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Activităţi / proiecte realizate: 

 

 

XXIII.  „Consolidarea resurselor umane şi financiare necesare pentru buna dezvoltare a 

sectorului societăţii civile din R. Moldova implicat în activităţi de voluntariat” 

 

 
Perioada de implementare: 1 iulie 2014  – 30 aprilie 2017 

 

Finanţatori: 

 USAID prin intermediul FHI 360 

 

Parteneri:  

 Parlamentul, Guvernul şi Ministerele de resort responsabile, în special cu Ministerul Tineretului şi 

Sportului care a fost delegat de Guvern să dezvolte sectorul de voluntariat din Moldova; 

 Biroul Naţional de Statistică (BNS) pe subiecte ce ţin de măsurarea muncii voluntare; 

 Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău  facilitează în fiecare an implicarea 

echipei de traineri voluntari în taberele de vară şcolare din cadrul Săptămânii Naţionale a Sănătăţii şi 

în şcoli; 

 mass media locală, OSC-urile, autorităţilor publice şi business-ul din întreaga republică prin 

intermediul Coordonatorilor Raionali SNV (NGO Caroma Nord – raionul Făleşti şi Bălţi, NGO 

"Alternativa" – raionul Ialoveni, Fundaţia Comunitară Ungheni – raionul Ungheni etc.);  

 new media şi mass media naţională (Unimedia, Civic, Publika, Jurnal TV etc.) care asigură mediatizarea 

evenimentelor, informează şi încurajează participarea cetăţenilor;  

 organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, şi anume 

Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, Asociaţia „Serviciu pentru Pace” (SPP), Asociaţia 

„MOTIVAŢIE” din Moldova, CReDO şi CNTM; 

 Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT) şi Asociaţia „Prietenii 

Copiilor”care sunt organizaţii partenere ale Coaliţiei Voluntariat; 

 prin intermediul Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”, CReDO şi CNTM se asigură implicarea principalelor 

platforme, reţele, coaliţii şi consorţii ale societăţii civile: Consiliul Naţional de Participare, Consiliul 

Naţional al ONG-urilor din Moldova, Reţeaua SIDA, Coaliţia ONG de Promovare a Politicilor de Control 

asupra Tutunului, Coaliţia nediscriminare şi Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii; 

  organizaţii din business, cum ar fi: Jazz Hotel Chişinău, Compania Rusnac-MoldAqua, Compania 

de producţie YouBeSC etc. 

 

Scop: creşterea viabilităţii, vizibilităţii şi influenţei sectorului de voluntariat din R. Moldova 

Obiectiv general: asigurarea resurselor umane şi financiare necesare pentru buna dezvoltare a sectorului 

de voluntariat din R. Moldova 

 

Obiective:  

 Dezvoltarea capacităţilor instituţionale TDV pentru a reprezenta cu succes interesele OSC din 

Moldova implicate în activitatea de voluntariat 

 Asigurarea prin advocacy a bunei funcţionări a instituţiei gazdă activităţii de voluntariat din R. 

Moldova ca structură de bază a infrastructurii de voluntariat 

 Consolidarea capacităţilor a 300 OSC din sectorul voluntariat din R. Moldova 

 Promovarea valorilor şi integrării europene 

 

Grupul-ţintă:  

 OSC (pentru a crea / dezvolta Programe de Voluntariat capabile să implice cât mai multe resurse 

umane reprezentate de voluntari); 

 copiii, adolescenţii, tinerii şi cetăţenii (prin implicarea OSC în evenimente naţionale care 

promovează voluntariatul); 
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 autorităţile publice centrale: Ministerul Tineretului şi Sportului (pentru a asigura promovarea şi 

adoptarea unor proiecte normative care să asigure buna funcţionarea a instituţiei gazdă activităţii de 

voluntariat), Ministerul Educaţiei (pentru recunoaşterea de stat a instruirii resurselor umane 

reprezentate de Coordonatorii de Voluntari), Guvernul şi Parlamentul (pentru a face presiuni asupra 

autorităţilor publice responsabile); 

 instituţii de învăţământ superior şi de formare continuă (pentru a asigura formarea resurselor umane 

necesare pentru managementul voluntarilor şi capabile să elaboreze politici publice în sectorul voluntariat);  

 donatori şi business-ul responsabil social (pentru alocarea de resurse financiare pentru crearea / 

dezvoltarea Programelor de Voluntariat şi implicarea acestora în soluţionarea problemelor sociale); 

 

Rezultate:  

 3 documente interne de politici şi proceduri revizuite şi editate fiecare în 50 exemplare;    

 Strategia de Dezvoltare TDV 2015-2017 şi  Planul de acţiuni al Programului de Voluntariat TDV elaborate; 

 Ghidul voluntarului TDV elaborat şi editat în 100 exemplare; 

 2 persoane din TDV instruite în fundraising; 

 TDV a stabilit cel puţin 3 parteneriate cu organizaţii similare din Europa, inclusiv prin aderarea la 

Centrul European de Voluntariat (CEV); 

 3 rapoarte de activitate publicate/distribuite pentru a informa actorii cheie despre activităţile TDV din 

fiecare an al proiectului. 

 cel puţin12 şedinţe de lucru cu MTS privind promovarea şi adoptarea proiectelor normative; 

 Curricula de bază pentru instruirea Coordonatorilor de Voluntari elaborată; 

 studiu privind modalităţile de instruire la nivel internaţional elaborat; 

 cel puţin 6 şedinţe de lucru privind consultarea şi promovarea curriculei, precum şi stabilirea modalităţilor 

de instruire a Coordonatorilor de Voluntari;  

 3 rapoarte de monitorizare privind implementarea politicilor publice de promovare a voluntariatului 

elaborat în parteneriat cu OSC-uri şi autorităţi relevante; 

 cel puţin 4 întâlniri cu BNS, finanţatorii şi business-ul responsabil social; 

 există cel puţin 1 modalitate de măsurare a muncii voluntare. 

 reţeaua instituţiilor gazde activităţii de voluntariat din Moldova creată şi dezvoltată inclusiv prin 

organizarea Cluster Cluburilor; 

 suport de curs „Fundraising pentru Programele de Voluntariat din Republica Moldova” elaborat; 

 15 ateliere de instruire efectuate privind crearea în cadrul OSC-urilor a unor Programe de Voluntariat 

viabile, inclusiv a organizaţiilor finanţate de MPSCS şi organelor APC şi APL; 

 activităţile de instruire sunt coordonate cu www.stagii.gov.md;  

 1 masă rotundă inclusiv cu participarea Platformei Naţionale a Parteneriatului Estic privind 

familiarizarea OSC-urilor din Moldova cu practicile de voluntariat din UE şi beneficiile integrării 

europene a Moldovei (pentru OSC-uri, mass-media, dar şi cetăţeni); 

 2 ediții ale Săptămânii Voluntariatului Național (SNV) organizate pentru a sprijini integrarea europeană 

a Moldovei;  

 cel puțin 100 de activități de voluntariat în 10 raioane din SNV 2014;  

 cel puțin 100 de organizații din 10 raioane implicate în SNV 2014 susţinute de autorităţi publice 

locale și alte părți interesate;  

 SNV 2015 organizat în toate raioanele Republicii Moldova;  

 cel puțin 400 de activități de voluntariat în toate raioanele Republicii Moldova, în SNV 2015;  

 cel puțin 2 activități de strângere de fonduri în fiecare SNV;  

 aproximativ 600 de beneficiari (copii şi părinţii) în Programul TDV "Adoptă un sat";  

 1 caravană naţională"Voluntariatul - valoare și integrare europeană";  

 10 locaţii în care activitățile caravanei vor avea loc;  

 cel puțin 5000 de vizitatori. 

 

 

XXII.  „Consolidarea capacităţilor TDV inclusiv ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat” 
 

 

Perioada de implementare: 1 octombrie  – 30 noiembrie 2014 

http://www.stagii.gov.md/
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Finanţatori: 

 Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, cu resursele acordate de Ministerul Tineretului şi 

Sportului din Moldova prin intermediul Programului de Granturi pentru anul 2014 

 

Scop: consolidarea capacităţilor organizaţionale şi sporirea viabilității financiare TDV 

 

Obiective: 

 Elaborarea principalelor documente strategice TDV pentru perioada 2015 – 2017; 

 Organizarea de activităţi de diversificare a surselor de venit 

 

Rezultate:  

 Strategia de Dezvoltare Organizaţională (SDO) TDV 2015 – 2017 elaborată; 

 Planul anual de acţiuni al SDO TDV 2015 elaborat;  

 Cotizaţiile anuale ale membrilor TDV colectate; 

 Resurse financiare şi materiale colectate pentru susţinerea activităţilor TDV. 
 

 

XXI.  „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariatului  

în rândul tinerilor” 

 

 
Perioada de implementare: 1 iulie  – 30 septembrie 2014 

 

Finanţatori: 

 Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova 

 

Parteneri:  

 Organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Centrul de 

Resurse „Tineri şi Liberi”, Asociaţia „Serviciu pentru Pace” (SPP), Asociaţia „MOTIVAŢIE” din 

Moldova, Asociaţia „Prietenii Copiilor”, Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi 

fizice, CReDO, CNTM) – organizează 10 activităţi de promovare şi stimulare a voluntariatului şi 

participă la procesul de coordonare a Coordonatorilor Raionali SNV;  

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” – asigură implicarea în activităţi de voluntariat a principalelor 

platforme, reţele, coaliţii şi consorţii ale societăţii civile: Consiliul Naţional de Participare, Consiliul 

Naţional al ONG-urilor din Moldova, Reţeaua SIDA, Reţeaua social, Coaliţia ONG de Promovare a 

Politicilor de Control asupra Tutunului, Coaliţia nediscriminare şi Consorţiul pentru dezvoltarea 

societăţii, şi mobilizarea mass mediei naţionale în cadrul întâlnirii neformale „Ceaiul de la ora 5”; 

 New media, mass media locală şi centrală (Unimedia, Civic, Publika, Jurnal TV etc.) –  asigură 

mediatizarea evenimentelor, informează şi încurajează participarea cetăţenilor; 

 Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia” şi Consiliul raional Soroca – se implică ca şi Coordonator 

Raional SNV Soroca şi în organizarea evenimentului de lansare SNV 2014 la Soroca; 

 Coordonatorii Raionali SNV (NGO Caroma Nord – raionul Făleşti şi Bălţi, NGO "Alternativa" – 

raionul Ialoveni, Fundaţia Comunitară Ungheni – raionul Ungheni, şi restul celor selectaţi) – 

identifică autorităţile publice din raion (inclusiv primăriile) şi contactează prin intermediul lor 

instituțiile de învățământ si firmele de business locale, reprezentanții mass media din raion (scrisa, 

TV, radio, on-line) şi ONG-urilor; invită părţile interesate să se implice în SNV; postează pe site-ul 

organizațional informații despre SNV; participă la ședințe organizate de Coaliția Voluntariat şi 

organizează o şedinţă de lucru în raion la care participă părţile interesate; colectează activitățile SNV 

din raion cu formularul de raportare SNV şi elaborează/postează calendarul de activităţi SNV raional; 

trimite  calendarul de activităţi raionale SNV către Coaliția Voluntariat înainte de SNV pentru ca  

mass media națională si locală să obţină detalii despre subiectele de presa organizate în fiecare zi etc. 
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 Parlamentul (Preşedintele Parlamentului şi alţi deputaţii) – colectarea pixurilor, mapelor, agendelor 

şi caietelor primite de deputaţi la diverse evenimente, precum şi implicarea lor în activităţile SNV 

2014 organizate în mun. Chişinău şi teritoriu; 

 Organizaţii din business (Compania Rusnac-MoldAqua, Compania de producţie YouBeSC etc.) – 

va asigura apă potabilă pentru şedinţe, va ajusta spotul publicitar al Coaliţiei Voluntariat pentru SNV etc.;  

 Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău – facilitează cazarea şi 

implicarea echipei de traineri voluntari în taberele de vară. 

 

Scop: Promovarea conceptului şi bunelor practici de voluntariat în R. Moldova 

 

Obiective: 

 Sporirea la nivel local a gradului de participare a tinerilor, organizaţiilor de tineret, a autorităţilor 

publice locale şi a sectorului de afaceri în activităţi de voluntariat; 

 Promovarea valorilor participării civice, ale voluntariatului şi al modului sănătos de viaţă în rândul 

tinerilor, adolescenţilor şi copiilor. 

 

Grupul-ţintă: tinerii, studenţii, adolescenţii, copiii, organizaţiile de tineret publice şi private care 

activează la nivel local, naţional şi diasporă.  

 

Rezultate:  

 pagina web www.cnv.md a Coaliţiei Voluntariat reactivată/refăcută; 

 SNV 2014 realizat; 

 1 întâlnire neformală cu mass media;  

 cel puţin 10 reportaje despre pregătirea SNV postate pe cele 2 pagini web; 

 1 eveniment de lansare SNV la Soroca; 

 1 Conferinţă de Presă realizată; 

 10 raioane din ţară implicate cu activităţi de voluntariat în SNV; 

 minim 4 diaspore implicate cu activităţi de voluntariat în SNV; 

 10 activităţi de promovare şi stimulare a voluntariatului organizate de organizaţiile membre ale 

Coaliţiei Voluntariat în mun. Chişinău şi teritoriu; 

 minim 100 de activităţi de promovare şi stimulare a voluntariatului în R. Moldova organizate în cele 

10 raioane; 

 100 rapoarte SNV imprimate şi distribuite; 

 SNS 2014 realizat; 

 20 traineri pentru taberele de vară instruiţi; 

 cel puțin 200 de persoane (copii și adolescenți) instruiți privind modul sănătos de viață de pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova; 

 cel puţin 100 de desene de promovarea a sănătății prin voluntariat; 

 minim 10 activităţi de sănătate în rândul tinerilor, copiilor şi adolescenţilor. 

 

 

XX.  „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” 

 

 
Perioada de implementare: 1 iunie – 30 noiembrie 2014 

 

Finanţatori: 

 Programul „Region in Transition RITA” ca iniţiativă a Polish-American Freedom Foundation 

 

Parteneri:  

 Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia 

 Departamentul Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău 

 

http://www.cnv.md/
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Scop: creşterea numărului de instituţii / organizaţii din Republica Moldova implicate în activităţi de 

voluntariat din domeniul sănătăţii   

 
Obiective:  

 Extinderea la nivel naţional a principalelor evenimente de promovare a voluntariatului 

 Utilizarea expertizei şi a bunelor practici poloneze  

 

Grup ţintă: instituţii / organizaţii publice şi private necomerciale din Republica Moldova 

 
Rezultate:  

 15 Coordonatori de Voluntari recrutaţi din diverse ONG-uri și / sau instituții publice locale au 

participat la o instruire de 4 zile în Polonia; 

 20 de instructori voluntari implicați în taberele școlare din Săptămâna Națională a Sănătății;  

 Instructori voluntari au oferit instruire în tabere școlare de vară la 800 de copii;  

 15 Programe de voluntariat create exclusiv pentru fiecare organizație;  

 15 de activități de voluntariat de sănătate în Săptămâna Națională a Sănătăţii (SNS) 2014 organizată 

în august 2014;  

 1 raport SNS 2014;  

 15 evenimente de sănătate în școlile din Moldova în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 

(SNV) 2014 în octombrie 2014;  

 1 raport SNV 2014.  

 

 

XIX.  „Cooperarea ONG Romania – Republica Moldova în vederea dezvoltării comune a 

sectoarelor naţionale de voluntariat” 

 

 
Perioada de implementare: 15 aprilie – 20 iunie 2014 

 

Finanţatori: 

 Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) susţinută financiar de către 

Ministerul Afacerilor Externe din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare alocat Fondului de 

Mobilitate pentru Experți din Romania si Republica Moldova 

 

Parteneri:  

 Centrul National de Resurse pentru Voluntariat „Pro Vobis” (punct de lucru București) 

 VOLUM – Federația Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România,  

 

Scop: creşterea participării civice a resurselor umane reprezentate de voluntari, precum şi a colaborării în 

dezvoltarea socio-economică a României şi Republicii Moldovei 

  

Obiective:  

 Asigurarea cunoaşterii de către ONG-uri a dezvoltării sectoarelor de voluntariat din Romania şi R. 

Moldova în vederea transferului comun de expertiză şi bune practici; 

 Facilitarea implicării ONG-urilor din ambele ţări în iniţiative şi proiecte comune de voluntariat 

transfrontaliere. 

 

Grup ţintă: ONG-uri şi organizaţiile platformă ale ONG-urilor (coaliţii, reţele, centre etc.) din sectorul de 

voluntariat din România şi R. Moldova având ca obiectiv schimbul de expertiză şi bune practici 

 

Rezultate:  

 1 Atelier de planificare strategică realizat; 
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Indicatori: Atelierul de planificare strategică realizat în bune condiţii; nr. de reprezentanţi ai ONG din 

România şi R. Moldova care au participat la eveniment; informaţia privind organizarea evenimentului 

distribuită. 

 1 document de politici publice (Plan de acţiuni comun în sectorul voluntariat Romania – Republica 

Moldova) elaborat privind evoluţia pe termen mediu a sectoarelor de voluntariat din Romania şi R. 

Moldova; 

Indicatori: Planul de acţiuni elaborat include informaţia privind crearea / dezvoltarea politicilor de 

voluntariat şi infrastructurii de voluntariat (cadrul normativ şi structurile de bază ale infrastructurii); 

planul de acţiuni este elaborat participativ; documentul este editat şi distribuit; nr. de recomandări 

formulate; opiniile experţilor independenţi; nr. de experţi implicaţi în acţiuni implementate în ţara vecină.  

 1 Calendar de lucru comun în sectorul voluntariat Romania – Republica Moldova elaborat privind 

acţiunile de promovare a voluntariatului la nivel naţional în ambele ţări şi ale ONG-urilor care caută 

parteneri în ţara vecină. 

Indicatori: Calendarul de lucru elaborat include informaţia privind activităţile din ambele ţări de 

promovare a voluntariatului la nivel naţional şi ale ONG-urilor care caută parteneri în ţara vecină; 

calendarul este elaborat participativ; documentul este postat şi actualizat periodic; nr. de activităţi de 

voluntariat incluse de ONG-uri şi implementate în comun; nr. de bune practici transferate. 

 

XVIII.  „Unirea comunităţilor prin activităţi de voluntariat” – Bonding Communities 

through Volunteering Activities 

 

 
Perioada de implementare: 1 iulie  – 30 septembrie 2013 

 

Finanţatori: 

 Ambasada Statelor Unite ale Americii 

 

Parteneri:  

 Asociaţia obştească “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei Voluntariat 

 

Scop: Promovarea coeziunii comunitare şi participării populaţiei din mediul rural din Moldova prin 

implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat pentru a elimina prejudecata că voluntariatul şi activismul 

comunitar este accesibil numai pentru cei bogaţi 

 
Obiective:  

 Instruirea unei echipe de 25 de voluntari pentru a crește cunoștințele și abilitățile lor în comunicare 

comunitară și etică de voluntariat. 

 Dezvoltarea conținutului a 5 activități de coeziune comunitară care vor fi efectuate pentru copiii și 
părinții din familii vulnerabile din Mirești și Ruseștii Noi. 

 Implicarea a 300 de copii și părinții lor din Mirești și Ruseștii Noi într-o serie de activități de 

coeziune comunitară.  

 Creșterea spiritul de comunitate a populației din Mirești și Ruseștii Noi și conștientizarea cu privire la 

importanța cetățeniei active și implicarea comunitară 

 

Rezultate:  

 1 Training de două zile organizat pentru 25 de voluntari în comunicare comunitară și etică de voluntariat; 

 2 voluntari vor coordona 5 grupuri de lucru a câte 5 voluntari fiecare şi vor dezvolta mini proiecte 

pentru activități de coeziune comunitară care să fie implementate în Mirești și Ruseștii Noi; 

 1 zi de activități de coeziune comunitară se vor organiza pentru populația din Mirești și Ruseștii Noi: 

activităţi sanitare, ateliere de creație, de învăţare a copiilor mici să citească etc. 
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XVII.  „Elaborarea şi implementarea politicilor de stimulare a voluntariatului  

în R. Moldova” (II) 

 

 
Perioada de implementare: 31 mai 2012 – 20 mai 2013 

 

Finanţatori: 

 USAID prin intermediul FHI 360 

 

Parteneri:  

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; 

 Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM); 

 Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO); 

 Serviciul Pentru Pace; 

 Asociaţia MOTIVAŢIE din Moldova; 

 Asociaţia Prietenii Copiilor; 

 Centru Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi (CCCT). 

 

Scop: Consolidarea și asigurarea sustenabilității dezvoltării voluntariatului în Republica Moldova 

 

Obiective:  

 Menținerea Secretariatului Coaliției pentru promovarea legii şi activităților de voluntariat  

 Monitorizarea implementării celor mai urgente prevederi ale cadrului normativ de voluntariat din Moldova  

 Aşezarea fundaţiei Centrului Național de Voluntariat pentru a sprijini dezvoltarea sectorului de 

voluntariat în Moldova 

 

Rezultate estimate:  

 Organizațiile / instituțiile vor primi statutul de instituție gazdă activităţii de voluntariat de la 

Comisia de certificare şi control a îndeplinirii standardelor minime de calitate, fapt care va asigura 

dezvoltarea cantitativă și calitativă a voluntariatului;  

 Coordonatorii de voluntari și organizațiile / instituțiile vor avea acces la cunoștințe și instrumente 

necesare în managementul voluntariatului prin tipărirea și distribuirea Ghidului Coordonatorului de 

Voluntari din Republica Moldova, Carnetului de voluntar și a celor 3 registrele de voluntariat;  

 Cetățenii vor fi încurajați să se implice ca voluntari prin rambursarea cheltuielilor indispensabile 

activităţii de voluntariat, fără a fi impozitate ca venituri personale;  

 Va exista o bază de date naționale de voluntariat care va gestiona cereri si oferte de locuri de 

voluntariat și muncă prin conectarea acesteia cu baza națională a Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la prima bază menţionată fiind conectate instituţiile gazdă 

activităţii de voluntariat de pe întreg teritoriul RM;  

 Organizațiile internaționale, autoritățile locale și guvernul central va fi implicat în activităţi de 

voluntariat fapt care va îmbunătăți accesul la informații și la creșterea implicării voluntarilor în 

activităţile instituțiilor publice, ONG-uri din diferite domenii şi alte organizaţii ale societăţii civile;  

 Capacităților organizațiilor / instituțiilor vor fi dezvoltate în scopul de a asigura acoperirea nevoilor 

beneficiarilor și furnizarea de servicii de lungă durată. 

 

 

XVI. „Consolidarea voluntariatului în Republica Moldova prin implicarea  

activă a tinerilor” 

 

 
Perioada de implementare: 1 aprilie 2012 – 30 noiembrie 2012 

 

Finanţatori: 
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 Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova 

  

Parteneri:  

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” 

 Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) 

 Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova 

(CReDO) 

 Serviciul Pentru Pace 

 Asociaţia MOTIVAŢIE din Moldova 

 Asociaţia Prietenii Copiilor 

 Centru Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi 

 Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău (DGETS) 

 Ministerul Tineretului şi Sportului al R. Moldova 

 Protalul de ştiri UNIMEDIA 

 

Scop: Promovarea implicării tinerilor în activităţi de voluntariat şi consolidarea domeniului voluntariat în 

Republica Moldova. 

 

Obiective:  

 Menţinerea secretariatului Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.  

 Facilitarea procesului de implementare a Mecanismelor de aplicare a Legii Voluntariatului în cadrul 

organizaţiilor de tineret la nivel local şi naţional. 

 Implicarea organizaţiilor de tineret, persoanelor publice în activităţi de promovare a voluntariatului în 

R. Moldova. 

 

Impactul aşteptat:  

În urma implementării acestui proiect, ca eforturi consolidate ale sectorului asociativ, în special a 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat în promovare politicilor de stimulare a 

voluntariatului, ne propunem ca să existe deja următoarele mecanisme de implementare ale Legii cu 

privire la voluntariat: 

 recunoaşterea deprinderilor formate în urma activităţii de voluntariat pentru angajare (in special in 

sectorul public şi nonguvernamental). 

 finanţarea programelor care susţin activităţile de voluntariat în sectorul public, privat şi nonprofit. 

 recunoaşterea stagiului de practică în rezultatul activităţii de voluntariat la angajare în sectorul 

public, privat şi nonguvernamental şi la înmatriculare în instituţiile de învăţământ. 

 cerinţe de credite educaţionale obligatorii pentru a fi obţinute prin activitatea de voluntariat în cadrul 

învăţământului universitar. 

 organizarea programelor publice de recunoaştere publică a activităţii de voluntariat. 

 recunoaşterea importanţei activităţilor de voluntariat a ONG de către instituţiile stat, a modelelor de 

gestionare eficientă a voluntarilor. 

 facilitarea transferului de experienţă în promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului dinte 

instituţiile de stat şi organizaţiile neguvernamentale. 

 implicarea organizaţiilor internaţionale, Autorităţilor Publice Locale şi Centrale în activităţile 

publice de promovare a voluntariatului. 

 îmbunătăţirea accesului la informaţie şi sporirea gradului de implicare a voluntarilor în activităţile 

instituţiilor publice şi ONG din diferite domenii.  

 dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor ONG din domeniul voluntariat pentru a asigura o acoperire 

eficientă a nevoilor beneficiarilor şi a durabilităţii serviciilor prestate de voluntari. 

mediatizarea exemplelor reuşite privind schimbul de experienţă şi implicarea în activităţi de 

voluntariat. 

 companiile din R. Moldova sunt motivate printr-un cadru legislativ / normativ existent în 

promovarea voluntariatului de-a implica angajaţii lor în activităţi de voluntariat. 

 creşterea contribuţiei activităţii de voluntariat până la 0,5% din Produsul Intern Brut al R. Moldova.  

 sectorul antreprenorial este angajat în recunoaşterea, încurajarea şi promovarea voluntariatului 

sprijinit de angajator.  
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 1 atelier final de evaluare a proiectului, cu participarea a 30 persoane care au fost implicate în proiect 

(Coordonatori de voluntari, voluntari, finanţatori, potenţiali-parteneri).   

 300 voluntari (per total) implicaţi în Programele de voluntariat ale organizaţiilor instruite şi asistate 

în cadrul proiectului. 

 8 bune-practici de consolidare a Programelor de voluntariat vor fi identificate din rândul ONG 

beneficiare ale proiectului. 

 

 

XV.  „Elaborarea şi implementarea politicilor de stimulare a voluntariatului în  

R. Moldova” (I) 

 

 
Perioada de implementare: 01 iunie 2010 – 31 mai 2012 

 

Finanţatori: 

 USAID prin intermediul FHI 360 

 

Parteneri:  

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” 

 Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) 

 Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova 

(CReDO) 

 Serviciul Pentru Pace 

 Asociaţia MOTIVAŢIE din Moldova 

 Asociaţia Prietenii Copiilor 

 Centru Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi 

 

Scop: Dezvoltarea de modele durabile în promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. 

 

Obiective:  

 elaborarea mecanismelor de implementare a legii cu privire la voluntariat.  

 elaborarea politicilor de stimulare a voluntariatului sprijinit de angajator (voluntariatul corporatist).  

 implicarea ONG, instituţiilor şi persoanelor publice în activităţi de promovare a imaginii şi bunelor 

practici din domeniul voluntariat pentru consolidarea capitalului social. 

 

Impactul aşteptat:  

În urma implementării acestui proiect ne-am propus: 

 Facilitarea cunoaşterii, comunicării şi colaborării între organizaţii care promovează voluntariatul. 

 Promovarea la nivel local a participarii tinerilor in activitati de voluntarit.  

 Recunoaşterea importanţei activităţilor de voluntariat a ONG de către instituţiile de stat; 

 Motivarea instituţiilor de stat (în special a Administraţiei Publice Locale) în implementarea 

mecanismelor de implementare a Legii Voluntariat. 

 Facilitarea transferului de experienţă în domeniul voluntariat dinte instituţiile de stat şi organizaţiile 

neguvernamentale. 

 Implicarea ONG şi Autorităţilor Publice Locale si centrale, Ambasadorilor în activităţi publice de 

promovare a voluntariatului.  

 Sporirea interesului societăţii civile şi comunităţii faţă de domeniul voluntariat; 

 Promovarea îndeosebi in rindul tinerilor a voluntariatului, avantajelor de implicare in activitati de 

voluntariat. 

 Îmbunătăţirea accesului la informaţie şi sporirea gradului de implicare a voluntarilor în activităţile 

instituţiilor publice şi ONG din diferite domenii (tineret, social, disabilităţi, persoane în etate etc.);  

 Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor ONG din domeniul voluntariat pentru a asigura o acoperire 

eficientă a nevoilor beneficiarilor şi a durabilităţii serviciilor prestate de voluntari; 

 Mediatizarea exemplelor reuşite privind schimbul de experienţă şi implicarea în activităţi de 
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voluntariat; 

 Desfăşurarea de acţiuni de recunoaştere publică a activităţilor desfăşurate de voluntari în comunitate, 

a modelelor de gestionare eficientă a voluntarilor. 

 

 

 

XIV. „TRANSFER DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL VOLUNTARIAT ÎNTRE ORGANIZAŢII DIN R. 

MOLDOVA ŞI ROMÂNIA” 

 

 
Perioada de implementare: 09 decembrie 2010 – 25 mai 2011 

 

Finanţatori: 

 Fundaţia Est-Europeană 

 

 

Parteneri:  

 Fundaţia Alături de Voi, Iaşi 

 

Beneficiari: 

 6 Coordonatori de voluntari (3 din România şi 3din R. Moldova) 

 82 persoane (Coordonatori de voluntari, voluntari, Directori Executivi) participanţi la Conferinţa 

regională.  

 22 persoane (Coordonatori de voluntari, voluntari, Directori Executivi) participanţi la Atelierul de 

bune practici.  

  

Scop: crearea parteneriatelor regionale în domeniul voluntariat pentru dezvoltarea capacităţilor ONG în 

managementul eficient al voluntarilor pentru sporirea gradului de participare a cetăţenilor în activităţi de 

voluntariat.  

 

Obiective: 

 facilitarea transferului de experienţă în managementul voluntarilor între organizaţii din R. Moldova şi 

România.  

 multiplicarea practicilor pozitive în managementul voluntarilor în cadrul Programelor de Voluntariat 

în cadrul organizaţiilor din R. Moldova şi România. 

 

Rezultate:  

 6 organizaţii selectate care vor găzdui Coordonatori de voluntari din R. Moldova şi România 

 6 Coordonatori de voluntari selectaţi pentru a beneficia de stagii în cadrul unei organizaţilor-gazdă 

din R. Moldova şi România 

 Contacte organizaţionale şi personale pentru Coordonatorii de voluntariat şi ONG din Moldova şi 

România 

 Documentaţia cu privire la dezvoltarea organizaţională şi voluntriat de calitate îmbunătăţite în urma 

stagiului 

 Lansarea iniţiativelor de promovare a voluntariatului la nivel naţional şi regional 

 Discutarea mecanismelor de implementare a Legii Voluntariatului 

 Familiarizarea ONG-urilor din Republica Moldova cu activităţile din cadrul Anului European al 

Voluntariatului 2011 şi identificarea modalităţilor de implicare 

 Cunoştinţe şi practici transferabile cu privire la voluntariat şi managementul ONG în Republica 

Moldova şi România disponibile pentru alte organizaţii 
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XIII. „Consolidarea capacităţilor ONG locale în elaborarea şi dezvoltarea  

unui Program de voluntariat.” 

 

 
Perioada de implementare: 25 ianuarie 2010 – 28 februarie 2011 

 

Finanţatori: 

 Fundaţia Soros – Moldova (FSM) 

 Agenţia Suedeză de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida)  

 Black Sea Trust for Regional Cooperation 

  

Parteneri:  

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” 

 Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) 

 Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) 

 Serviciul Pentru Pace 

 Asociaţia MOTIVAŢIE din Moldova 

 Asociaţia Prietenii Copiilor 

 Centru Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi 

 

Beneficiari: 

 9 ONG care îşi vor elabora un Program de voluntariat; 

 9 ONG care îşi vor dezvolta un Program de voluntariat; 

 18 Coordonatori de voluntari (sau persoane responsabile de voluntari); 

 16 voluntari din cadrul ONG beneficiare ale proiectului; 

 Voluntarii care vor fi implicaţi în Programele de voluntariat ale celor 12 ONG beneficiare.  

 ONG care în baza bunelor practici din cadrul proiectului vor dezvolta propriul Program de 

voluntariat; 

 Administraţia Publică Locală în comunitatea căreia îşi desfăşoară activitatea ONG implicate în 

proiect; 

 Cetăţenii care au fost implicaţi în activităţile desfăşurate de ONG instruite în proiect; 

 Comunităţile din care fac parte ONG beneficiare şi-n cadrul cărora vor fi derulate activităţi de 

voluntariat.  

  

Scop: dezvoltarea capacităţilor ONG în managementul eficient al voluntarilor pentru sporirea gradului de 

participare a cetăţenilor în activităţi de voluntariat.   

 

Obiective:  

 Elaborarea (6 ONG) şi dezvoltarea (6 ONG) până la sfârşitul proiectului a 12 Programe de voluntariat  

în cadrul ONG din R. Moldova.  

 Crearea în cadrul ONG a premiselor de stimulare a cetăţenilor de-a se implica în activităţi de 

voluntariat.  

 Facilitarea transferului de experienţă în managementul eficient al voluntarilor între 12 organizaţii 

locale şi naţionale. 

 

Rezultate:  

 18 vizite de evaluare a capacităţilor ONG selectate pentru identificarea necesităţilor de instruire;  

 18 Coordonatori de voluntari / persoane responsabile de voluntari instruiţi despre managementul 

voluntarilor şi procesul de formare şi dezvoltare a unui Program de voluntariat; 

 28 Coordonatori de voluntari (18) şi voluntari (10) persoane instruite în planificare strategică; 

 18 ONG beneficiare consultate în procesul de elaborare şi definitivare a Strategiei organizaţionale a 

Programului de voluntariat;  

 Fiecare ONG dispune de o Strategie de dezvoltare a Programului de voluntariat în baza căruia îşi 

desfăşoară activitatea; 
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 1 şedinţă cu ONG beneficiare pentru pregătirea activităţilor publice care vor fi desfăşurate în cadrul 

Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2010; 

 15 activităţi de promovare a voluntariatului desfăşurate în cadrul Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului 2010; 

 500 persoane au beneficiat de activităţile desfăşurate în cadrul SNV 2010; 

 26 reportaje în presa scrisă, radio, TV sau on-line despre activităţile desfăşurate de ONG, inclusiv în 

cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2010; 

 18 vizite de monitorizare (câte 1 vizită în fiecare ONG) a procesului de implementare a Strategiei 

organizaţionale a Programului de voluntariat; 

 28 Coordonatori de voluntari (17) şi voluntari (11) persoane au fost familiarizate cu bunele practici 

în managementul voluntarilor şi politicile organizaţionale necesare în administrarea Programului de 

voluntariat; 

 300 Ghiduri pentru Coordonatorii de voluntari editate şi distribuite ONG care vor să elaboreze / 

dezvoltate un Program de voluntariat; 

 16 ONG beneficiare ale proiectului evaluate la finele proiectului asupra impactului activităţilor 

derulate asupra organizaţiei şi modalitatea de asigurare a durabilităţii Programului de voluntariat 

elaborat / dezvoltat în proiect; 

 1 atelier final de evaluare a proiectului, cu participarea a 30 persoane care au fost implicate în proiect 

(Coordonatori de voluntari, voluntari, finanţatori, potenţiali-parteneri); 

 300 voluntari (per total) implicaţi în Programele de voluntariat ale organizaţiilor instruite şi asistate 

în cadrul proiectului; 

 8 bune-practici de consolidare a Programelor de voluntariat vor fi identificate din rândul ONG 

beneficiare ale proiectului. 

 

 

XII. „Advocacy pentru promovarea şi implementarea Legii cu privire la voluntariat II” 

 

 
Perioada de implementare: 28 iulie 2008 – 15 septembrie 2010 

 

Finanţatori: 

 Fundaţia Soros – Moldova (FSM) 

 Agenţia Suedeză de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida)  

 Banca Mondială, Oficiul în Moldova 

 Black Sea Trust for Regional Cooperation 

  

Parteneri:  

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” 

 Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) 

 Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova 

(CReDO) 

 Serviciul Pentru Pace 

 Asociaţia MOTIVAŢIE din Moldova 

 Asociaţia Prietenii Copiilor 

 Centru Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi 

 Ministerul Tineretului şi Sportului 

 Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport din Chişinău 

 

Beneficiari: 

 Grupul ţintă/Beneficiarii direcţi: Parlamentul (în special Comisia pentru protecţie socială, sănătate şi 

familie; Comisa pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în masă; 

Serviciul informativ-analitic); 

 Guvernul (Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului; 

Ministerul Justiţiei; Ministerul Economiei şi Comerţului; Ministerul Finanţelor); 
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 Primăria municipiului Chişinău (Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău; 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului; Casa specializată municipală pentru copii 

din Chişinău);   

  

Scopul: Dezvoltarea de modele durabile pentru implementarea legii cu privire la voluntariat. 

 

Obiectivele: 

 Consolidarea capacităţilor societăţii civile şi a instituţiilor publice în aplicarea modelelor de 

voluntariat şi stabilirea unor practici naţionale bazate pe noua legislaţie; 

 Implicarea instituţiilor şi persoanelor publice în activităţi de promovare a imaginii şi bunelor practici 

din domeniul voluntariat; 

 Creşterea responsabilităţii civice a comunităţii prin implicarea în activităţi de voluntariat pentru 

consolidarea capitalului social. 

 

Rezultate:  

Rezultatul major aşteptat în urma acestui proiect ţinea de elaborarea mecanismelor de implementare a 

Legii voluntariatului. Cu toate acestea, reieşind din evenimentele social-politice din ultimii ani, Legea 

voluntariatului a fost blocată o perioadă în Guvern (în urma solicitării care a fost făcută în şedinţa 

Cabinetului de Miniştri ca Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene să-şi ofere şi ei avizul la acest proiect de lege).  

 

După formarea noului Guvern în septembrie 2009, am reuşit să promovăm la nivel de Guvern (Ministerul 

Tineretului şi Sportului / Cancelaria de Stat / Prim-ministru) şi Parlament (Comisia cultură, educaţie, 

cercetare, tineret, sport şi mass-media / Comisia protecţie socială, sănătate şi familie) adoptarea Legii 

voluntariatului. La 18 iulie 2010, Parlamentul a adoptat Legea voluntariatului în lectură finală, iar la 24 

septembrie 2010 aceasta a intrat in vigoare. 

 

Lecţii învăţate: 

Lecţiile învăţate în cadrul acestui proiect, pot fi prezentate prin prisma a 3 aspecte importante din procesul 

de advocacy. Astfel, TDV, în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat a consolidat relaţiile de colaborare şi a obţinut experienţă pe următoarele segmente: 

 Coordonarea organizaţiilor într-o Coaliţie – prin memorandumul semnat în 2006 de organizaţiile 

membre ale Coaliţiei, fiecare din organizaţiile membre şi-au asumat anumite roluri şi responsabilităţi 

pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate. TDV a monitorizat acest proces şi a facilitat 

realizarea fiecărei responsabilităţi de către organizaţiile membre. Coaliţia Voluntariat menţine relaţii 

foarte bune de colaborare cu Consiliul ONG, care pe anumite segmente pe care este mandatat 

Consiliul (cum ar fi Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2009 - 2011) reprezintă 

interesele Coaliţiei în raport cu alte grupuri ale societăţii civile (cum ar fi Forumul ONG).  

 Instituţii publice – TDV în parteneriat cu Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” a învăţat asigurarea 

vizibilităţii Coaliţiei în raport cu instituţiile de stat. TDV, în calitate de Secretariat al Coaliţiei 

Voluntariat este implicat în procesele decizionale ale Ministerului Tineretului şi Sportului, Comisiei 

parlamentare pentru cultură, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Reprezentativitatea şi rolul Coaliţiei Voluntariat în raport cu instituţiile publice a fost recunoscut de 

Guvern în special în procesul de elaborare şi adoptare a proiectului de lege cu privire la voluntariat. În 

2006, Ministerul Educaţiei şi Tineretului a fost partenerul TDV în desfăşurarea discuţiilor publice, iar 

din februarie 2010 TDV este implicat în grupul de lucru al MTS în revizuirea şi perfecţionarea 

legislaţiei în domeniul voluntariat. Am reuşit să consolidăm parteneriatele existente cu instituţiile 

publice, în special cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, Ministrul Economiei şi 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în elaborarea şi aplicarea mecanismelor de 

implementare a Legii cu privire la voluntariat. Cu fiecare dintre aceste instituţii am avut şedinţe de 

lucru în procesul de avizare finală de către Guvern a proiectului de lege cu privire la voluntariat, ceea 

ce va facilita colaborarea în procesul de implementare a Legii voluntariatului.  

 Mass-media şi agenţii economici – evenimentele publice de promovare a voluntariatului (cum ar fi 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Festivalul Voluntarilor) au fost realizare cu o implicare activă 

a mass-media, ceea ce ne asigură o vizibilitate a eforturilor noastre şi ne oferă o experienţă ce va fi 

utilizată în continuare. Cu agenţii economici am înăţat să colaborăm în cadrul activităţilor de caritate, 
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în special prin intermediul Reţelei Global Compact. Prin aceste eforturi am asigurat o participare a 

sectorului privat în promovarea voluntariatului şi a responsabilităţii sociale corporative, care abia 

începe a se dezvolta în R. Moldova. 

 

 

XI. Advocacy pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

 

 
Perioada de implementare: 2 august 2006 – 23 iulie 2008 

 

Finanţatori: 

 Fundaţia Soros – Moldova (FSM) 

 Agenţia Suedeză de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida)  

  

Parteneri:  

 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informarea Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova 

CONTACT. 

 Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului Chişinău. 

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” 

 

Organizaţii-partenere:  

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; 

 Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO); 

 Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM); 

 Reţeaua ONG din domeniul Social (Reţea Social), reprezentată de „Motivaţie”; 

 Asociaţia „Serviciu pentru Pace” (SPP); 

 Portalul de ştiri UNIMEDIA; 

 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova. 

 

Beneficiari: 

 Peste 8000 de tineri (Cititorii Ziarului nr. 1 pentru tineri „Asta DA”); 

 25 persoane social-vulnerabile (Activitatea de binefacere „Paşte pentru fiecare”). 

 800 participanţi la Festivalul Voluntarilor 2006 / 2007; 

 34 organizaţii care au contribuit organizaţional/financiar/informaţional la organizarea şi 

         desfăşurarea Festivalului Voluntarilor 2006 / 2007; 

 24 premianţi ai Festivalului Voluntarilor 2006 / 2007 (cel mai activ voluntar, cel mai tînăr voluntar, 

cel mai în vârstă voluntar, cel mai bun coordonator de voluntari, cel mai eficient ONG de voluntari); 

 4 premianţi speciali în cadrul Festivalului Voluntarilor 2007, menţionaţi de către Coaliţia pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (premiu special pentru: persoana publică, APC, APL şi 

finanţator care au susţinut cel mai mult activitatea de voluntariat în R. Moldova); 

 16 tineri interpreţi, care au contribuit voluntar la realizarea show-ului din cadrul Festivalului 

Voluntarilor; 

 4794 copii şi tineri din taberele de vară subordonate Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi  Sport a 

Consiliului municipal Chişinău, care au beneficiat de materiale informaţionale despre conceptul de 

voluntariat, modalităţile de implicare şi motivare a voluntarilor etc.; 

 34 400 persoane, în special tineri beneficiari ai activităţilor realizate în cadrul Săptămînii Naţionale a 

Voluntariatului 2007 / 2008; 

 29 participanţi la „Trainingul pentru potenţiali-voluntari” – tineri recrutaţi în cadrul Săptămînii 

Naţionale a Voluntariatului 2007; 

 95 voluntari implicaţi la realizarea activităţilor din cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2007 

/ 2008;  
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 20 voluntari ai Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, instruiţi prin 

intermediul atelierelor organizate pe subiecte ce ţin de voluntariat, comunicare, valori şi luarea 

deciziilor, sexualitate, scriere de proiecte etc.  

 Peste 600 persoane, în special tineri, instruiţi prin seminarele, atelierele, training-urile, cluburile de 

discuţie moderate de voluntarii Coaliţiei; 

 Peste 275 persoane participante la discuţiile publice de elaborare şi redactare a proiectului de lege cu 

privire la voluntariat; 

 8 ONG din R. Moldova, în special cele din regiunea Transnistreană, prin intermediul Programului de 

Stagii în domeniul voluntariat desfăşurat (Organizaţia Obştească „Tinerii reanimează ecologia”, 

Dubăsari; Organizaţia Obştească „ЭДЕМ”, Dubăsari; Organizaţia Obştească „Молодежь за 

экологию. Изойкета”, Dubăsari; Asociaţia „Шаг навстречу”, Tiraspol, Asociaţia „Motivaţie”, 

Chişinău; Asociaţia Internaţională de Voluntariat, Chişinău; Asociaţia „Generaţia mea”, Grătieşti; 

Asociaţia „SalvaEco”, Chişinău).  

 20 participanţi ai training-ului „Voluntariatul Azi – Perspective Naţionale şi Europene”; 

 Peste 5000 de vizitatori ai Portalului de ştiri UNIMEDIA care s-au informat despre activităţile 

desfăşurate de către Coaliţie; 

 51 tineri-deputaţi, participanţi la Parlamentul Tinerilor, care au beneficiat de instruire despre conceptul 

de voluntariat şi cadrul legislativ existent în acest domeniu în R. Moldova. 

  

Scopul: Promovarea şi facilitarea implicării cetăţenilor R. Moldova în activităţi de voluntariat organizate 

de persoanele juridice de drept public şi de drept privat fără scop lucrativ. 

 

Obiectivele: 

 A îmbunătăţi accesul la informaţie şi a spori conştientizarea populaţiei referitor la situaţia existentă 

privind activităţile de voluntariat; 

 Consolidarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor mai multor actori sociali in vederea elaborării 

proiectului de lege (Crearea Coaliţiei); 

 Desfăşurarea acţiunilor de Advocacy în vederea promovării proiectului de lege în R. Moldova. 

 

Rezultate:  

 Elaborarea, redactarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la voluntariat în diferite grupuri 

ale societăţii civile cu implicarea instituţiilor publice (MET, MPSFC, DGETS); 

 Elaborarea „Analizei cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la voluntariat” prin intermediul 

căreia este promovat efectul pozitiv global al politicilor de voluntariat. În analiză sunt propuse un set 

concret de  recomandări cu privire la politica care oferă cele mai mari beneficii societăţii şi 

stimulează implicarea în activităţi de voluntariat;   

 Organizarea evenimentelor unice de promovare a voluntariatului (COSTURI MINIME), care până-n 

prezent n-au fost desfăşurate în R. Moldova, cu implicarea unui număr considerabil de persoane 

publice (de exemplu: Săptămîna Naţională a Voluntariatului 2008, iar în prezent este în proces de 

planificare Conferinţa Naţională a Voluntariatului); 

 Crearea unei structuri care să promoveze la nivel naţional şi internaţional (prin intermediul Forumului 

European de Tineret) domeniul voluntariat – Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat; 

 Discutarea şi conştientizarea de către diferite grupuri din societate (tineri, persoane în etate, deputaţi, 

miniştri, primari etc.) a importanţei domeniului voluntari în R. Moldova; 

 Desfăşurarea primei campanii de advocacy pe domeniul voluntariat în R. Moldova, prin implicarea 

directă a structurilor publice în promovarea activităţilor de voluntariat. 

 

Lecţii învăţate: 

 Coalizarea ONG reprezintă un rol foarte important în lucrul cu factorii de decizie pe termen lung. De 

aceea, crearea unei structuri care să promoveze la nivel local, regional, naţional şi internaţional 

domeniul voluntariat, în cazul nostru – Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

a contribuit (şi va contribui) substanţial în elaborarea, redactarea şi implementarea legii cu privire la 

voluntariat; 
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 În lucrul cu instituţiile publice este necesar existenţa unei organizaţii responsabile, în cazul nostru a 

unui Secretariat al Coaliţiei, iar din partea fiecărei instituţii publice trebuie să fie o persoană cu care 

Coaliţia poate comunica direct; 

 Pentru promovarea politicilor de voluntariat în R. Moldova, este necesar dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare între societatea civilă şi instituţiile publice. Un rol important aici la avut acordul de 

colaborare semnat între Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat cu 2 instituţii: 

Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Direţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului 

municipal Chişinău; 

 Pentru responsabilizarea civică a cetăţenilor, este necesar oferirea unor exemple de participare a unor 

persoane publice concrete, ceea ce-am şi realizat în cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului 

2008; 

 Responsabilităţile fiecărui membru al Coaliţiei trebuie să fie foarte specifice, pentru a avea o 

comunicare reuşită cu constituenţii cu scopul de a preveni anumite situaţii neplăcute. În acest context, 

am învăţat că fiecare activitate realizată trebuie să fie o organizaţie responsabilă direct de organizare, 

desfăşurare, monitorizare şi evaluare; 

 Existenţa unor obiective clare şi specifice ale Coaliţiei facilitează relaţiile de colaborare cu structurile 

de luare a deciziilor (în special cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Parlamentul R. Moldova); 

 Toate activităţile, în special în campanii de advocacy, trebuiesc a fi planificate din timp, cu 

consultarea diferitor organizaţii / instituţii şi cu participarea diferitor actori sociali; 

 În lipsa eforturilor politicilor necesare trezoreriilor statului, serviciile şi activităţile de voluntariat pot 

considerabil contribui la completarea ofertei în special prin extinderea serviciilor şi majorarea 

volumului de prestare a acestuia; 

 Analiza fenomenului de voluntariat este importantă pentru a înţelege impactul şi contribuţia acestuia 

la consolidarea capitalului social; 

 Pentru recunoaştere publică a activităţilor realizate de către Coaliţie, este foarte important să 

participăm ca structură reprezentativă pe domeniul voluntariat în raporturile cu instituţiile publice (de 

exemplu: Coaliţia a venit cu mai multe propuneri, o mare parte luate în consideraţie, la strategia de 

dezvoltare a societăţii civile pentru 2008 – 2011 a Parlamentului R. Moldova). 

 

 

X. PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI 

 
 

Perioada de implementare: 12 luni  

 

Contribuţii:  

 Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) – resurse umane (coordonatori şi voluntari); 

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” – suport logistic.  

 

Organizaţii-partenere:  

 Reţeaua Organizaţiilor din R. Moldova ce activează în Domeniul HIV/SIDA, ITS  şi Narcomanie 

(Reţea SIDA); 

 Consiliul Naţional al Tineretului din R. Moldova (CNTM); 

 Reţeaua Social 

 

Beneficiari: adolescenţi / tineri din diferite localităţi ale R. Moldova.  

 

Scopul: Crearea unui club de tineri voluntari care ar promova voluntariatul prin diverse activităţi de 

informare şi prin implicarea lor la diverse acţiuni sociale. 

 

Obiectivele:  

 Promovarea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor. 

 Pregătirea unui grup de 25 voluntari bine instruit în domeniul promovării implicării tinerilor în 

activităţi; 

 Dezvoltarea personalităţii  tinerilor din R. Moldova, care nu sunt implicaţi în activităţi sociale; 
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 Dezvoltarea abilităţilor şi capacităţilor de a fi utili societăţii (prin componentul de implicare în alianţe, 

reţele, uniuni de ONG-uri) a tinerilor; 

 Crearea unui climat favorabil pentru implementarea ulterioară a unor noi programe / proiecte de 

implicare a tinerilor în activităţi sociale. 

 

Rezultate / impact:  

 Implicarea tinerilor în procesul de dezvoltare socială; 

 Formarea unui grup de voluntari  bine instruit în domeniul promovării implicării tinerilor în activităţi; 

 Formarea unei generaţii sănătoase şi pregătite să ia o decizie corectă; 

 Dezvoltarea la tinerii din R. Moldova a abilităţilor de lideri. 

 

 

Dificultăţi în realizarea proiectului: 

 Monitorizarea activităţilor tuturor formatorilor / facilitatorilor inclusiv celor din afara municipiului 

Chişinău.  

 

   Punctele  forte ale proiectului: 

 Implicarea tinerilor din întreg teritoriu al republicii în activităţi de voluntariat, dezvoltarea simţului 

civic; 

 Formarea unei generaţii sănătoase şi responsabile. 

 

 

IX. Modul sănătos de viaţă promovat – dreptul la protecţie socială respectat 

 

 
Perioada de realizare: 6 luni 

 

Contribuţii:  

 TDV – resurse umane (coordonatori şi voluntari); 

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” – suport logistic.  

 Buget preliminar – 85 311 MDL (în prezent suntem în căutare de finanţare externă). 

 

Parteneri:  

 Reţeaua Organizaţiilor din R. Moldova ce activează în Domeniul HIV/SIDA, ITS  şi Narcomanie 

(Reţea SIDA); 

 Consiliul Naţional al Tineretului din R. Moldova (CNTM); 

 Centrul SIDA; 

 

Scopul: Informarea adolescenţilor şi tinerilor din penitenciarul din Lipcani despre dreptul la protecţie 

socială a tinerilor prin dezvoltarea abilităţilor de a duce un mod de viaţă sănătos şi a capacităţilor de 

reintegrare  în societate. 

 

Beneficiari:  150 adolescenţi şi tineri din penitenciarul pentru minori din Lipcani. 

 

Obiectivele:  

 Promovarea drepturilor sociale în rândul adolescenţilor / tinerilor din Instituţiile Penitenciare şi 

transmiterea informaţiei după principiul de la egal la egal; 

 Pregătirea unui grup de 21 formatori bine instruit în domeniul promovării drepturilor sociale ale 

tinerilor şi lucrului cu adolescenţii din instituţiile penitenciare; 

 Dezvoltarea personalităţii  adolescenţilor / tinerilor din Instituţiile Penitenciare din R. Moldova; 

 Dezvoltarea abilităţilor şi capacităţilor de reintegrare  socială (prin componentul de sănătate, 

comunicare, valori şi luare corectă a deciziilor) a adolescenţilor / tinerilor deţinuţi; 

 Crearea unui climat favorabil pentru implementarea ulterioară a unor noi programe / proiecte de 

tineret în cadrul Instituţiilor Penitenciare beneficiare; 
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Rezultate / impact:  

 Cunoaşterea unor metode noi de lucru cu grupurile social vulnerabile – adolescenţii / tinerii din 

Instituţiile Penitenciare; 

 Consolidarea şi asigurarea durabilităţii Programelor de Educaţie de la Egal la Egal prin implicarea 

noilor grupuri-ţintă;  

 Acumularea experienţei în domeniu şi utilizarea ei la scrierea şi realizarea unor proiecte fezabile şi 

durabile pentru integrarea persoanelor social vulnerabile. 

 Educarea simţului de respect a drepturilor adolescenţilor / tinerilor din Instituţiile Penitenciare, cât şi 

promovarea acestuia în societate şi în cadrul altor seminare ale Programului de Educaţie pentru Sănătate; 

 Formarea resurselor umane în domeniul promovării dreptului la protecţie socială; 

 Acumularea cunoştinţelor necesare pentru implicarea la nivel de promovare a politicilor / 

programelor privind minorii din instituţiile penitenciare; 

 Efectuarea schimbului de experienţă cu partenerii proiectului şi consolidarea organizaţiilor din 

domeniu. 

 

Dificultăţi în realizarea proiectului: 

 Lipsa finanţării actuale.  

 

   Punctele forte ale proiectului (planificate): 

 Educarea de abilităţi pentru formarea unei generaţii sănătoase şi responsabile în cadrul tinerilor din 

penitenciar; 

 Instruirea unor formatori – lideri locali – bine pregătiţi pentru promovarea în continuare în cadrul 

instituţiei a unui mod sănătos de viaţă; 

 Crearea unei experienţe noi în domeniul educaţiei pentru sănătatea şi posibilitatea de multiplicare a ei 

în cadrul Reţelei SIDA. 

 

 

VIII. Educarea unei generaţii sănătoase prin informare despre un mod sănătos de viaţă 

 în cadrul Campaniei de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA,  

susţinută de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale 

 

 
Perioada implementării: 2005 - 2007 

 

Finanţatori: 

 Fundaţia SIDA Est-Vest (AFEW) – oferirea materialelor pentru distribuire (broşuri, pliante, 

calendare, prezervative). 

 

Parteneri:  

 Fundaţia SIDA Est-Vest (AFEW). 

 

Beneficiari: Tineri şi adolescenţi, beneficiari ai seminarelor de informare organizate de către TDV în 

instituţii preuniversitare şi universitare, cît şi ONG-urile membre ale Reţelei Social. 

 

Scopul: Educarea unei generaţii sănătoase prin informare în domeniul profilaxiei a infecţiei HIV/SIDA. 

 

Obiectivele: 

 informarea tinerilor despre ITS şi HIV/SIDA; 

 familiarizarea tinerilor cu procesul de testare la HIV; 

 informarea tinerilor despre un mod de viaţă reproductiv sănătos. 
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VII. Reţeaua Organizaţiilor din R. Moldova ce activează în Domeniul HIV/SIDA, ITS şi 

Narcomaniei (Reţea SIDA) 

 

 
Perioada implementare: septembrie 2002 – prezent. 

 

Finanţatori (suma pentru fiecare co-finanţare): 

 Secţia DFID, Ambasada Britanică la Chişinău – $8502; 

 Centrul Euroregional pentru Democraţie din Timişoara – $3592. 

 UCIMP TB/SIDA (suport pentru Secretariat – anul 2011, 500$/lunar). 

 

Grupul-ţintă:  

ONG-uri care au activităţi în domeniul HIV/SIDA: 

 prevenire şi educaţie pentru sănătate; 

 utilizatori de droguri injectabile; 

 heterosexuali din grupurile de risc (militari – de ex.); 

 prestatori ai serviciilor sexului comercial; 

 reprezentanţi ai minorităţilor sexuale. 

 

Numărul de beneficiari (sau / şi alţi indici calitativi ai proiectului): 12 ONG-uri din Chişinău, Bălţi, 

Rîşcani, Drochia, Soroca, Făleşti, Tighina şi 5 ONG-uri ce asistă şi beneficiază de activităţile Reţelei. 

 

Scopul: Transfer de experienţă la nivel de reţea ONG – ONG / ONG – Stat şi formarea resurselor umane 

calificate în domeniul prevenirii HIV/SIDA, narcomaniei şi ITS. 

 

Obiectivele:  

 Facilitarea cunoaşterii, comunicării şi colaborării între organizaţiile-membre; 

 Promovarea imaginii ONG-urilor din domeniu la nivel comunitar şi guvernamental;  

 Sprijinirea organizaţiilor-membre la stabilirea / menţinerea legăturilor cu instituţiile din domeniu în 

plan naţional şi internaţional; 

 Promovarea conceptului de activităţi durabile în mediul organizaţiilor-membre; 

 Promovarea modelelor reuşite, naţionale şi internaţionale, de prevenire HIV/SIDA, ITS şi 

Narcomaniei. 

 

Rezultate / impact:  

 Diseminarea unei experienţe de succes în domeniul instruirii reciproce prin intermediul stagiilor de 

schimb de experienţă;  

 Cunoaşterea unor noi organizaţii şi modele de intervenţie în domeniul HIV/SIDA, date fiind 

problemele asemănătoare cu care se confruntă ONG-urile şi reieşind din aceasta, învăţarea a unor noi 

metode noi de soluţionare a lor; 

 Facilitarea participării societăţii civile din domeniu la elaborarea Programelor Naţionale pe domeniile 

HIV/SIDA, ITS şi Tuberculoză şi la modificarea Legii cu privire la profilaxia HIV/SIDA. 

    

Dificultăţi în realizarea proiectului: 

 Lipsa resurselor financiare pe parcursul a unui an de activitate, în special pentru funcţia de secretariat. 

 Respingerea proiectului „Consolidarea Reţelei Organizaţiilor din R. Moldova ce activează în 

Domeniul HIV/SIDA, ITS  şi Narcomaniei”. 

 

Punctul  forte al proiectului: 

 Continuarea activităţii Reţelei SIDA pe parcursul a doi ani şi jumătate fără finanţare pentru 

Secretariatul Reţelei (2003 – prezent). 
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VI. Expoziţia de lucrări fotografice „Drogul - ucide” 

 

 
Perioada implementării: 2005 – 2008 

 

Finanţatori: 

 Swedish International Development Agency / Sida  

 

Parteneri (în cadrul proiectului „ONG-urile din Moldova: împreună pentru prevenirea consumului de droguri”):  

 Direcţia Generală Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău 

 TDV Chişinău & Bălţi; 

 Asociaţia „Narcologia” 

 Asociaţia „Viaţă Nouă”  

 ONG-urile din Reţeaua SIDA – R. Moldova 

 Asociaţia Naţională pentru o Societate fără droguri, Suedia 

 ONG „Mamele împotriva drogurilor”, Rusia 

 Organizaţia „Kalegium”, Belarus 

 

Obiective: 

 Promovarea modului de viaţă fără droguri şi activitatea organizaţiilor ce lucrează în acest domeniu; 

 Instruirea formatorilor din ONG-uri, profesorilor si lucratorilor de tineret cu referire la utilizarea 

materialelor foto si video in activitatile de prevenire a consumului de droguri printre tineri si 

adolescenti; 

 Prezentarea Expozitei de lucrari fotografice ca o modalitate eficienta de prevenire a consumului de 

droguri printre tineri si adolescenti. 

 

Grup-ţintă: 

 Profesori din scoli-internat, scoli serale, colegii etc.; 

 Lucrători din domeniul tineret; 

 ONG-uri ce lucrează în domeniul HIV/SIDA, IST şi Narcomanie; 

 Jurnaliştii radio şi TV; 

 Reprezentanţi ai APL. 

 

Descrierea activităţilor proiectului: 

 Activitate de monitorizare a proiectului „ONG-urile din Moldova: împreună pentru prevenirea 

consumului de droguri”. Cu participarea beneficiarilor din Reteaua SIDA, profesori, jurnalişti etc.; 

 Atelier „Potenţialul profilactic al Expoziţiei „Drogul ucide” în lucrul cu diferite categorii de minori si 

părinţii lor”. Moderator – Tatiana Murtazina, pedagog, membru al consiliului coordonator regional al 

ONG-lui „Mamele împotriva drogurilor”, Rusia; 

 Deschiderea Expoziţiei „Drogul ucide”. Cu participarea parlamentarilor suedezi si moldoveni, 

oficialităţi ale Sida, Primăriei Municipiului Chişinău şi Ministerului Educaţiei, Tineretului şi 

Sportului; 

 Prezentări zilnice ale Expoziţiei „Drogul ucide” pentru grupuri de elevi din mun. Chişinău. Ore „de la 

egal la egal” facilitate de voluntarii Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viata” (TDV); 

 În scopul multiplicării acestei experienţe în şcoli din diverse zone ale Moldovei Expoziţia „Drogul 

ucide” este disponibilă pentru solicitanţii din teritoriul ţării – 6 martie – 6 iunie 2006. 

 

 

V. Schimb de experienţă pentru implicare activă în reţea – cu accent pe organizaţii din 

regiunile Transnistreană şi Găgăuză 

 

 
Perioada implementării: 21 noiembrie 2005 – 31 iulie 2006 
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Finanţatori: 

 Ambasada Britanică Chisinau – 7314,30 USD; 

 Contribuţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” –  640 USD; 

 Contribuţia altor organizaţii –  1212 USD. 

 

Parteneri:  

 Fundaţia „Alături de Voi”, Centrul Naţional din Iaşi. 

 

Beneficiari: Organizaţiile din regiunea Transnistreană şi Găgăuză a R. Moldova ce activează în domeniul 

HIV/SIDA, ITS şi Narcomaniei (Reţea SIDA).  

 

Grupul ţintă: 

 ONG-urile din domeniu HIV/SIDA, ITS şi Narcomaniei din diferite regiuni ale republicii; 

 ONG-uri mai puţin active / mai puţin cunoscute din R. Moldova ce lucrează in domeniu; 

 

Scopul: încurajarea implicării în activităţile Reţelei Organizaţiilor din R. Moldova ce activează în 

domeniul HIV/SIDA, ITS şi Narcomaniei (Reţea SIDA) a organizaţiilor din regiunea Transnistreană şi 

Găgăuză a R. Moldova prin instruirea lor în cadrul unor stagii realizate în organizaţii de succes. 

 

Obiectivele: 

 instruirea reciprocă şi promovarea practicilor pozitive (în domeniul prevenirii HIV/SIDA şi 

Narcomaniei) ale organizaţiilor din regiunile Transnistreană şi Găgăuzia prin realizarea a 9 stagii de 

transfer de experienţă în Moldova şi România. 

 facilitarea comunicării şi parteneriatului între organizaţiile din Transnistria, Gagauzia si Moldova 

active în domeniul HIV/SIDA, Infecţiilor cu Transmitere Sexuală (ITS) şi Narcomaniei şi 

multiplicarea practicilor pozitive. 

 consolidarea şi lărgirea Departamentului Informare şi Educare al Reţelei SIDA, precum şi colaborarea 

între diferite departamente / diverse subdomenii ale Reţelei SIDA. 

 facilitarea transferului de experienţă în interiorul R. Moldova prin implicarea activă a stagiarilor în 

organizarea, desfăşurarea şi / sau evaluarea diverselor activităţi de promovare a intereselor grupurilor 

vulnerabile ale organizaţiei-gazdă. 

 

Beneficiile aşteptate: 

 Consolidarea parteneriatului între ONG-urile din domeniu din diferite regiuni ale republicii, şi a 

colaborării le nivel de grupuri de ONG-uri între Moldova şi România. 

 Multiplicarea (prin noile colaborări dezvoltate) în rândul organizaţiilor din regiunile Transnistreană şi 

Găgăuză a practicilor pozitive din zonele Nord şi Centru ale R. Moldova. 

 Sistematizarea (într-un document integrat) a modelelor de intervenţie reuşite din domeniu în baza 

experienţei stagiarilor (accesibil on-line şi pe site-ul www.retea-sida.md). 

 Fortificarea departamentului Informare şi Educare a Reţelei SIDA, a colaborării inter-departamentale, 

precum şi implicarea în activitatea de reţea şi a altor ONG-uri mai puţin active / mai puţin cunoscute 

din Moldova. 

 Organizaţiile-ţintă vor acumula cunoştinţe şi dezvolta abilităţi (prin resursele umane formate în stagii) 

mai bune de intervenţie în domeniu. 

 

 

IV. Ciclu de seminare de informare despre un mod sănătos de viaţă 

 

 
Denumirea activităţii: Ciclu de seminare de informare despre un mod sănătos de viaţă. 

  

Perioada desfăşurării: 2002 – prezent. 

 

Parteneri:  
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 Primăria Municipiului Chişinău - oferirea sediului (din 2000 şi până în prezent);  

 Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport din mun. Chişinău 

 

Grupul-ţintă: Adolescenţi şi tineri din instituţiile preuniversitare de învăţământ.   

 

Beneficiari: Tineri şi adolescenţi din instituţiile beneficiare (Şcoala Polivalentă profesională nr.1, 

Liceul „Gh. Asachi”, Liceul „Prometeu”, ONG „Satelit”, Gimnaziul nr. 98 din com. Truşeni ş.a.), care 

au solicitat petrecerea seminarelor de informare în cadrul acestora. La solicitarea Primăriei mun. 

Chişinău (Direcţia Tineret şi Sport) şi a Preturii sectorului Botanica. 

În anii 2010 – 2011 circa 900 de copii şi tineri de pe întreg teritoriu Ţării, inclusiv copii şi tineri din 

familii dezavantajate. 

 

Scopul: Informarea adolescenţilor şi tinerilor asupra promovării şi respectării unui mod sănătos de 

viaţă, educarea unui comportament responsabil şi fără de riscuri faţă de sine şi cei din jur. 

 

Obiectivele:   

La sfârşitul activităţii, participanţii dezvoltă abilităţi pentru a: 

 dezvolta deprinderi de comportament asertiv faţă de membrii societăţii; 

 cunoaşte modalităţi reuşite de comunicare cu părinţii şi semenii lor; 

 cunoaşte metodele de contracepţie şi protejare împotriva infectării cu IST; 

 lua decizii corecte bazate pe analiza informaţiei concrete din domeniile abordate. 

 

Metodele şi tehnicile utilizate: 

 Pentru stabilirea unui climat potrivit: jocuri de cunoaştere, prezentarea moderatorilor, discuţii de la 

egal la egal. 

 Pentru dobândirea cunoştinţelor: brainstorming, scurte prelegeri, distribuire de materiale 

informative, răspunsuri la întrebările participanţilor. 

 Pentru dobândirea abilităţilor: demonstraţie pe mulaj şi instrucţiuni urmate de feed-back, studiu de 

caz, exerciţii, lucru în grupuri mici, joc de rol. 

 Pentru dobândirea atitudinilor: discuţii, joc de rol, exerciţii pentru transmiterea unor noi modele şi valori. 

  
 

III. Proiectul „Moldova Y-Peer” 

 

 
Perioada de implementare:  

 Prima etapă: 27 septembrie – 1 decembrie 2004. 

 A doua etapă : 1 noiembrie – 7 noiembrie 2004. 

 A treia etapă: 1 decembrie 2004 – 31 septembrie 2005. 

 

Finanţatori:  

 Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) – suport financiar şi gestionarea totală a 

bugetului; 

 Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) – resurse umane (coordonatori şi voluntari); 

 Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” – suport logistic.  

 

Parteneri:  

 Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA). 

 

Grupul-ţintă: Adolescenţi / tineri din instituţii de învăţământ. 

 

Beneficiari: 45 de adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 14 – 25 ani, care sunt dispuşi şi pregătiţi 

pentru a promova un mod sănătos de viaţă. 
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Scopul: Susţinerea adolescenţilor şi tinerilor din R. Moldova pentru a educa / forma o generaţie  

sănătoasă moral şi fizic. 

 

Obiectivele:  

 Promovarea unui mod sănătos de viaţă şi transmiterea informaţiei după principiul de la egal la egal; 

 Dezvoltarea personalităţii  adolescenţilor şi a tinerilor din R. Moldova; 

 Oferirea posibilităţilor de participare socială / civică; 

 Formarea unei Reţele de educatori de la egal la egal în domeniul sănătăţii reproductive. 

 

Rezultate / impact:  

 Cunoştinţe despre familia Organizaţiilor Naţiunilor Unite implicit a biroului UNFPA Moldova; 

 Cunoştinţe despre programul Y-Peer şi rolul lui în crearea unei societăţi sănătoase moral şi fizic; 

 Crearea unui climat favorabil pentru facilitarea durabilităţii acţiunilor Y-Peer în Moldova; 

 Diseminarea unei experienţe de succes în domeniul instruirii de la egal la egal prin intermediul 

aplicării în practică a cunoştinţelor şi transmiterea informaţiei grupului de apartenenţă; 

 Implicarea tinerilor în activităţi sociale; 

 Formarea aptitudinilor şi cunoştinţelor necesare pentru a desfăşura ore extra-curriculare de formare a 

deprinderilor de viaţă în sănătatea reproducerii. 

 

   Punctele  forte ale proiectului: 

 Implicarea tinerilor din întreg teritoriu al republicii; 

 Formarea unei generaţii sănătoase şi responsabile; 

 Instruirea unor formatori bine pregătiţi pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă; 

 Dezvoltarea abilităţilor şi acumularea unor noi cunoştinţe şi experienţă de lucrul cu tinerii; 

 Implicare activă a participanţilor în realizarea temelor pentru acasă; 

 Motivarea participanţilor să desfăşoare activităţi educative de informare pentru semenii lor (persoane 

de aceeaşi vârstă, ce au aceleaşi interese şi experienţă); 

 Formarea unei Reţele de peer-educatori recunoscută în cadrul programului Y-Peer internaţional (care 

a fost transmis ulterior Societăţii de Planificare a Familiei din Moldova. 

 

 

II. „Sprijin pentru Programul Naţional de Planificare a Familiei şi Sănătatea 

Reproducerii” în cadrul Campaniei Informaţionale şi Educaţionale „PRO Sănătate” 

desfăşurate de UNFPA 

 

 
Perioada de implementare: 8 noiembrie – 8 decembrie 2003. 

                                           8 noiembrie – 30 noiembrie 2004. 

Finanţatori:  

 Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA). 

 

Grupul-ţintă: Adolescenţi şi tineri, grupuri de elevi (20 – 25 elevi – ai claselor a IX-a – XI-a).  

 

Beneficiari:  856 adolescenţi şi tineri (2003) şi 962 adolescenţi şi tineri (2004). 

 

Scopul: Informarea adolescenţilor şi tinerilor asupra protejării sănătăţii reproductive şi modului sănătos 

de viaţă, educarea unui comportament responsabil şi fără de riscuri faţă de sine şi cei din jur. 

 

Obiectivele programului educaţional:   

La sfârşitul activităţii, participanţii deţin capacităţi sporite pentru a: 

 demonstra abilităţi de comunicare  într-o atmosferă mult mai deschisă; 

 explora căi de comunicare în legătură cu personalitatea lor şi a celorlalţi participanţi; 

 discuta despre nevoia de a învăţa despre rolurile sexelor şi implicarea lor în viaţa unui partener; 

 descrie etapele examinării corecte sânilor sau a testiculelor; 
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 identifica cel puţin cinci tehnici contraceptive din următoarele:  abstinenţa, contraceptive orale 

(pilulele), geluri contraceptive şi cremele, dispozitivele intrauterine, prezervativele, spuma şi tabletele 

spermicidele, sterilizarea, metodele naturale ale Planificării Familiei, contracepţia de urgenţă; 

 recunoaşte simptoamele şi explica cauzele şi tratamentul celor mai dese infecţii întâlnite; 

 recunoaşte tot ceea ce este considerat mit despre prevenirea ITS; 

 descrie complicaţiile unei infecţii netratate. 

 

Metodele şi tehnicile utilizate: 

 Pentru stabilirea unui climat potrivit: jocuri de cunoaştere, prezentarea moderatorilor, discuţii de la 

egal la egal. 

 Pentru dobândirea cunoştinţelor: brainstorming, scurte prelegeri, distribuire de materiale 

informative, răspunsuri la întrebările participanţilor. 

 Pentru dobândirea abilităţilor: demonstraţie pe mulaj şi instrucţiuni urmate de          feed-back, 

studiu de caz, exerciţii, lucru în grupuri mici, joc de rol. 

 Pentru dobândirea atitudinilor: discuţii, joc de rol, exerciţii pentru transmiterea unor noi modele şi valori. 

  
 

I. Serviciul de Consiliere şi Informare Telefonică (SCIT) 

 

 
Perioada de implementare: Iulie 2000 – decembrie 2005: 567-489, zilnic între 14:00 şi 20:00. 

  

Grupul-ţintă: Adolescenţii şi tinerii ce trăiesc cu HIV/SIDA, bolnavi de narcomanie, co-dependenţii 

acestora şi persoanelor ce fac parte din comunitatea minorităţilor sexuale.  

 

Beneficiari: peste 4000 persoane. 

 

Scopul: Integrarea socială a tinerilor, în special a celor din grupele vulnerabile, prin acordarea consilierii 

psihologice şi a asistenţei informaţionale telefonice.  

 

Obiectivele:  

 Oferirea consilierii psihologice adolescenţilor şi tinerilor ce fac parte din grupele social excluse (ce 

trăiesc cu HIV/SIDA, bolnavi de narcomanie şi membri ai comunităţii LGBT); 

 Oferirea consilierii psihologice adolescenţilor şi tinerilor în caz de depresie, tendinţe de suicid, 

anxietate, violenţă domestică, diverse forme de abuz, trafic de fiinţe umane;  

 Promovarea unui mod de viaţă sănătos în rândul adolescenţilor şi tinerilor prin informarea acestora 

despre HIV/SIDA şi alte ITS, droguri, sexualitate şi identitate sexuală.  

 

Finanţatori:  

 Primăria municipiului Chişinău –  oferirea sediului (din 2000 şi până în prezent);  

 Centrul GenderDoc-M (2004 – $300); 

 Fundaţia Balcanică pentru Copii şi Tineret (2003 – $5425). 

 

Rezultate / impact:  

 Iniţial, grupul-ţintă al SCIT au fost adolescenţii şi tinerii ce trăiesc cu HIV/SIDA, bolnavi de 

narcomanie, co-dependenţii acestora şi persoanelor ce fac parte din comunitatea minorităţilor sexuale, 

experienţa de lucru a demonstrat că, de serviciile prestate de SCIT au nevoie adolescenţi şi tineri în 

general, adulţi şi persoane în etate, persoane ce au devenit beneficiarii SCIT; 

 La început consilierii SCIT erau persoane bine instruite în domeniu Educaţie pentru Sănătate, la 

moment consilierii sunt şi psihologi profesionişti instruiţi în diverse domenii, ce oferă consiliere 

psihologică şi informaţională; 

 Pe parcursul activării SCIT a câştigat încrederea a 3800 de persoane, mulţi dintre care au devenit 

prieteni şi clienţi fideli al Serviciului de Consiliere şi Informare Telefonică.  
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Punctele  forte ale proiectului: 

 Oferirea unor servicii profesioniste de psihologi bine instruiţi, ce participă la diferite seminare de 

instruire din ţară şi peste hotare; 

 Câştigarea încrederii din partea finanţatorilor ce ne-au oferit finanţare repetată pe parcursul activităţii; 

SCIT a activat fără zile de odihnă şi vacanţe, obţinând încrederea clienţilor ca serviciu ce este gata 

oricând să ofere consiliere şi informare psihologică. 


