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Dorohoi, 22.09.2016 - Asociaţia ”Clara” în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” 

Dorohoi implementează începând cu data de 01.09.2016 proiectul  ,,Nu suntem diferiţi”, 

finanţat de către Fundaţia de Sprijin Comunitar, în cadrul rundei de finanțare Investiții pentru 
comunități durabile. 

Scopul proiectului ,,Nu suntem diferiţi”  este creșterea calității serviciilor sociale furnizate 

copiilor cu deficiente mintale si fizice şi susținerea serviciilor de incluziune activă în vederea 

prevenirii excluziunii sociale a acestora. Beneficiarii direcți  ai acestor servicii sunt  50 de copii 

din clasele I-VII de la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat”, care locuiesc în sistem rezidențial 

pe perioada anului școlar, iar beneficiarii indirecți sunt toți elevii  Liceului Tehnologic Special 

”Ion Pillat” (aproximativ 243 de elevi). Acestia vor putea beneficia de material și echipamentele 

din cadrul centrului, pentru a desfășura diverse activități educativ-recreative. Prin activitățile 

propuse se urmărește: dezvoltarea abilităților de viață a unui număr de 50 de copii cu 

dizabilităţi de la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat”, creșterea accesului la activități educativ-

recreative;  creșterea implicării și a gradului de toleranță  față de copiii cu dizabilităţi; 

dezvoltarea unui parteneriat public-privat în scopul creșterii calității serviciilor sociale oferite 

grupurilor vulnerabile.  

 

Proiectul constă în creșterea calității serviciilor sociale și susținerea servicilor de incluziune 

activă în vederea prevenirii excluziunii sociale și va fi implementat de către Asociaţia „Clara” în 

parteneriat cu Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat”. Perioada de desfășurare este intre 

01.09.2016 – 31.12.2016, în municipiul Dorohoi, iar bugetul total este de 40.000 lei. Investiția 

Fundației de Sprijin Comunitar este de 36.000 lei (90% din valoarea totală a proiectului) iar 

contribuția proprie este de 4.000 lei. 

 

Runda de finanțare „Investiții pentru comunități durabile” face parte din Programului Strategic de 

Investiţie în Mediul Rural, o inițiativă a Fundației Vodafone România, care se derulează în toate 



  
 
 
județele tării și care susține dezvoltarea de proiecte în domeniile educației și serviciilor sociale 

necesare categoriilor defavorizate din satele si orașele mici din Romania. 

 

Despre Asociatia Clara Dorohoi 
Asociatia Clara Dorohoi este o organizatie neguvernamentală și apolitică, persoană juridica 

de drept privat, non-politică, non-profit, inființată in anul 2007. Asociatia are dezvoltate 

următoarele activități de: consiliere si formare profesionala, consultanta si management, 

publicitate, tipografie digitala, etc. Mai multe detalii despre activitatile Asociatiei se regasesc pe 
http://asociatiaclara.ro/. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


