor. O altă perspectivă care a apărut a fost utilizarea internetului,
precum și extinderea accesului la acesta și explorarea altor opțiuni de tehnologii care ar putea face în
continuare ca persoanele aflate în instituții închise să rămână conectate cu familiile și ar putea asigura o
strategie uniformă pentru astfel de măsuri. Aceste rezultate ilustrează câteva opțiuni potențiale de
promovare și de schimbare a politicilor, deși pot apărea multe altele legate de program și pot fi detaliate de
către cei care răspund cu propuneri.
În etapa următoare, OSC-urile locale vor fi îndemnate să valorifice experiența și cunoștințele dobândite în
cadrul activităților de monitorizare desfășurate de mai multe organizații în ultimele luni, pentru a influența
dezvoltarea politicilor pe termen mai lung, cu accent pe mecanismele de redresare incluzivă și reziliență
pentru grupurile vulnerabile vizate, pe prevenirea unui al doilea val de COVID și pe monitorizarea politicilor
privind fondurile de redresare COVID Informațiile care au fost colectate în cadrul activităților anterioare din
cadrul proiectului vor fi împărtășite cu organizațiile de la nivel național. Aceste informații sprijină
organizațiile în promovarea unor schimbări legate de pandemia de Covid-19 și de nevoile mai generale
legate de sănătate. Informațiile colectate anterior pot completa datele și resursele pe care organizațiile le
pot avea în scopul propriilor activități de promovare. Toate organizațiile sunt invitate să trimită propuneri,
indiferent de activitatea anterioară de monitorizare legată de pandemia de Covid-19.
OSC-urile vor avea posibilitatea de a solicita două tipuri de granturi, descrise atât în Lotul 1, cât și în Lotul 2,
și pot depune cereri pentru ambele în cadrul acestei cereri de propuneri, deși acest lucru nu este obligatoriu.
În cazul în care organizațiile depun cereri pentru ambele, va fi esențial să ilustreze modul în care cele două
subvenții vor fi legate între ele.
În cadrul Lotului 1, NHC urmărește să ofere granturi pentru activități care sprijină promovarea și dezvoltarea
de politici în legătură cu Covid-19 și să asigure un răspuns mai general la situații comparabile cu pandemia. În
acest caz, obiectivul principal este de a crea și consolida consorțiile naționale pentru stabilirea agendei.
Solicitanților li se cere să propună propriile activități care să îi sprijine în stabilirea agendei proprii la nivel
național, împreună cu alte OSC care primesc finanțare. Granturile vor fi acordate în valoare maximă de
14.500 de euro. Printre exemple de activități se numără următoarele:


Cercetarea politicilor în scopuri de promovare,




Reuniuni comune de elaborare de politici și alte evenimente în colaborare cu alte OSC-uri, părți
interesate din sectorul public și privat etc., în scopul stabilirii agendei,
Conferință pentru întâlnirea tuturor OSC-urilor și a altor experți pentru a finaliza agenda de politici și
promovare.

În Lotul 2, vor fi disponibile granturi pentru inițiative de promovare și activități care încurajează dialogul
privind politicile. În acest caz, sunt vizate părțile interesate externe din domeniul sensibilizării. Bugetul total
pentru fiecare organizație este de 11.000 de euro. Granturile pot include, dar nu se limitează la următoarele:



Inițiative de promovare la nivel local sau național (inclusiv mese rotunde, conferințe de presă, alte
evenimente publice, participarea la procesele de consultare națională),
Mobilizarea comunității/creșterea gradului de conștientizare.

Organizațiile pot alege să depună cereri singure sau împreună cu alți solicitanți.
În același timp, NHC va oferi diverse inițiative de dezvoltare a capacităților pentru organizațiile care primesc
finanțare pentru cele de mai sus, care se vor desfășura în paralel cu activitățile de promovare și de
dezvoltare a politicilor. Această consolidare a capacităților va include un angajament concret, a cărui formă
va fi decisă în primele săptămâni ale proiectului. Această consolidare a capacităților va ajuta organizațiile să
își structureze propriul proces care duce la inițiativele descrise în paragraful de mai sus, dezvoltând și/sau
consolidând în același timp abilitățile (existente) de promovare și de comunicare. Inițiativele de dezvoltare a
capacităților (o combinație de instruire individuală, formare la locul de muncă, sesiuni de învățare reciprocă,
ateliere de lucru și inițiative concrete) se pot axa pe promovare (elaborarea și transmiterea mesajelor,
utilizarea legii în influențarea politicilor), teoria organizațională a schimbării și dezvoltarea rețelei și, într-o
anumită măsură, pe alte nevoi identificate de OSC-uri. Modul exact în care va arăta această traiectorie de
consolidare a capacităților va depinde de nevoile și de planurile de promovare ale OSC-ului. Cel puțin doi
participanți din fiecare organizație care primește finanțare vor trebui să participe la o formare care va avea
loc în a doua jumătate a lunii iunie/iulie.
Cursurile de formare vor fi oferite de MDF, o organizație de formare și consultanță cu 37 de ani de
experiență în furnizarea de servicii de formare în domeniul managementului, precum și de consultanță și
evaluare la nivel mondial. Serviciile oferite de MDF sunt diverse, dar au trei lucruri în comun: sunt bazate pe
concepte și teorii noi, sunt practice și oferă noi perspective. Instrumentele și abordările pe care le utilizează
sunt direct implementabile și au ca obiectiv principal abilitarea indivizilor, organizațiilor și rețelelor pentru a
spori impactul social pozitiv pe care-l au.
Se așteaptă ca organizațiile să colaboreze cu celelalte organizații care primesc finanțare în cadrul acestei
cereri de propuneri, în țara lor, dar și cu cele din alte țări (de exemplu, Armenia, Georgia și Moldova).
Propunerile pot fi la nivelul întregii țări sau limitate la anumite regiuni; acestea se pot concentra pe o singură
categorie de instituții închise (de exemplu, doar penitenciare sau doar instituții de sănătate mintală) sau pe
toate. Scopul propunerii este de a sprijini OSC-urile în dobândirea de competențe de bază, acolo unde este
cazul, care să le ofere certitudinea că se angajează în mod eficient în activități de promovare și dezvoltare a
politicilor și de a le oferi sprijin financiar pentru a desfășura inițiative relevante de promovare și dezvoltare a
politicilor.

Proiectele propuse trebuie să vizeze instituții închise din următoarele țări:

-

Armenia
Georgia
Moldova

-

Această cerere de propuneri este deschisă organizațiilor non-profit ale societății civile sau consorțiilor de
organizații non-profit ale societății civile cu statut de persoană juridică, stabilite în Armenia, Georgia sau
Moldova. În cazul consorțiilor, solicitantul principal va fi responsabil pentru implementarea generală a
acțiunii.
Cererile trebuie să furnizeze dovezi privind următoarele:
 Statutul de înregistrare ca organizație non-profit în conformitate cu legislația națională,
 Experiență în gestionarea bugetelor de mărime similară.
Instituțiile administrației publice, agențiile de stat, autoritățile locale sau regionale, partidele politice sau
organizațiile afiliate la partide politice nu sunt eligibile pentru acest apel.

NHC și FGIP vor sprijini OSC-urile până la următorul plafon maxim pentru două granturi (pe organizație):
Armenia

25.500

Georgia

25.500

Republica Moldova

25.500

În funcție de calitatea cererilor și de situația din țara respectivă, se va accepta un număr mediu de trei cereri
pe țară.
Durata propusă a proiectului nu trebuie să depășească 30 noiembrie 2022. Toate activitățile trebuie să fie
implementate înainte de această dată.
NHC și FGIP își rezervă dreptul de a le sugera solicitanților să adapteze sau să fuzioneze propunerile, în
special în ceea ce privește conceperea proiectului. Este posibil ca organizațiilor să li se ceară să urmeze un
scurt atelier privind conceperea proiectului pentru a dezvolta ceea ce propun.

Bugetul trebuie să fie în concordanță cu activitățile descrise în formularul de cerere. Următoarele activități și
cheltuieli nu sunt eligibile în cadrul acestei cereri de propuneri:





Proiectele de infrastructură (construirea de drumuri, poduri, clădiri etc.),
Achiziționarea de terenuri sau proprietăți,
Activitățile politice sau religioase,
Proiectele dăunătoare mediului,



Activitățile retrospective (costurile legate de activități implementate înainte de semnarea acordului
de finanțare).

Printre costurile eligibile se numără toate costurile necesare pentru desfășurarea activității de promovare,
inclusiv procesul de raportare: costurile salariale sau onorariile personalului, costurile de deplasare,
organizarea de evenimente, diurnele, costurile de imprimare, costurile de publicare și costurile telefonice.

Solicitanții trebuie să prezinte următoarele:
 Anexa 1 - Formularul de cerere (orice limbă),
 Anexa 2 - Bugetul,
 Certificatul de înregistrare al organizației (dacă este posibil, originalul și o traducere în limba
engleză),
 Statutul organizației (dacă este posibil, în limba engleză),
 Dovezile privind experiența în proiecte similar,
 CV-urile echipei de proiect,
 În cazul în care propunerea este prezentată de un consorțiu: o prezentare generală a procesului de
cooperare și a repartizării sarcinilor între membrii individuali în formularul de cerere (anexa 1).
Toate cererile depuse trebuie să fie semnate de către directorul organizației solicitante, scanate și trimise în
format electronic.
Dosarul trebuie depus la Malini Laxminarayan, la adresa mlaxminarayan@nhc.nl.
Termenul limită pentru depunerea dosarului complet este de 5 iunie 2022. Dosarele incomplete sau tardive
nu vor fi acceptate.

Puteți să trimiteți și întrebările legate de propunerea dvs. până la 27 mai 2022 prin e-mail:
mlaxminarayan@nhc.nl.
Întrebările vor primi răspuns în termen de 5 zile lucrătoare.

Propunerile depuse care au obținut cel puțin 70 de puncte conform criteriilor de selecție de mai jos vor fi
evaluate pe baza următoarelor criterii:
Criterii de selecție a propunerilor

Punctaj maxim

1 Buget eficient și realist

15

2 Experiență în promovare (sau interes pentru a dobândi experiență) și

30

un plan de promovare fezabil, cu mesaje relevante și susceptibile de
a produce schimbări (istoricul solicitantului în ceea ce privește
traiectoriile de promovare, calitatea rețelelor relevante).
3 Analiza riscurilor și măsurile de atenuare a acestora

10

4 Capacitatea de a asigura urmărirea cazurilor individuale

20

5 Disponibilitatea persoanelor care să realizeze monitorizarea la nivel

25

local /regional
Total:

100

Veți primi un răspuns la propunerile dumneavoastră până cel târziu la 24 iunie 2022 prin e-mail.
Puteți trimite orice preocupare sau feedback legat de procesul de selecție a propunerilor la biroul NHC,
Riviervismarkt 5, 2513 AM, Haga, Țările de Jos, sau prin e-mail:

