Anexa nr. 1
Unitatea administrativ-teritorială: raionul Ialoveni
Persoana responsabilă: Victor PLETOSU
Funcţia: specialist principal în domeniul politicilor de tineret
Date de contact: 068 23 09 22, 0 268 268 93, victor.pletosu@gmail.com
R A P O R T
cu privire la implementarea Planului de Acţiune pentru Dezvoltarea
Politicilor de Tineret în Raionul Ialoveni pentru Anul 2017
I. Asigurarea accesului tinerilor la educaţia nonformală şi la informare
I.1. Facilitarea accesului tinerilor la educaţia nonformală

Nr.

1.

Denumirea
acţiunii

Conţinutul acţiunii

Sondajul realizat online pe un
eşantion de 468 de tineri din toate
localităţile raionului, cu vîrsta
cuprinsă între 14 – 35 de ani, dintre
care 58, 5 % de gen feminin şi 41, 5
% de gen masculin, care au raspuns
la 6 întrebări. 1. Circa 59, 6 % au
apreciat nivelul de activism civic al
tinerilor ca fiind mediu. 2. Circa 98,
1 % au afirmat că cunosc ce
înseamnă un consiliu local de tineret.
3. Circa 45, 7 % au afirmat că se
Sondajul
implică
uneori
în
activităţile
electronic
consiliului local de tineret. 4. Circa
privind
97, 4 % au afirmat că este necesar un
identificarea
centru pentru tineret în localitate. 5.
necesităţilor
Circa 21, 6 % au aprecit activitatea
tinerilor din
APL cu nota 8, 16, 5 % cu nota 9, şi
localităţile
12, 6 % cu nota 10. 6. Domeniile
raionului
necesităţilor identificate sunt: * 32 %
Ialoveni
Ecologia şi amenajarea spaţiilor
verzi, starea deplorabilă a mediului,
salubrizarea şi insuficienţa urnelor,
insuficienţa
locurilor
special
amenajate pentru petrecerea timpului
liber al tinerilor. * 31 % Participarea
tinerilor la viaţa publică, interesul şi
implicarea redusă din partea tinerilor,
lipsa centrelor de tineret, susţinerea
financiară redusă din partea APL,
sunt organizate puţine activităţi
pentru tineri. * 26 % Educaţie şio

Buget
Alocat
Perioada Responsabili
din
Din surse
/ Locul
/ Parteneri
bugetul
externe
raionului

30
ianuarie
– 10
martie /
în cele
25 de
localităţi
ale
raionului
Ialoveni

Consiliul
Raional al
Tinerilor
Ialoveni /
Reţeaua
Naţională a
Consiliilor
Locale de
Tineret din
Moldova /
Consiliul
Raional
Ialoveni /
Ministerul
Tineretului şi
Sportului al
Republicii
Moldova
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2.

antreprenoriat,
insuficienţa
activităţilor de dezvoltare personală,
acces redua la programele de
abilitare economică, informarea
insuficientă privind orientarea în
carieră şi antreprenoriat. * 11 %
Sănătate,
non-discriminare
şi
combaterea violenţei. Insuficienţa
informării cu privire la sănătate şi
servicii
prietenoase,
violenţa,
discriminarea şi intoleranţa, educaţia
scăzută a tinerilor defavorizaţi.
În contextul sărbătorilor: Ziua
Naţională a Tineretului şi Ziua
Internaţională a Studentului, domnul
Anatolie DIMITRIU, Preşedintele
Raionului Ialoveni, doamna Rodica
CIUBOTARU,
Vicepreşedintele
Comisiei Electorale Centrale a
Republicii Moldova, domnul Pavel
CABACENCO, Director, Centrul de
Instruire Continuă în Domeniul
Electoral, precum şi
domnul
Octavian SIREŢEANU, Preşedintele
Asociaţiei ,,Clubul Moldovenesc de
Jocuri Intelectuale” au susţinut cele
11 echipe de tineri talentaţi şi
ingenioşi din 10 licee teoretice din
localităţile raionului Ialoveni, care au
Concursul
intrat într-o competiţie accerbă.
,,Duelul
Duelul a cuprins Concursul ,,Ce ?
intelectual
Unde ? Cînd ?” cu 3 runde cu 36 de
între tinerii
întrebări şi competiţia ,,Licitaţia
inteligenţi
intelectuală”, care a cuprins 16
din raionul
întrebări, la tema democraţiei şi
Ialoveni”
instrumentelor de participare a
cetăţenilor la luarea deciziilor prin
procesul
electoral.
Laureaţii
Concursului ,,Duelul intelectual între
tinerii
inteligenţi
din
raionul
Ialoveni”, sunt: 1. ,,Marele Premiu” echipa LUCEAFĂRUL, L. T. ,,Ion
Pelivan”, Răzeni, căpitan – Vlad
GULCO, care a primit un premiu de
2 000 lei, un buchet de flori, trofeul
inteligenţei cognitive şi o diplomă de
laureat din partea administraţiei
raionului Ialoveni şi un cadou oferit
de Centrul de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral. 2. ,,Locul I” echipa TEMERARII, L. T. ,,Andrei
Vartic”,
Ialoveni,
căpitan
–
Alexandru CORBAN, care a primit

18
noiembrie
/ Casa
Raională
de Cultură
Ialoveni
Ialoveni

Consiliul
Raional
Ialoveni /
Clubul
Moldovenesc
de Jocuri
12 590
Intelectuale / lei
Comisia
Electorală
Centrală a
Republicii
Moldova
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un premiu de 1 500 lei, un buchet de
flori, trofeul inteligenţei cognitive şi
o diplomă de laureat din partea
administraţiei raionului Ialoveni şi un
cadou oferit de Centrul de Instruire
Continuă în Domeniul Electoral. 3.
,,Locul II” - echipa OLIMP, L. T.
,,Olimp”, Costeşti, căpitan – Iulia
SULĂ, care a primit un premiu de 1
000 lei, un buchet de flori, trofeul
inteligenţei cognitive şi o diplomă de
laureat din partea administraţiei
raionului Ialoveni şi un cadou oferit
de Centrul de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral. 4. ,,Locul III” –
echipa EXPLORERS, L. T. ,,Aurel
David”, Bardar, căpitan – Ion
TONU, care a primit un premiu de
700 lei, un buchet de flori, trofeul
inteligenţei cognitive şi o diplomă de
laureat din partea administraţiei
raionului Ialoveni şi un cadou oferit
de Centrul de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral. 5. ,,Locul III” echipa JUNIORII, L. T. ,,Olimp”,
Costeşti, căpitan – Constantin
BEREGOI, care a primit un premiu
de 700 lei, un buchet de flori, trofeul
inteligenţei cognitive şi o diplomă de
laureat din partea administraţiei
raionului Ialoveni şi un cadou oferit
de Centrul de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral. 6. Echipa
CUTEZĂTORII, L. T. Costeşti,
căpitan – Daniela SULĂ, Echipa
ATOMOS, L. T. ,,Petre Ştefănucă”,
Ialoveni, căpitan – Maria FRUNZĂ,
Echipa DEMOS, L. T. ,,Dimitrie
Cantemir”, Văsieni, căpitan – AnaMaria DARII, Echipa FORŢA, L. T.
,,Mihail Bârcă”, Mileştii Mici,
căpitan – Dan TROHIN, Echipa
NAVI, L. T. Puhoi, căpitan – Ana
CATEREV, Echipa EVRICA, L. T.
Ţipala, căpitan – Marius POPA, au
primit o diplomă de participare
notorie din partea administraţiei
raionului Ialoveni şi un cadou oferit
de Centrul de Instruire Continuă în
Domeniul
Electoral.
Duelul
intelectual a culminat cu un program
artistic deosebit demonstrat de
tinerele interprete veritabile Natalia
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TONU şi Mihaela CAZACU din
Bardar, fapt pentru care, în semn de
înaltă
apreciere,
administraţia
raionului Ialoveni le-a decernat cîte o
diplomă de onoare, cîte un premiu de
400 lei şi florile recunoştinţei.

I.2. Asigurarea accesului tinerilor la informare
Buget
Nr.

3.

4.

Denumirea
acţiunii

Conţinutul acţiunii

Perioada Responsabili
/ Locul
/ Parteneri

Alocat
din
Din surse
bugetul
externe
raionului

Toate evenimentele, acţiunile de
tineret raionale şi cele din localităţile
raionului se plasează pentru
Consiliul
informarea şi consultarea tinerilor pe
Raional
reţelele de socializare şi pe pagina Permanent
Ialoveni /
web a Consiliului Raional Ialoveni
www.il.md
www.fondultinerilor.md,
www.ecorazeni.wordpress.com
Au participat membrii Fondului
pentru Tineri Ialoveni şi 28 de tineri
din localităţile raionului Ialoveni.
Lucrările atelierului au fost moderate
de domnul Sergiu Gurău, preşedinte,
A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Victor
Pletosu, specialist principal în
domeniul politicilor de tineret,
Consiliul
Raional
Ialoveni.
Activitatea a început cu exerciţii
Consiliul
practice de cunoaştere reciprocă şi de
Raional
consolidare a lucrului în echipă. Prin
Ialoveni /
diverse metode şi activităţi de
03
Atelierul de
A. O. ,,Ecoeducaţie
non-formală
tinerii septembrie
instruire
Răzeni” /
participanţi au pătruns în esenţa unui / Consiliul
,,Management
Fondul
proiect – un set de acţiuni / activităţi Raional
ul proiectelor”
pentru
planificate şi desfăşurate de un grup Ialoveni
Tineri
de oameni, pentru efectuarea unei
Ialoveni
schimbări sau îmbunătăţiri în
comunitate. Tinerii au remarcat
importanţa programului de granturi
mici, care presupune: educaţie
financiară; dezvoltarea abilităţilor
personale în unison cu dezvoltarea
comunităţii;
voluntariatul
şi
experienţa acumulată, precum şi
promovarea localităţii. La întrebarea
,,Ce putem realiza cu un buget de
8 000 lei pentru comunitate ?”
Reflectarea
tuturor
acţiunilor de
tineret pe
reţelele de
socializare şi
în ziarele
locale
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participanţii au răspuns că numai aşa
sunt un model pentru ceilalţi, prin a
face ceva valoros pentru comunitate.
Tinerii au fost familiarizaţi cu ciclul
dezvoltării comunitare. Un grup de
persoane identifică, prin metoda
observaţiei sau a sondajului, o
necesitate în comunitate şi dezvoltă
un proiect pentru a rezolva problema
printr-un plan de acţiuni dispunînd
de un buget şi resurse pentru
implementare şi monitorizare. Ciclul
se încheie cu raportarea, evaluarea şi
elaboarea planurilor de viitor. Grupul
de iniţiativă / consiliul local de
tineret trebuie să fie motivat să scrie
proiecte şi să descrie experienţa sa
anterioară. Deoarece, partea cea mai
importantă a propunerii de proiect
este descrierea problemei, cu termeni
clari şi convingători, cu dovezi
numerice, statistici actuale, studii
efectuate, care confirmă existenţa
problemei şi legătura cu alte
probleme, participanţii au elaborat
arborele probemei, identificînd cîte o
problemă din comunitate. Au
prioritizat problemele. Au identificat
cauzele problemei şi efectele care se
vor produce, dacă problema nu va fi
rezolvată. Audienţii au transformat
arborele problemei în arborele
soluţiilor, găsind soluţii creative
pentru fiecare aspect negativ. Astfel,
problema devine scopul proiectului,
cauzele principale – obiective,
cauzele indirecte – activităţi, efectele
imediate – rezulate, iar efectele
îndepărate - impactul proiectului.
Participanţii au fost instruiţi privind
completarea corectă a formularului
de aplicare, înţelegînd că scopul este
rezultatul de lungă durată sau
schimbarea apărută în rezultatul
implementării
proiectului,
dar
obiectivele sunt rezultatele pe termen
scurt, care trebuie atinse pentru a
realiza scopul proiectului. Subliniem
că, obiectivele trebuie să fie
SMART: specifice, măsurabile,
realizabile, reale şi limitate în timp.
Moderatorii au prezentat şi criteriile
de selecţie a proiectelor din cadrul
5

5.

rundei a XV- a de granturi mici a
Fondului pentru Tineri Ialoveni: 1.
Fezabilitatea ideii de proiect (cît de
clară şi realistă / realizabilă este
ideea); 2. Măsura în care tinerii sunt
implicaţi în iniţiarea şi realizarea
proiectului; 3. Raportul costbeneficiu
(valoarea
proiectului
raportată la suma solicitată); 4.
Impactul (beneficiile proiectului
pentru tineri şi comunitate); 5.
Parteneriate (numărul şi rolul
partenerilor);
6.
Originalitate
(creativitatea proiectului şi aspectul
inovator).
Au participat membrii Fondului
pentru Tineri Ialoveni şi a 23 de
tineri din localităţile raionului
Ialoveni. Lucrările atelierului au fost
moderate
de
domnul
Sergiu
GURĂU, preşedinte, A. O. ,,EcoRăzeni” şi Victor Pletosu, specialist
principal în domeniul politicilor de
tineret, Consiliul Raional Ialoveni.
Tinerii au fosdt antrenaţi în exerciţii
practice de formulare a scopului,
obiectivelor
şi
descrierea
activităţilor. Elaborarea planului de
acţiuni care contribuie la realizarea
obiectivelor dacă este o descriere
Consiliul
detaliată a activităţilor. Distribuirea
Raional
şi
asumarea
clară
a
Ialoveni /
Atelierul de
10
responsabilităţilor între membrii
A. O. ,,Ecoinstruire
septembrie
echipei. Enumerarearea zultatelor
Răzeni” /
,,Managemen
/ Consiliul
scontate. Instrumentele de informare
Fondul
tul
Raional
a comunităţii despre proiect prin
pentru
proiectelor”
Ialoveni
imagini video şi foto postate pe
Tineri
paginile web şi reţelele de
Ialoveni
socializare. Implicarea comunităţii în
implementarea
proiectului
se
argumentează
prin
anumite
mecanisme precum munca voluntară
la amenajarea străzii. Continuitatea
proiectului printr-o scrisoare de
garanţie a actorilor implicaţi.
Conform
matricii
logice
a
proiectelor, bugetul reiese din
activităţile planificate şi descrise,
unde sunt enumerate materialele
necesare. În bugetul narativ al
proiectului este argumantat pentru ce
este necesară efectuarea procurărilor.
Se
va
demonstra
contribuţia
6

Atelierul de
instruire
,,Promovarea
evenimentelor
naţionale de
voluntariat”, în
6.
cadrul
Săptămînii
Naţionale a
Voluntariatului
,,Hai în gaşca
voluntarilor”,
Ediţia XI,

financiară a actorilor din comunitate.
Titlul proiectului este cartea de vizită
a acestuia şi se formulează după
finalizarea scrierii proiectuluiTinerii
au fost familiarizaţi cu ciclul
programului de granturi mici, ce
cuprinde: 1. Lansarea Programului
de Granturi Mici: 20 august – 15
septembrie 2017; 2. Procesul de
selecţie a proiectelor: 16 – 24
septembrie 2017; 3. Semnarea
acordurilor de colaborare: 28
septembrie 2017; 4. Implementarea
şi monitorizarea proiectelor: 29
septembrie – 08 decembrie 2017; 5.
Raportarea şi evaluarea finală: 09 –
23 decembrie 2017.
Coordonatorii raionali au fost
instruiţi despre prevederile Legii cu
privire la tineret nr. 215 din 29. 07.
2016 şi ale Legii Voluntariatului nr.
121 din 18. 06. 2010, precum şi
Planul
de
acţiuni
privind
implementarea Strategiei Naţionale
de Dezvoltare a Sectorului de Tineret
2020, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1006 din 10. 12.
2014, Ministerul Educaţiei, Culturii
şi Cercetării al Republicii Moldova
în parteneriat cu Coaliţia pentru
promovarea legii şi a activităţilor de
voluntariat, secretariatul căreia îl
asigură Asociaţia Obştească ,,Tinerii
pentru Dreptul la Viaţă”, a anunţat că
Săptămâna
Naţională
a
Voluntariatului ,,Hai în gaşca
voluntarilor”, Ediţia XI – a, se va
desfăşura în perioada 02 – 08
octombrie 2017. Se încurajează la
mobilizare maximă a comunităţilor
pe parcursul acestei săptămâni, ca
instituţiile publice, organizaţiile
societăţii civile, agenţii economici,
grupurile de iniţiativă şi consiliile
locale de tineret în parteneriat cu
mass-media să desfăşoare diverse
acţiuni care să cultive cultura
voluntariatului şi să aducă valoare şi
să contribuie la dezvoltarea socialeconomică a localităţii: sociale,
culturale, ecologice, ateliere de
instruire, mese rotunde, dezbateri pe
tema drepturilor şi obligaţiilor

Organizatori:
A. O.
,,Tinerii
pentru
dreptul la
viaţă” /
Ministerul
14
Culturii,
septembrie
Educaţiei şi
2017,
Cercetării al
mun.
Republicii
Chişinău.
Moldova /
Coaliţia
pentru
promovarea
legii şi
activităţii de
voluntariat.
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voluntarilor, etc.
Coordonatorii locali ai activităţilor
de voluntariat vor întreprinde
următorii paşi:
1. Va colecta acţiunile planificate să
se desfăşoare în cadrul Săptămînii
Naţionale a Voluntariatului în
comunitate şi va elabora Calendarul
de acţiuni SNV 2017 din localitate,
pe care-l va expedia electronic
coordonatorului raional pînă la data
de 27 septembrie 2017.
2. Va publica în mass-media locală,
pe paginile web şi pe reţele de
socializare Calendarul de acţiuni
SNV 2017 din localitate, utilizând
hashtag-ul #SNV2017.
3. Va participa la Festivitatea de
lansare a Rundei a XV- a a
Programului de Granturi Mici
pentru Tineri şi a Săptămînii
Naţionale a Voluntariatului în
Raionul Ialoveni. Evenimentul se va
desfăşura la 28 septembrie 2017,
orele 14:30 - 17:00, sala mare de
şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni.
4. Va publica articole şi fotografii
despre
fiecare
activitate
de
voluntariat desfăşurată în cadrul
Săptămînii
Naţionale
a
Voluntariatului (02 – 08 octombrie
2017) în mass-media locală, pe
paginile web şi pe reţele de
socializare, utilizând hashtag-ul
#SNV2017.
5.
Va
expedia
electronic
coordonatorului raional link – urile
cu ştiri, articole, şi apariţii în
mass-media locală a activităţilor
desfăşurate în cadrul Săptămînii
Naţionale a Voluntariatului.
6. Va întocmi lista cu datele de
contact a participanţilor şi lista cu
datele de contact a beneficiarilor
activităţilor desfăşurate în cadrul
Săptămînii
Naţionale
a
Voluntariatului şi le va înmîna
coordonatorului raional pînă la 10
octombrie 2017.
7. Va întocmi lista cu datele de
contact a instituţiilor publice,
organizaţiilor societăţii civile,
agenţilor economici, grupurilor de
8

7.

iniţiativă şi consiliilor locale de
tineret care au desfăşurat acţiuni în
cadrul Săptămînii Naţionale a
Voluntariatului şi o va înmîna
coordonatorului raional pînă la 10
octombrie 2017.
8. Va completa tabelul de date
privind activităţile desfăşurate în
cadrul Săptămînii Naţionale a
Voluntariatului, pentru a evalua
care este costul muncii voluntare şi
care este impactul în comunitate prin
contabilizarea numărului acţiunilor
de voluntariat, numărului de
voluntari şi de beneficiari, precum şi
a numărului de parteneri, etc.
9. Va avea grijă de completarea
chestionarului pentru instituţii /
organizaţii şi chestionarului pentru
voluntari,
pe
care
le
va
coordonatorului raional pînă la 10
octombrie 2017.
10. Va elabora un raport cu
calendarul de activităţi pe care-l va
expedia electronic coordonatorului
raional pînă la data de 10 octombrie
2017.
La instruire au participat membrii
Consiliului Local de Tineret Bardar
împreună
cu
domnul
Victor
PLETOSU, specialist principal în
domeniul politicilor de tineret,
Consiliul Raional Ialoveni, care a
transmis
mesajul
administraţia
Atelierul de raionului Ialoveni de a susţine o
instruire
asemenea campanie de informare în
,,Sistemul de localităţile raionului. Moderatorii
familie şi
atelierului au fost experţii în
influenţa
domeniu: Tatiana METELIOVA,
acestuia
psihoterapeut şi Victoria CERNAT,
asupra
psiholog. Activitatea a început cu
dezvoltării exerciţii practice de cunoaştere
formelor de reciprocă şi de consolidare a lucrului
comportament în echipă. Prin diverse metode şi
violent în
activităţi de educaţie non-formală
familie”
tinerii participanţi au cunoscut
parametrii sistemului de familie: 1.
Regulile scrise şi subînţelese după
care funcţionează o familie. 2.
Stereotipurile formate din mesaje.
Orice acţiune în familie transmite un
mesaj celorlalţi. 3. Miturile despre
familie, alcătuite de membrii familiei

Vineri şi
sîmbătă, 22
şi 23
septembrie
2017, în
sala de
şedinţe a
Consiliului
Local de
Tineret
Bardar din
Casa de
Cultură
Bardar,

Asociaţia
Împotriva
Violenţei
,,Casa
Mărioarei”,
mun.
Chişinău, în
parteneriat
cu Consiliul
Local de
Tineret
Bardar, cu
susţinerea
Fondului
Canadian
pentru
Iniţiative
Locale.
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8.

şi diseminate în comunitate pentru a
fi discutaţi că sunt o familie fericită
ascuzînd violenţa. 4. Limitele interne
şi externe ale familiei funcţionale, în
care fiecare membru joacă un rol, iar
familia joacă un rol în viaţa
comunităţii. 5. Pilonii de siguranţă ai
unei familii sănătoase sunt: casa,
banii, odihna, excursiile, etc. 6.
Istorii de familie. Genograma
familiei – o schemă elaborată de
psihoterapeut în discuţiile cu
membrii familiei, pentru a studia
cum se repetă fenomenul violenţei în
familie din generaţie în generaţie.
Familiile disfuncţionale sunt de 2
tipuri: a) Conflictuale. În această
familie are loc schimbul de roluri în
cadrul unui conflict situaţional, care
are la bază o problemă reală. b) Cu
violenţă domestică. În această
familie rolurile sunt clare: agresorul
şi victima.Tacticile comportamentale
violente pe care le foloseşte un
agresor: 1. Ameninţările verbalizate
şi subînţelese. 2. Umilinţa. Victimei
îi este creată imaginea că nu este
bună de nimic. 3. Bîrfele. Agresorul
foloseşte bîrfa în discuţii cu oamenii
din comunitate pentru a crea o
imagine proastă victimei, etichetîndo ca fiind neputincioasă. 4. Agresorul
izolează victima de comunitate. 5.
Agresorul
controlează
limitele
victimei în viaţa de familie şi în
comunitate. 6. Proiecţia psihologică.
Agresorul
atribuie
victimei
trăsăturile
sale
negative.
7.
Agresiunea
prin
intermediul
glumelor ofensatoare la adresa
victimei. 8. Tachinările. 9. Agresorul
îşi
schimbă
regulile
deseori.
Conflictul apare din nemulţumire şi
este o metodă de a rezolva o
problemă. Nevroza apare din
nesatisfacerea dorinţelor.
Specialistul raional de tineret Victor
Participarea
Pletosu a relatat despre acţiunile
specialistului
consacrate Săptămînii Naţionale a
de tineret la
Voluntariatului ,,Hai în gaşca
postul de
voluntarilor”, Ediţia XI, în perioada
radio ,,Vocea
02 – 08 octombrie 2017, în
Basarabiei”
localităţile raionului Ialoveni:

05
octombrie /
Postul de
radio
,,Vocea
Basarabiei”
, Chişinău

Asociaţia
Obştească
,,Tinerii
pentru
dreptul la
viaţă” şi
Consiliul
10

1. Desfăşurarea Rundei a XV-a de
Granturi Mici a Fondului pentru
Tineri Ialoveni, cu implementarea a
19 de proiecte în 14 localităţi, cu
desfăşurarea
activităţilor
de
voluntariat;
2. Consolidarea Reţelei Consiliilor
Locale de Tineret din raionul
Ialoveni - 18 consilii locale de
tineret care desfăşoară acţiuni de
voluntariat în localităţile raionului
Ialoveni. Un calendar de 60 de
activităţi cuprinde SNV 2017 în
raionul Ialoveni.

II.

Naţional al
Tineretului
din
Moldova

Dezvoltarea serviciilor de sănătate şi protecţie socială pentru tineri

Nr.

Denumirea
acţiunii

Conţinutul acţiunii

9.

Implementarea
proiectului:
,,Tineri pentru
prevenirea
HIV/SIDA”.
Activitatea
reţelei raionale
a educatorilor
de la egal la
egal în
prevenirea
HIV/SIDA

Reţeaua
desfăşoară
diverse
activităţi de informare despre
sănătatea sexual-reproductivă, dar
şi despre modul sănătos de viaţă în
rîndul tinerei generaţii. Totodată
prezintă piese de teatru social
pentru a sensibiliza comunitatea şi
actorii sociali asupra problemelor
tinerilor

Buget
Alocat
Perioada Responsabili
din
Din surse
/ Locul
/ Parteneri
bugetul
externe
raionului
Consiliul
pe
Raional
parcursul
Ialoveni /
anului / în
A. O.
instituţiile ,,Alternativa
de
”, Costeşti /
învăţămînt Centrul de
preuniver
Sănătate
sitar din
Prietenos
raion
Tinerilor
,,Avante”,
Costeşti

III. Participarea tinerilor la viaţa publică. Promovarea cetăţeniei inteligente şi active
III.1. Consolidarea mecanismelor de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor

Nr.

Denumirea
acţiunii

10.

Asigurarea
organizării şi
desfăşurării
şedinţei
Consiliului

Conţinutul acţiunii

Perioada Responsabili
/ Locul
/ Parteneri

În cadrul şedinţei au fost prezenţi 15
25
consilieri care au discutat cele 8
februarie
chestiuni din agenda zilei:
/
1. Rezultatele Sondajului privind
Consiliul
problemele şi necesităşile tinerilor
Raional

Buget
Alocat
Din
din
surse
bugetul
externe
raionului

Consiliul
Raional de
Tineret
Ialoveni /
Consiliul
11

Raional de
Tineret
Ialoveni

11.

Asigurarea
organizării şi
desfăşurării
şedinţei
Consiliului
Raional de
Tineret

care se va desfăşura pînă la 10
martie, la care participă peste 500
tineri din localităţile raionului,
despre cum se implică tinerii, ce ştiu
despre un consiliu de tineret, daca se
implică des în acţiuni de tineret,
dacă este necesar un centru de
resurse pentru tineri, şi în ce măsură
de implică APL în viaţa tinerilor.
Strategia de promovare a sondajului
pe internet, ca tinerii să completeze
varianta electronică;
2. Consiliul Raional de Tineret
Ialoveni va desfăşura un parteneriat
cu Consiliul Raional al Elevilor
Ialoveni şi cu Consiliul Municipal de
Tineret Chişinău, cu care desfăşoară
schimburi de experienţă între
departamente;
3. La18 – 19 martie se va organiza
Forumul Raional de Tineret Ialoveni
de o comisie de organizare, care vor
identifica locaţia şi resursele
finanaciare. La forum se vor discuta
problemele tinerilor şi soluţiile
pentru a fi înaintate APL;
4. Răspunsul pozitiv la scrisoarea
către Consiliul Raional Ialoveni, de a
se implica în etapele procesului
bugetar pentru anul 2018;
5. De analizat situaţia fiecărei
localităţi daca APL permite
implicarea tinerilor în etapele
procesului bugetar 2018;
6. Strategia de promovare a
Consiliului Raional de Tineret
Ialoveni pe reţelele de socializare;
7. Codul de etică al consilierului,
preluat de la Consiliul Municipal de
Tineret Chişinău;
8. Regulamentul intern al Consiliului
Raional de Tineret Ialoveni;
9. Crearea Departamentului Resurse
umane;
10. Organizarea exerciţiilor de
consolidare a echipei cu experţi.
În cadrul şedinţei au fost prezenţi 10
consilieri din 25 de consilieri, care au
discutat cele 3 chestiuni din agenda
zilei:
1. Organizarea Forumului Raional
de Tineret Ialoveni a fost organizat
reşit la 25- 26 martie 2017;

Ialoveni

01 aprilie
/
Consiliul
Raional
Ialoveni

Raional
Ialoveni /

Consiliul
Raional de
Tineret
Ialoveni /
Consiliul
Raional
Ialoveni /
12

Ialoveni

12.

Forumul
Raional al
Tinerilor, cu
genericul:
,,Tinerii
ialoveneni
promovează
cetăţenia
inteligentă şi
activă”

2. La 20 aprilie 2017, va avea loc
şedinţa cu administraţia raionului
Ialoveni şi A. O. ,,Eco-Răzeni”,
pentru aprezenta soluţiile şi planul
de acţiuni 2018, identificate la
Forumul Raional de Tineret;
3. Pînă la 30 aprilie 2017, în
contextul aniversării a 40 de ani ai
raionului Ialoveni, Consiliul Raional
de Tineret să organizeze flash-mob –
uri şi spoturi video publicitare în
locurile pitoreşti din raion cu acţiuni
ale consiliilor locale de tineret;
4. La 02 aprilie 2017, Consiliul
Raional de Tineret şi Fondul pentru
Tineri Ialoveni va participa la
Festivitatea de inaugurare ,,Varniţa –
Capitala Naţională a Tineretului
2017”;
5. Se deleagă 5 tineri consilieri din
Consiliul Raional de Tineret în
cadrul proiectului de informare şi
instruire despre antreprenoriat în
parteneriat cu Consiliul Municipal
de Tineret Chişinău;
6. Un proiect se va iniţia în luna
septembrie prin care tinerii din
diasporă care fac studii în ţările
europene să vie să desfăşoare
ateliere de informare şi instruire
despre oportunităţile de a face studii
în Europa;
7. S-a luat de cunoştinţă scrisoarea
Reţelei Naţionale a Consiliilor
Locale ale Tinerilor din Moldova ca
tinerii consilieri să nu implice
politicul în acţiunile de tineret.
Acţiunea
s-a
remarcat
prin 25 martie /
participarea a 50 de tineri consilieri Centrul de
din localităţile raionului Ialoveni. Sprijinire
De asemenea, la acest eveniment au a
participat:
domnul
Anatolie Afacerilor
DIMITRIU, Președintele Raionului Transfron
Ialoveni, domnul Ion DONEA, Şef, - taliere,
Direcția
Tineret,
Ministerul Training,
Tineretului
și
Sportului
al Expoziţii
Republicii
Moldova,
doamna
şi
Galina NIŢA, Şef, Direcția Simpozioane,
Generală
Educație
Ialoveni,
domnul
Sergiu
GURĂU, Pădurea
Președintele A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Ruseştii
Noi,
domnul
Petru
GRECU,
26
martie
Președintele Consiliului Municipal

Consiliul
Raional
Ialoveni /
Consiliul
Raional de
Tineret
Ialoveni /
Ministerul
Tineretului
şi Sportului
al
Republicii
Moldova /
Reţeaua
Naţionaă a
Consiliilor

5 000 lei
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13.

Asigurarea
organizării şi
desfăşurării
şedinţei
Consiliului
Raional de
Tineret
Ialoveni

al Tinerilor Chișinău, care au / Consiliul Locale de
subliniat importanţa oportunităţilor Raional Tineret din
MOldova
şi
programelor
autorităţilor Ialoveni
administraţiei publice de implicare
a tinerilor în dezvoltarea durabilă a
comunităţii.
S-au
prezentat
rezultatele sondajului desfăşurat în
perioada 9 februarie - 10 martie
2017 de membrii Consiliul Raional
al Tinerilor Ialoveni, în scopul
identificării necesităţilor tinerei
generaţii. Forumul a cuprins 4
ateliere de lucru: 1. „Ecologia și
amenajarea spațiilor verzi”, 2.
„Participarea
tinerilor”,
3.
„Educație
și
antreprenoriat”,
4.„Drepturile tinerilor, sănătate,
non-discriminare și combaterea
violenței”. Participanţii au elaborat
şi aprobat o rezoluţie a forumului
pe care au prezentat-o autorităţilor
administraţiei
publice.
Tinerii
consilieri au participat la atelierul
de
instruire
,,Managementul
proiectelor”, despre Calendarul
Rundei a XIV – a, a Programului de
Granturi Mici al Fondului pentru
Tineri Ialoveni – o rundă destinată
consolidării Reţelei Consiliilor
Locale de Tineret din Raionul
Ialoveni. Tinerii au exersat
modalitatea de completare corectă a
formularului de aplicare conform
Ghidului solicitantului de finanţare.
Tinerii participanţi din localităţile
unde nu este un consiliu local al
tinerilor au fost familiarizaţi cu
modalitatea de creare, prin alegeri,
a unui CLT.
La şedinţă au fost prezenţi 12 tineri
consilieri din 24 de mandate, care
au discutat asupra chestiunilor din
ordinea de zi: 1. Subiectele
Consiliul
discutate la Conferinţa Naţională a
Raional de
Consiliilor Raionale de Tineret, din 18 iunie /
Tineret
6 – 7 mai, Ivancea, Orhei. 2. Consiliul
Ialoveni /
Consilierul Adriana Munteanu a Raional
Consiliul
fost delegată la Chişinău pentru a Ialoveni
Raional
participa la Proiectul ,,Scuarul
Ialoveni
tinerilor”; 3. Consilierul Daniela
Ţîrchi a fost desemnată coordonator
de voluntari al CRT Ialoveni, care
va avea grijă să semneze
14

14.

Acordarea
suportului
logistic la
organizarea şi
desfăşurarea
şedinţei de
constituire a
Asociaţiei
Obşteşti
,,GOLD –

contractele cu fiecare consilier ca
să-i elibereze carnet de voluntar. De
asemenea, Daniela Ţîrchi a fost
desemnată responsabilă pentru
identificarea oportunităţilor de vară
pentru tineri; 4. Consilierul Pavel
Manolachi
este
desemnat
reponsabil pe departamentul massmedia al CRT Ialoveni; 5. Planul de
acţiuni elaborat în cadrul Forumului
Raional de Tineret din 25 – 26
martie, pentru a fi înaintat către
APL, care, pentru a răspunde
necesităţilor tinerilor cuprinde
acţiunile: 1. Participarea tinerilor la
elaborarea bugetului pentru tineret.
2. Organizarea concursului TVC
,,Colorează-ţi viaţa cu un zîmbet”;
3. Festivalul Teatrului Social.
Flash-mob, film de scut metraj,
jocuri interactive, jocuri de rol. 4.
Programul de Granturi Mici pentru
Tineri cu duă cunde pe an; 5.
Concursul cu tematică ecologică pe
reţelele de socializare şi reciclarea
obiectelor; 6. Şcoala ecologică.
Formarea
echipelor
verzi.
Monitorizarea stării ecologice a
localităţilor. Acţiuni de salubrizare.
7.
Concursul
,,Eco-Video”.
Protecţia mediului în spaţiul online. Video original şi motivaţional;
8.
Programul
abilitare
antreprenorială a tinerilor, care
cuprinde 3 etape: I etapă: ,,Tinerii
după instruire primesc teme pentru
acasă”; II etapă ,,Întîlniri cu
antreprenori de succes”; III etapă
,,Vizite la incubatoare de afaceri”;
9. ,,Hora pe 2 picioare” – maraton
de promovare a activismului social
prin alergări. S-a votat cu 10 voturi
toate chestiunile discutate.
S-a desfăşurat şedinţa de constituire
a Asociaţiei Obşteşti GOLD ,,Generaţia cu Obiective Libere şi
02
Igor
Democratice”, la care au participat
septembrie BODEAN /
32 de tineri din localităţile raionului
/ Consiliul specialistul
Ialoveni. Şedinţa a fost prezidată de
Raional
raional de
domnul Igor BODEAN, tînăr activ
Ialoveni
tineret
din satul Văsieni, secretarul
şedinţei – Daniela ŢÎRCHI, tînără
activă din Răzeni. Invitat: Victor
15

Generaţia cu
Obiective
Libere şi
Democratice”

PLETOSU, specialist raional de
tineret. Ordinea de zi a cuprins
subiectele: 1. Programul de
activitate al organizaţiei, prezentat
de domnul Igor BODEAN, care a
subliniat că scopul organizaţiei este
dezvoltarea tinerilor şi colaborarea
cu APL, dar şi atragerea resurselor
financiare de la donatori prin
scrierea proiectelor. Totodată, a
enumerat domeniile de activitate:
educaţie non-formală, forumuri,
dezbateri, ecologie, cultură, sport,
instruire şi informare privind modul
sănătos de viaţă. Organizaţia va
susţine consiliile locale de tineret,
solicitînd un buget alocat tinerilor
de la autorităţile administraţiei
publice locale, cu un program de
acţiuni pentru tineret aprobat.
Organizaţia va desfăşura şedinţe
trimestriale şi pe viitor tindă să
devină naţională şi cît mai
reprezentativă. Organizaţia va
întreprinde o excursie pentru tineri
la Parlamentul Republicii Moldova.
Organizaţia se va implica activ la
desfăşurarea Săptămînii Naţionale a
Voluntariatului. 2. Pentru alegerea
preşedintelui organizaţiei GOLD,
Maria CODREANU din Ruseştii
Noi l-a propus pe Igor BODEAN,
iar participanţii l-a votat unanim pe
un termen de 2 ani. 3. Pentru
alegerea
vicepreşedinţilor
organizaţiei GOLD s-au propus 4
candidaturi: Maria CODREANU,
care şi-a retras candidatura;
Adriana COROCODEL, care şi-a
retras candidatura, iar Maria
IONAŞ din Costeşti şi Sanda
MOLDOVANU din Ialoveni au
fost
votate
în
funcţia
de
vicepreşedinte cu votul majorităţii
celor prezenţi. 4. La funcţia de
secretar al organizaţiei GOLD
Maria CODREANU din Ruseştii
Noi a propus-o pe Daniela Ţîrchi
din Răzeni care a fost votată
unanim. 5. Pentru funcţia de
cenzor, Daniela ŢÎRCHI, secretarul
organizaţiei a propus-o pe Maria
CODREANU, care a fost votată
16

15.

16.

unanim. A luat cuvînt domnul
Victor PLETOSU, specialist raional
de tineret, care a felicitat
conducerea organizaţiei şi i-a
înmcurajat să participle active la
viaţa publică.
La şedinţă au fost prezenţi 9 tineri
consilieri din 24 de mandate, care au
discutat asupra chestiunilor din
ordinea de zi: 1. Recomandările de
acţiuni pentru Programul Raionalş de
Acţiuni pentru anul 2018 în
Domeniul Tineretului a fost aprobat
de consiliul Raional Ialoveni cu
bugetul de 320 000 lei;
2. Cartografierea serviciilor pentru
tineret va avea loc în lunile
octombrie – noiembrie 2017:
3. Conferinţa naţională
,,Consolidarea capacităţilor Reţelei
Naţionale a Consiliilor Locale de
Tineret va avea loc în perioada 28 –
Asigurarea
29 octombrie 2017, Complexul
Consiliul
organizării şi
turtistic Costeşti, iar la 25 – 30
30
Raional de
desfăşurării
noiembrie va avea loc Forumul
septembrie
Tineret
şedinţei
Naţional al Consiliilor Locale de
/ Consiliul Ialoveni /
Consiliului
Tineret.
Raional
specialistul
Raional de
4. În perioada lunii octombrie va
Ialoveni
raional de
Tineret
avea loc evaluarea consiliilor locale
tineret
Ialoveni
de tineret asupra activităţii lor.
5. Săptămîna Naţională a
Voluntariatului ,,Hai în gaşca
voluntarilor”, Ediţia XI, care va fi în
perioada 02 – 08 octombrie 2017;
6. Participarea consiliilor de tineret
la Programul de granturi al Fondului
pentru Tineri Ialoveni;
7.Eliberarea carnetelor de voluntariat
pentru consilierii raionali de tineret;
8. Situaţia creată în Consiliul
Raional de Tineret Ialoveni prin care
nu s-au desfăşurat şedinţe
deliberative de jumătate de an;
9. Să fie revăzut Regulamentul
Consiliului Raional de Tineret
Ialoveni.
Implementarea În perioada 15 – 31 martie 2017 s-a
A.O. ,,Eco15 – 31
Programului: desfăşurat concursul şi procesul de
Răzeni”/
martie
,,Fondul
recepţionare a solicitărilor de
Consiliul
2017 /
pentru Tineri finanţare. La această rundă au fost
Raional
Consiliul
Ialoveni”.
depuse 22 proiecte prin care se
Ialoveni /
Raional
Desfăşurarea solicită suport financiar în valoare
Fondul
Ialoveni
Rundei a
totală de 109,5 mii lei (suma nu
pentru
17

XIV -a a
Programului
de Granturi
Mici pentru
Tineri

17.

18.

Concursul de
selectare a
membrilor
Fondului
pentru Tineri
Ialoveni

Şedinta de
examinare
preliminară a
celor 22 de
proiecte
depuse în

include alte surse de finanţare
identificate de grupurile de
iniţiativă). Circa 99 tineri, din care:
91% elevi şi 9% studenţi, cu vîrsta
cuprinsă între 14 – 24 ani, ghidaţi
de 8 cadre didactice şi lucrători de
tineret din 17 localităţi ialovenene
(Bardar, Gangura, Răzeni, Horești,
Văratic, Puhoi, Țîpala, Mileștii
Mici, Ialoveni, Costești, Hansca,
Molești,
Nimoreni,
Malcoci,
Văsieni, Suruceni, Ruseștii Noi) au
reuşit să formeze grupuri de
iniţiativă și Consilii Locale ale
Tinerilor cu scopul de creare a
oportunităților de participare a
tinerilor pentru a contribui la
dezvoltarea
comunității
și
dezvoltarea personală. Grupurile de
iniţiativă, în medie, au în
componenţa lor cîte 4 – 5 tineri,
dintre care din totalul lor sînt:
30 băieţi şi 69 fete.
În perioada 1 – 15 februarie s- a
desfăşurat procesul de depunere a
dosarelor la concurs. Tinerii cu
vârsta între 15 – 30 ani, care
locuiesc în localităţile raionului
Ialoveni, au descărcat formularul de
aplicare de pe pagina
www.fondultinerilor.md, şi
www.il.md, l-au completat şi
trimis împreună cu copia actului de
identitate prin e-mail la
fondultinerilor@gmail.com sau prin
poştă, la Consiliul Raional Ialoveni.
Au participat 15 de tineri (4 băieţi
şi 11 fete) din localităţile: Costeşti,
Horeşti, Mileştii Mici, Ialoveni,
Suruceni. Apoi s-au desfăşurat
interviurile cu candidaţii la 27 - 28
februarie în Consiliul Raional
Ialoveni. Comisia a luat decizia că
va selecta membrii după cum tinerii
se vor implica în procesul de
promovare a rundei de granturi
mici pentru tineri.
Agenda şedinţei a cuprins
prezentarea procesului de evaluare
şi selecţie a proiectelor, analiza
criteriilor de evaluare a proiectelor
– criterii de eligibilitate şi selecţie
(lucru in grup), exerciţiu de

Tineri
Ialoveni /
Fundaţia
EstEuropeană
din
Moldova

01 - 28
februarie
/
Consiliul
Raional
Ialoveni

A.O. ,,EcoRăzeni”/
Consiliul
Raional
Ialoveni /
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni

01 aprilie
/
Consiliul
Raional
Ialoveni

A.O. ,,EcoRăzeni”/
Consiliul
Raional
Ialoveni /
Fondul
18

Runda
a XIV – a a
Programului
de Granturi
Mici.

19.

Desfăşurarea
interviului cu
aplicanţii la
Runda
a XIV – a a
Programului
de Granturi
Mici pentru
Tineri al
Fondului
pentru Tineri
Ialoveni

evaluare a proiectelor (lucru in
grup), analiza graficului
interviurilor şi stabilirea membrilor
care vor desfăşura interviurile. De
asemenea, candidaţii la funcţia de
membru al fondului şi-au prezentat
activitatea de promovare a rundei
de granturi mici.
Au participat la interviu:
1. Grupul de iniţiativă ,,Tinerii
protectori”, Horeşti, lider – Eduard
Nirca, mentor – Ecaterina Guja,
proiectul ,,Un om curat, într-o ţară
curată, într-o lume curată”;
2. Consiliul Local al Tinerilor
Gangura, lider – Iulian Gopleac,
mentor – Afanasii Mitev, proiectul
,,Fii pe val”;
3. Grupul de iniţiativă ,,Gangura
Winers”, Gangura, lider – Cristina
Gopleac, mentor – Petru Tircu,
proiectul ,,Spartachiada comunei
Gangura”;
4. Consiliul Local al Tinerilor
Nimoreni, lider – Alexandra
Gheorghiţă, mentor – Natalia
Eremia, proiectul ,,Carnavalul
copiilor”;
5. Consiliul Local al Tinerilor 04 aprilie
Bardar, lider – Alina Luchiţa,
/
mentor – Violeta Luchiţa, proiectul Consiliul
,,Sportul – muncă şi succes”;
Raional
6. Consiliul Local al Tinerilor Ialoveni
Ţipala, lider – Valeria Castraveţ,
proiectul ,,Sit down”;
7. Grupul de iniţiativă ,,Forţa”,
Mileştii Mici, lider – Mariana Stici,
proiectul ,,Renaştem natura prin
cultură”;
8. Consiliul Local al Tinerilor
Moleşti, lider – Mihaela Bălănuţă,
proiectul ,,Educate ! Inspire !
Change !”;
9. Grupul de iniţiativă ,,Bellatrix”,
Ialoveni, lider – Maria Frunză,
mentor – Liliana Constantinov,
proiectul ,,Diferiţi, dar egali”;
10. Grupul de iniţiativă ,,Tendinţa
viitorului”, Văratic, lider – Stas
Paladii, proiectul ,,Consiliul Local
al Tinerilor Văratic – un pas mic
pentru tineri, un salt uriaş pentru
viitor”;

pentru
Tineri
Ialoveni

A.O. ,,EcoRăzeni”/
Consiliul
Raional
Ialoveni /
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni
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20.

Desfăşurarea
interviului cu
aplicanţii la
Runda
a XIV – a a
Programului
de Granturi
Mici pentru
Tineri al
Fondului
pentru Tineri
Ialoveni

11. Consiliul Local al Tinerilor
Hansca, lider – Adriana Muntean,
proiectul ,,Reamenajarea staţiilor
din satul Hansca”.
Au participat la interviu:
12. Consiliul Elevilor L. T. ,,Ion
Suruceanu”, Suruceni, lider – Laura
Şoimu, mentor – Zinaida Gulica,
proiectul ,,Să ne cunoaştem ţara”;
13. Consiliul Local al Tinerilor
Bardar, lider – Ştefan Luchiţa,
proiectul ,,Green Power ! Green
Change !”;
14. Consiliul Local al Tinerilor
Puhoi, lider – Nicoleta Modval,
mentor – Tatiana Soltan, proiectul
,,Dezbateri Puhoi”;
15. Consiliul Local al Tinerilor
Malcoci, lider – Valeria Cotun,
mentor – Tatiana Puiu, proiectul
,,Amenajarea
curţii
Oficiului
Poştal”;
16. Consiliul Local al Tinerilor
Horeşti,
lider
–
Mădălina
Movileanu, mentor – Ecaterina
Guja, proiectul ,,Informarea este 05 aprilie
cheia puterii !”;
/
17. Consiliul Local al Tinerilor Consiliul
Răzeni, lider – Alexandra Beregoi, Raional
mentor – Eugeniu Gurău, proiectul Ialoveni
,,Eco-Decor – acasă-i cel mai
bine”;
18.
Grupul
de
iniţiativă
,,Ecologiştii”, Costeşti, lider –
Elena Beregoi, mentor – Ion
Dudnicenco, proiectul ,,Înverzirea
terenului din jurul liceului”;
19. Consiliul Local al Tinerilor
Ruseştii Noi, lider – Andrei
Cebotaru,
mentor
–
Pavel
Manolache, proiectul ,,Un mediu
curat şi sănătos pentru un viitor
frumos !”;
20. Consiliul Local al Tinerilor
Răzeni, lider – Elena Rău, mentor –
Eugeniu Gurău, proiectul ,,Ora
Eco”;
21. Consiliul Local al Tinerilor
Răzeni, lider – Diana Creţu, mentor
– Eugeniu Gurău, proiectul ,,Răzeni
şi Mogoşeşti – împreună pentru
promovarea activităţilor culturale şi

A.O. ,,EcoRăzeni”/
Consiliul
Raional
Ialoveni /
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni
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21.

22.

de tineret”;
22. Consiliul Local al Tinerilor
Văsieni, lider – Natalia Darii,
proiectul ,,Din online în offline !”.
În cadrul festivităţii au participat
peste 100 tineri din cele 17 de
echipe de proiect, din 14 localităţi,
care au desfăşurat un dialog
constructiv
cu
administraţia
raionului şi reprezentanţii Fundaţiei
Est-Europene. Au fost prezente
Festivitatea de consiliile de tineret, grupurile de
lansare a
iniţiativă în frunte cu liderul
11 aprilie
Rundei a XIV grupului şi mentorul adult, dar şi cu
/
– a de
mentorul de proiect din partea
Consiliul
Granturi Mici Fondului pentru Tineri care, au
Raional
a Fondului
primit certificatele de grant şi au
Ialoveni
pentru Tineri semnat Acordurile de colaborare
Ialoveni
pentru începerea activităţilor din
proiecte. A urmat un atelier de
instruire privind procesul de
implementare a proiectelor cu
respectarea calendarului rundei,
precum şi managementul financiar,
gestionarea resurselor financiare şi
raportarea narativă.
S-au finanţat şi implementat 17
proiecte în 14 localităţi, cu un buget
total de 70 000 lei. 1. Consiliul
Local al Tinerilor Gangura, lider –
Iulian Gopleac, mentor – Afanasii
Mitev, proiectul ,,Fii pe val”, au
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 6 000 lei,
Finanţarea,
implementarea pentru a organiza un concert pentru
copii şi tineret, cu activităţi sportive
şi
12 aprilie
monitorizarea şi discotecă în aer liber. 2. Grupul
de iniţiativă ,,Gangura Winners”, – 20 iunie
celor 17
/ în 14
Gangura, lider – Cristina Gopleac,
proiecte
localităţi
pentru tineret mentor – Petru Ţîrcu, proiectul
ale
în 14 localităţi ,,Spartachiada comunei Gangura”,
raionului
ale raionului au obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 3 500 lei,
pentru a organiza spartachiada
comunei Gangura la probele:
fotbal, handbal, volei, baschet. 3.
Consiliul Local al Tinerilor
Nimoreni, lider – Alexandra
Gheorghiţă, mentor – Natalia
Eremia, proiectul ,,Carnavalul
copiilor”, au obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie

Consiliul
Raional
Ialoveni
,,A.O.
,,EcoRăzeni”/
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni

Consiliul
Raional
Ialoveni
,,A.O.
,,EcoRăzeni”/
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni

70 000
lei
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3 000 lei, pentru a organiza
carnavalul copiilor la 1 iunie cu
starturi vesele şi promovarea unui
mod sănătos de viaţă. 4. Consiliul
Local al Tinerilor Ţipala, lider –
Valeria Castraveţ, proiectul ,,Sit
down”, au obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
4 000 lei, pentru asamblarea a 4
urne şi instalarea a 8 bănci în parcul
din centrul satului. 5. Consiliul
Local al Tinerilor Moleşti, lider –
Mihaela
Bălănuţa,
proiectul
,,Educate ! Inspire ! Change !”, au
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 3 000 lei,
pentru organizarea cursurilor de
oratorie, organizarea jocului de a
căuta comorile ,,City Quest”,
Concursul de inteligenţă ,,Erudit
Cafe”, filmul motivaţional şi
concursul TVC. 6. Consiliul
Elevilor L. T. ,,Ion Suruceanu”,
Suruceni, lider – Laura Şoimu,
mentor – Zinaida Gulica, proiectul
,,Să ne cunoaştem ţara”, au obţinut
un suport financiar, valoarea căruia
constituie 4 500 lei, pentru
organizarea vizitei elevilor socialvulnerabili la Teatrul ,,Luceafărul”,
la ,,Orheiul Vechi”, la ,,Grădina
Botanică” şi la Grădina Zoologică”.
7. Grupul de iniţiativă ,,Tendinţa
viitorului”, Văratic, lider – Stas
Paladii, proiectul ,,Consiliul Local
al Tinerilor Văratic – un pas mic
pentru tineri, un salt uriaş pentru
viitor”, au obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
4 000 lei, pentru organizarea
campaniei electorale, alegerilor
locale şi constituirea Consiliului
Local al Tinerilor Văratic. 8.
Consiliul Local al Tinerilor Bardar,
lider – Ştefan Luchiţa, proiectul
,,Green Power ! Green Change !”,
au obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 5 000 lei,
pentru informarea populaţiei despre
protecţia mediului, salubrizarea
anumitor terenuri din localitate şi
premierea celor mai harnici tineri
voluntari şi gospodari ai satului. 9.
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Consiliul Local al Tinerilor Hansca,
lider – Adriana Muntean, proiectul
,,Reamenajarea staţiilor din satul
Hansca”, au obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
4 500 lei, pentru curăţirea străzii
principale şi a staţiilor din
localitate, amenajarea staţiilor cu
urne şi panouri informative, şi
pictarea imaginilor. 10. Consiliul
Local al Tinerilor Puhoi, lider –
Nicoleta Modval, mentor – Tatiana
Soltan,
proiectul
,,Dezbateri
Puhoi”, au obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
3 000 lei, pentru a organiza ateliere
de recrutare şi instruire a tinerilor
despre metodele şi regulile de
desfăşurare a dezbaterilor, de
asemenea organizarea dezbaterilor
între tineri şi părinţi pe anumite
subiecte de interes comunitar. 11.
Consiliul Local al Tinerilor
Malcoci, lider – Valeria Cotun,
mentor – Tatiana Puiu, proiectul
,,Amenajarea
curţii
Oficiului
Poştal”, au obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
4 000 lei, pentru a face acţiuni de
salubrizare a localităţii, de a instala
5 urne şi 2 bănci în scuarul
Oficiului Poştal. 12. Consiliul
Local al Tinerilor Horeşti, lider –
Mădălina Movileanu, mentor –
Ecaterina
Guja,
proiectul
,,Informarea este cheia puterii !”, au
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 4 000 lei,
pentru a instala un panou
informativ la Casa de Cultură
Horeşti pentru a informa populaţia,
dar şi instalarea unei boxe de idei
pentru a consulta populaţia,
inclusiv tinerii din localitate. 13.
Consiliul Local al Tinerilor Răzeni,
lider – Alexandra Beregoi, mentor
– Eugeniu Gurău, proiectul ,,EcoDecor – acasă-i cel mai bine”, au
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 5 000 lei,
pentru organizarea acţiunilor de
informare
despre
protecţia
mediului, de a amenaja şi picta
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23.

staţiile din localitate şi a de instala
panouri informative. 14. Consiliul
Local al Tinerilor Ruseştii Noi,
lider – Andrei Cebotaru, mentor –
Pavel Manolache, proiectul ,,Un
mediu curat şi sănătos pentru un
viitor frumos !”, au obţinut un
suport financiar, valoarea căruia
constituie
5 000
lei, pentru
organizarea acţiunilor de informare
despre protecţia mediului şi
salubrizarea ,,Parcului Tineretului”,
cu sădirea pomilor şi florilor,
instalarea a 3 urne, repararea a 6
felinare şi vopsirea urnelor,
băncilor. 15. Consiliul Local al
Tinerilor Răzeni, lider – Elena Rău,
mentor – Eugeniu Gurău, proiectul
,,Ora Eco”, au obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
3 500 lei, pentru organizarea
acţiunilor de informare despre
protecţia mediului, organizarea zilei
salubrizării în localitate, instalarea
a 40 urne pe stada centrală din
localitate. 16. Consiliul Local al
Tinerilor Răzeni, lider – Diana
Creţu, mentor – Eugeniu Gurău,
proiectul ,,Răzeni şi Mogoşeşti –
împreună
pentru
promovarea
activităţilor culturale şi de tineret”,
au obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 5 000 lei,
pentru a organiza transport şi
recuzita necesară pentru ca
ansamblul de tineret din Răzeni să
desfăşoare un program de concert
în comuna Mogoşeşti, jud. Iaşi,
România. 17. Consiliul Local al
Tinerilor Văsieni, lider – Natalia
Darii, proiectul ,,Din online în
offline !”, au obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
3 000 lei, pentru a organiza acţiuni
de informare despre securitatea pe
internet, dar şi concursuri de esee şi
desene despre internetul în viziunea
copiilor şi tinerilor, premierea
laureaţilor şi jocul de inteligenţă
,,Insula comorilor”.
Clubul
Au participat cu prezentări de 10 mai,
Tinerilor Lideri proiecte reuşite:1. Consiliul Local al sala mare

Consiliul
Raional
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Comunitari – Tinerilor Gangura, lider – Iulian
de
un atelier de Gopleac, mentor – Afanasii Mitev, şedinţe,
analiză,
implementează proiectul ,,Fii pe Consiliul
raportare val”, şi a desfăşurat 3 şedinţe de Raional
intermediară şi lucru pentru a organiza un concert Ialoveni
monitorizare a pentru copii şi tineret, cu activităţi
implementării sportive şi discotecă în aer liber. 2.
celor 17 de Grupul de iniţiativă ,,Gangura
proiecte din 15 Winners”, Gangura, lider – Cristina
localităţi din Gopleac, mentor – Petru Ţîrcu,
Runda a XIV – implementează
proiectul
a a Programului ,,Spartachiada comunei Gangura”, în
de Granturi cadrul căruia a desfăşurat şedinţele
Mici al
de lucru pentru a organiza
Fondului pentruspartachiada comunei Gangura la
Tineri Ialoveni probele: fotbal, handbal, volei,
baschet. 3. Consiliul Local al
Tinerilor
Nimoreni,
lider
–
Alexandra Gheorghiţă, mentor –
Natalia Eremia, implementează
proiectul ,,Carnavalul copiilor”, în
parteneriat cu Primăria Nimoreni şi
Gimnaziul
,,Mitropolit
Gurie
Grosu”. Au desfăşurat acţiuni de
promovare a sărbătorii ,,Carnavalul
copiilor”, care va avea loc la 1 iunie
2017, pe terenul de sport al satului şi
va cuprinde: concursul tinerelor
talente, fotbal, volei, concurs de
desene, origami, film în aer liber,
campania de informare privind
drepturile copilului prin distribuirea
pliantelor şi a diferitor materiale
ilustrative, precum şi starturi vesele
pentru promovarea unui mod sănătos
de viaţă. 4. Consiliul Local al
Tinerilor Ţipala, care cuprinde 11
tineri consilieri activi, în frunte cu
liderul
Valeria
Castraveţ,
implementează proiectul ,,Sit down”,
în parteneriat cu Primăria Ţipala. La
moment, se ocupă de reamenajarea
spaţiului din centrul localităţii şi de
procurarea materialelor necesare
pentru asamblarea a 4 urne şi
instalarea a 8 bănci în parcul din
centrul localităţii, de care va
beneficia cei 4 000 de locuitori.
Totodată, se desfăşoară campania de
informare a comunităţii despre
managementul
deşeurilor
prin
prezentarea de film în aer liber. 5.
Consiliul Local al Tinerilor Moleşti,

Ialoveni
,,A.O.
,,EcoRăzeni”/
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni /
Fundaţia
Est –
Europeană
din
Moldova
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lider
–
Mihaela
Bălănuţa,
implementează proiectul ,,Educate !
Inspire ! Change !” în parteneriat cu
Primăria Moleşti. Au desfăşurat
campania de informare a comunităţii
despre proiect pe reţelele de
socializare, au efectuat procurările
necesare şi au organizat cursurile de
oratorie şi comunicare eficientă în
faţa publicului. La 12 mai 2017 vor
organiza ,,Educate Yourselef”, la 13
mai - jocul de a căuta comorile ,,City
Quest” şi la 18 mai - ,,Movie time”.
6. Consiliul Elevilor din L. T. ,,Ion
Suruceanu”, Suruceni, lider – Laura
Şoimu, mentor – Zinaida Gulica,
implementează proiectul ,,Să ne
cunoaştem ţara” în parteneriat cu
administraţia liceului şi Primăria
Suruceni. Au reuşit să sensibilizeze
comunitatea şi să implice părinţii în
viaţa liceului, desfăşurând o
campanie de informare la careurile
şcolare şi la adunarea generală a
părinţilor, prin distribuirea pliantelor
şi a diferitor materiale ilustrative, dar
şi prin afişarea pe panurile
informative. Au organizat o excursie
la Teatrul ,,Luceafărul” din Chişinău
pentru 20 elevi ai claselor primare
din familiile social-vulnerabile. Vor
mai organiza un târg de caritate la 12
mai 2017, o excursie la Complexul
,,Orheiul Vechi”, la 20 mai, pentru
15 elevi cu posibilităţi reduse ai
claselor gimnaziale, şi la 26 mai – o
excursie pentru 20 elevi ai claselor
primare din familiile socialvulnerabile la ,,Grădina Botanică” şi
la ,,Grădina Zoologică”. 7. Grupul
de iniţiativă ,,Tendinţa viitorului”,
Văratic, lider – Stas Paladii,
implementează proiectul ,,Consiliul
Local al Tinerilor Văratic – un pas
mic pentru tineri, un salt uriaş pentru
viitor” în parteneriat cu Primăria
Văratic. Au desfăşurat 6 şedinţe de
lucru, adunarea generală a tinerilor
din
localitate,
campania
de
informare a comunităţii despre
alegeri pentru crearea consiliului
local de tineret, înregistrarea
candidaţilor, campania electorală,
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film în aer liber, campania de
colectare de fonduri şi ajutorarea
unei
familii
social-vulnerabile,
salubrizarea cimitirului şi festivitatea
consacrată Zilei de 9 mai. La 13 mai
2017 vor organiza alegerile pentru
constituirea Consiliului Local al
Tinerilor Văratic şi la 1 iunie – Ziua
Copiilor.
8. Consiliul Local al
Tinerilor Bardar, lider – Ştefan
Luchiţa, implementează proiectul
,,Green Power ! Green Change !” în
parteneriat cu Primăria Bardar. Au
desfăşurat campania de informare a
comunităţii despre proiect şi despre
protecţia mediului prin televiziunea
locală şi reţelele de socializare. Au
identificat şi au salubrizat terenurile
de pe râul Botna şi Pădurea Zânei,
colectând peste 80 de saci cu
deşeuri. Au dat stat Concursului
,,Cea mai curată şi mai amenajată
stradă”, iar la 22 mai 2017, de
Hramul localităţii, laureaţii – cei mai
harnici tineri voluntari şi gospodari
ai satului, vor primi plăcuţe cu
denumirea
străzii
respective.
Beneficiarii proiectului sunt 2 000
locuitori. 9. Consiliul Local al
Tinerilor Hansca, lider – Adriana
Muntean, implementează proiectul
,,Reamenajarea staţiilor din satul
Hansca”, în parteneriat cu Primăria
Hansca. Au desfăşurat campania de
informare a comunităţii despre
proiect, au procurat materialele
necesare şi la 11 mai 2015 vor picta
imagini pe pereţii celor 2 staţii; la 25
mai vor organiza o acţiune de
salubrizare a străzii principale şi a
staţiilor din localitate; iar în perioada
25 – 30 mai vor instala o urnă şi un
panou
informativ.
Beneficiarii
proiectului sunt cei 1 150 locuitori ai
satului. 10. Consiliul Local al
Tinerilor Puhoi, lider – Nicoleta
Modval, mentor – Tatiana Soltan,
implementează proiectul ,,Dezbateri
Puhoi”
în
parteneriat
cu
administraţia L. T. Puhoi. Au
desfăşurat o campanie de informare
despre proiect şi un concurs de
recrutare, unde au participat 53 de
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tineri. La 11 mai 2017 vor desfăşura
interviu cu aplicanţii pentru a selecta
15 membri ai clubului; la 15 mai va
avea loc instruirea tinerilor despre
metodele şi regulile de desfăşurare a
dezbaterilor, şi în perioada 19 – 23
mai se vor desfăşura dezbaterile
între tineri şi părinţi pe anumite
subiecte de interes comunitar.
Beneficiarii proiectului sunt 600 de
locuitori. 11. Consiliul Local al
Tinerilor Malcoci, care cuprinde 11
tineri consilieri activi, în frunte cu
liderul Valeria Cotun şi mentorul
Tatiana
Puiu,
implementează
proiectul
,,Amenajarea
curţii
Oficiului Poştal”, în parteneriat cu
Primăria Malcoci şi Gimnaziul
Malcoci. Au pregătit terenul şi au
procurat materialele necesare pentru
renovarea bordurii. La 12 mai 2017
vor planta flori în scuarul Căminului
Cultural Malcoci, iar la 13 mai vor
desfăşura acţiuni de salubrizare a
parcului şi vor instala 5 urne şi 2
bănci în scuarul Oficiului Poştal.
Beneficiarii proiectului sunt cei 2
501 locuitori ai satului. 12. Consiliul
Local al Tinerilor Horeşti cuprinde
15 tineri consilieri activi, în frunte
cu liderul Mădălina Movileanu şi
mentorul Ecaterina Guja, care
implementează
proiectul
,,Informarea este cheia puterii !” în
parteneriat cu Primăria Horeşti. Au
desfăşurat un sondaj on-line în
rîndul locuitorilor pentru a-i consulta
despre instalarea unui panou
informativ la Casa de Cultură
Horeşti şi a unei boxe de idei. După
propunerile parvenite, la 22 iunie
2017, vor instala panoul informativ
şi boxa de idei – instrument de a
consulta populaţia, inclusiv tinerii
din localitate despre activitatea
administraţiei publice locale. Vor
elabora şi distribui pliante cu
proiectele consiliului local de tineret.
Beneficiarii proiectului sunt cei 4
500 locuitori ai satului. 13. Consiliul
Local al Tinerilor Răzeni are în
componenţa sa 11 tineri consilieri
activi, în frunte cu liderul Alexandra
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Beregoi şi mentorul Eugeniu Gurău,
care implementează proiectul ,,EcoDecor – acasă-i cel mai bine”, în
parteneriat cu Primăria Răzeni. Au
desfăşurat campania de informare a
comunităţii despre proiect şi despre
protecţia mediului, au procurat
materialele necesare, au curăţit şi
amenajat o staţie care va fi pictată în
perioada 09 – 14 mai 2017, precum
şi
indicatorul
cu
denumirea
localităţii, iar la 03 iunie vor fi
instalate panourile informative. 14.
Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii
Noi are în componenţa sa 19 tineri
consilieri activi, în frunte cu liderul
Andrei Cebotaru şi mentorul Pavel
Manolache, care implementează
proiectul ,,Un mediu curat şi sănătos
pentru un viitor frumos !” în
parteneriat cu Primăria Ruseştii Noi.
Au desfăşurat o campanie de
sensibilizare a comunităţii despre
importanţa îngrijirii spaţiilor verzi,
pe reţelele de socializare. La
moment, are loc amenajarea şi
salubrizarea ,,Parcului Tineretului”
din localitate cu sădirea pomilor şi
florilor, renovarea a 4 bănci,
vopsirea a 16 bănci şi 8 felinare,
instalarea unei urne şi văruirea a 100
copaci. 15. Consiliul Local al
Tinerilor Răzeni, lider – Elena Rău,
mentor
–
Eugeniu
Gurău,
implementează proiectul ,,Ora Eco”,
în parteneriat cu Primăria Răzeni.
Au desfăşurat sedinţe de lucru şi au
planificat ca la 14 mai 2017 să
organizeze grupuri de voluntari, iar
la 17 mai să desfăşoare campania de
informare a comunităţii despre
protecţia mediului prin distribuirea
pliantelor. La 04 iunie va avea loc
ziua salubrizării în localitate, cu
instalarea a 40 urne pe stada centrală
şi Festivalul ,,Ora Eco”, cu
premierea celor mai activi voluntari.
16. Consiliul Local al Tinerilor
Răzeni, lider – Diana Creţu, mentor
– Eugeniu Gurău, implementează
proiectul ,,Răzeni şi Mogoşeşti –
împreună
pentru
promovarea
activităţilor culturale şi de tineret”,
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24.

în parteneriat cu Primăria Răzeni.
Au desfăşurat şedinţe de lucru
pentru asigurarea transportului şi
recuzita necesară pentru ca Studioul
artistic ,,Mlădiţa” şi Ansamblul
etnofolcloric ,,Răzeşii” să prezinte
un program de concert în comuna
Mogoşeşti, jud. Iaşi, România, la 20
– 21 mai 2017, unde vor mai avea
loc şi vizite de studiu şi schimb de
experienţe în domeniul politicilor
culturale şi de tineret. 17. Consiliul
Local al Tinerilor Văsieni cuprinde
în componeneţa sa 8 tineri consilieri
activi, în frunte cu liderul Natalia
Darii, implementează proiectul ,,Din
online în offline !”, în parteneriat cu
Primăria Văsieni. Au procurat
materialele necesare şi au desfăşurat
ateliere de discuţii cu 200 elevi din
L. T. ,,Dimitrie Cantemir”. La
moment demarează acţiunile de
informare despre securitatea pe
internet, dar şi concursurile de esee
şi desene despre internetul în ochii
tinerilor. Urmează o masă rotundă cu
premierea laureaţilor, jocul de
inteligenţă ,,Insula comorilor”, film
cu prietenii la Casa de Cultură şi
pictarea unei staţii cu tema
,,Generaţia moji” la 17 mai 2017.
În perioada 05 – 17 iunie s-a
desfăşurat perioada de aplicare la
concurs, unde s-au depus 3 dosare,
dar Comisia specială a desemnat-o
Concursul
pe
domnişoara
Maria
pentru
CODREANU,
Personalitatea
Secţiunea
Anului
2016
în
Domeniul
,,Personalitatea Politicilor de Tineret”. Este
Anului 2016 în preşedintele Consiliului Local de
Domeniul
Tineret
Ruseştii
Noi,
Politicilor de Vicepreşedintele
Consiliului
Tineret”, în Raional de Tineret Ialoveni,
cadrul
membru, Fondul pentru Tineri
Festivităţii
Ialoveni, Coordonator de voluntari,
,,Topul Raional studentă, Universitatea Tehnică a
al
Moldovei. A implementat diverse
Personalităţilor proiecte comunitare şi a organizat
Anului 2016” multe acţiuni pentru tineret,
monitorizează
implementarea
proiectelor finanţate de Fondul
pentru Tineri Ialoveni, pe care le
promovează on-line. Face parte din

23 iunie
/ Centrul
de
Sprijinire
a
Mediului
de
Afaceri
Transfro
ntaliere –
Training,
Expoziţii
şi
Simpozi
oane,
Pădurea
Ruseştii
Noi

Consiliul
Raional
Ialoveni
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Gala Bunelor
Practici
,,Instrumente
de participare
a tinerilor la
dezvoltarea
durabilă a
comunităţii”,
Ediţia VII

Reţeaua naţională a Consiliilor
locale ale tinerilor. Este înzestrată
cu
abilităţi
informatice,
de
comunicare şi de scriere a
proiectelor, dar şi competenţelor de
organizare a evenimentelor pentru
tineri. A desfăşurat sondajul
electronic privind identificarea
necesităţilor tinerilor din localităţile
raionului, efectuează schimburi de
bune practici şi experienţe în
domeniul politicilor de tineret,
privind
motivarea,
orientarea
profesională şi timpul liber al
tinerilor.
Au participat finaliştii celor 17
proiecte din Runda a XVI - a a
Programului de Granturi Mici al
Fondului pentru Tineri Ialoveni,
dar şi al echipelor Fondului pentru
Tineri Rîşcani şi Floreşti. La
eveniment ne-au onorat cu prezenţa
sa, actorii de calibru pentru
dezvoltarea politicilor de tineret:
domnul Anatolie DIMITRIU,
Preşedintele Raionului Ialoveni;
doamna Daniela NEDELCIUC,
Reprezentantul Guvernului în
teritoriul
raionului;
doamna
Nadejda STRELCIUC, investment
analyst, Organizaţia Finance in
Motion Investing in Development;
domnul
colonel
Pavel
DAMASCHIN, Şef, Inspectoratul
de Poliţie Ialoveni; domnul Sergiu
GURĂU, Preşedintele A. O. ,,EcoRăzeni”. Gala Bunelor Practici a
cuprins
Concursul
,,Topul
Proiectelor de Succes”, care s-a
desfăşurat în 4 ateliere de lucru,
unde, consiliile locale de tineret şi
grupurile de iniţiativă ale tinerilor
au venit cu prezentări de proiecte.
La Atelierul I Rolul educaţiei nonformale
în
dezvoltarea
capacităţilor şi competenţelor
tinerilor, au participat: 1. Grupul
de iniţiativă ,,Gangura Winners”,
Gangura, lider – Cristina Gopleac,
mentor – Petru Ţîrcu, proiectul
,,Spartachiada comunei Gangura”;
2. Consiliul Local al Tinerilor
Moleşti, lider – Mihaela Bălănuţa,

01 iulie /
Centrul de
Sprijinire
a
Mediului
de Afaceri
Transfron
- taliere,
Training,
Expoziţii
şi
Simpozioane,
Pădurea
Ruseştii
Noi

Consiliul
Raional
Ialoveni
,,A.O.
,,EcoRăzeni”/
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni/

13 000
lei

31

proiectul ,,Educate ! Inspire !
Change !”; 3. Consiliul Local al
Tinerilor Puhoi, lider – Nicoleta
Modval, mentor – Tatiana Soltan,
proiectul ,,Dezbateri Puhoi”; 4.
Consiliul Local al Tinerilor Răzeni,
lider – Alexandra Beregoi, mentor
– Eugeniu Gurău, proiectul ,,EcoDecor – acasă-i cel mai bine”; 5.
Fondul pentru Tineri Rîşcani. La
Atelierul II Implicarea tinerilor în
acţiuni de protecţie a mediului şi
de
promovare
a
educaţiei
ecologice, au participat: 1.
Consiliul Local al Tinerilor
Malcoci, lider – Valeria Cotun,
mentor – Tatiana Puiu, proiectul
,,Amenajarea
curţii
Oficiului
Poştal”; 2. Consiliul Local al
Tinerilor Hansca, lider – Adriana
Muntean, proiectul ,,Reamenajarea
staţiilor din satul Hansca”; 3.
Consiliul Local al Tinerilor
Ruseştii Noi, lider – Andrei
Cebotaru,
mentor
–
Pavel
Manolache, proiectul ,,Un mediu
curat şi sănătos pentru un viitor
frumos !”; 4. Consiliul Local al
Tinerilor Răzeni, lider – Elena Rău,
mentor – Eugeniu Gurău, proiectul
,,Ora Eco”. 5. Fondul pentru Tineri
Floreşti. La Atelierul III Accesul
facilitat al tinerilor la activităţi
cultural-artistice şi de petrecere a
timpului liber, au participat: 1.
Consiliul Local al Tinerilor
Gangura, lider – Iulian Gopleac,
mentor – Afanasii Mitev, proiectul
,,Fii pe val”; 2. Consiliul Local al
Tinerilor Nimoreni, lider –
Alexandra Gheorghiţă, mentor –
Natalia
Eremia,
proiectul
,,Carnavalul copiilor”; 3. Consiliul
Elevilor L. T. ,,Ion Suruceanu”,
Suruceni, lider – Laura Şoimu,
mentor – Zinaida Gulica, proiectul
,,Să ne cunoaştem ţara”; 4.
Consiliul Local al Tinerilor Răzeni,
lider – Diana Creţu, mentor –
Eugeniu Gurău, proiectul ,,Răzeni
şi Mogoşeşti – împreună pentru
promovarea activităţilor culturale şi
de tineret”; 5. Consiliul Local al
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Tinerilor Văsieni, lider – Natalia
Darii, proiectul ,,Din online în
offline !”. La Atelierul IV
Participarea tinerilor la viaţa
publică şi promovarea cetăţeniei
inteligente şi active, au participat:
1. Consiliul Local al Tinerilor
Ţîpala, lider – Valeria Castraveţ,
proiectul ,,Sit down”; 2. Grupul de
iniţiativă ,,Tendinţa viitorului”,
Văratic, lider – Stas Paladii,
proiectul ,,Consiliul Local al
Tinerilor Văratic – un pas mic
pentru tineri, un salt uriaş pentru
viitor”; 3. Consiliul Local al
Tinerilor Bardar, lider – Ştefan
Luchiţa, proiectul ,,Green Power !
Green Change !”; 4. Consiliul
Local al Tinerilor Horeşti, lider –
Mădălina Movileanu, mentor –
Ecaterina
Guja,
proiectul
,,Informarea este cheia puterii !”. A
avut loc semnarea Acordului de
colaborare între domnul colonel
Pavel
DAMASCHIN,
Şef,
Inspectoratul de Poliţie Ialoveni şi
domnişoara Maria LEVINTE,
Preşedinte, Consiliul Raional de
Tineret Ialoveni. A urmat un atelier
de informare, organizat de angajaţii
Inspectoratului de Poliţie Ialoveni
pe subiectele: organizarea şi
funcţionarea Poliţiei în Republica
Moldova; structura şi activitatea
Inspectoratului de Poliţie Ialoveni;
voluntariatul
în
asigurarea
securităţii
publice;
proiectul
,,Supravegherea de vecinătate”,
precum şi condiţiile, criteriile de
admitere la Academia ,,Ştefan cel
Mare” a MAI, şi de angajare în
structurile poliţiei. De asemenea,
au amenajat o expoziţie cu
mijloace tehnice din dotarea
poliţiei pe care tinerii au vizitat-o şi
au
ascultat
explicaţiile
instructorilor. Fundaţia pentru
Dezvoltare din Moldova au
organizat un sondaj prin metoda
chestionarului,
pe
care
l-a
completat fiecare tînăr participant,
privind necesităţile de instruire,
informare şi educaţie non-formală
33

a tinerilor. Comisia specială a
desemnat laureaţii Concursului
,,Topul Proiectelor de Succes”: 1.
Consiliul Local al Tinerilor Răzeni,
lider – Alexandra Beregoi, mentor
– Eugeniu Gurău, proiectul ,,EcoDecor – acasă-i cel mai bine”, care
s-au învrednicit, după merit, de
Trofeul
Excelenţei
Civice,
Diplomă de Laureat, premiul de
1 000 lei, florile recunoştinţei, din
partea Consiliului Raional Ialoveni
şi 3 tricouri din partea Coaliţiei
pentru Voluntariat. 2. Consiliul
Local al Tinerilor Ruseştii Noi,
lider – Andrei Cebotaru, mentor –
Pavel Manolache, proiectul ,,Un
mediu curat şi sănătos pentru un
viitor frumos !”, care s-au
învrednicit, după merit, de Trofeul
Excelenţei Civice, Diplomă de
Laureat, premiul de 1 000 lei,
florile recunoştinţei, din partea
Consiliului Raional Ialoveni şi 3
tricouri din partea Coaliţiei pentru
Voluntariat. 3. Consiliul Local al
Tinerilor Văsieni, lider – Natalia
Darii, proiectul ,,Din online în
offline !”, care s-au învrednicit,
după merit, de Trofeul Excelenţei
Civice, Diplomă de Laureat,
premiul de 1 000 lei, florile
recunoştinţei,
din
partea
Consiliului Raional Ialoveni şi 3
tricouri din partea Coaliţiei pentru
Voluntariat. 4. Consiliul Local al
Tinerilor Bardar, lider – Ştefan
Luchiţa, proiectul ,,Green Power !
Green Change !”, care s-au
învrednicit, după merit, de Trofeul
Excelenţei Civice, Diplomă de
Laureat, premiul de 1 000 lei,
florile recunoştinţei, din partea
Consiliului Raional Ialoveni şi 3
tricouri din partea Coaliţiei pentru
Voluntariat.
Administraţia
raionului Ialoveni şi A. O. ,,EcoRăzeni” a decernat Diplomă de
Gratitudine Fondului pentru Tineri
Râşcani şi Fondului pentru Tineri
Floreşti. Festivitatea a continuat cu
un program artistic cu talente
locale. Cei peste 100 participanţi
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26.

27.

au beneficiat de transport, logistică,
diplome, prînz, din atitudinea
generoasă a partenerilor: Consiliul
Raional Ialoveni, Fundaţia EstEuropeană din Moldova şi A. O.
,,Eco-Răzeni”.
În perioada 20 august – 15
septembrie 2017 s-a desfăşurat
concursul
şi
procesul
de
recepţionare a solicitărilor de
finanţare. S-au depus spre finanţare
19 proiecte din 14 localităţi:
Implementarea
Horeşti, Malcoci, Ţipala, Suruceni;
Programului:
Văsieni, Sociteni, Ulmu, Bardar,
,,Fondul
Ruseştii Noi, Mileştii Mici, Răzeni,
pentru Tineri
Ialoveni, Costeşti, Văratic. S-a
Ialoveni”.
solicitat un suport financiar de 132
Desfăşurarea
000, 00 lei. Circa 100 tineri, din
Rundei a
care: 94 % elevi şi 6 % studenţi, cu
XV -a a
vîrsta cuprinsă între 14 – 24 ani,
Programului
ghidaţi de cadrele didactice şi
de Granturi
lucrători de tineret din 14 localităţi
Mici pentru
au creat grupuri de iniţiativă, cu
Tineri
scopul de a crea oportunități de
participare a tinerilor pentru a
contribui la dezvoltarea comunității
și dezvoltarea personală. Gupurile,
mediu, aveau în componenţa lor
cîte 3 – 4 tineri.
Cele 19 de grupuri de iniţiativă ale
tinerilor şi consiliile locale de
tineret din 14 localităţi: şi-au
prezentat, argumentat şi apărat
proiectele, ideile expuse în
formularul de aplicare şi importanţa
lor pentru comunitate, impactul
Desfăşurarea durabilitatea, eficienţa acţiunilor.
interviului cu Au participat la interviu: 1. Grupul
aplicanţii la
de iniţiativă civică ,,Tinerii
Runda a XV – protectori”, Horeşti, lider – Eduard
aa
NIRCA, mentor – Ecaterina GUJA,
Programului proiectul ,,Remediu pentru mediu”,
de Granturi
2. Consiliul Local al Tinerilor
Mici pentru
Malcoci, lider – Andreea GÎNDEA,
Tineri
mentor – Tatiana PUIU, proiectul
,,Eco-Park”, a obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
5 000 lei, pentru procurarea şi
instalarea lămpilor LED şi a
panourilor solare în parcul din
centrul localităţii. 3. Consiliul
Local al Tinerilor Ţipala, lider –
Valeria CASTRAVEŢ, proiectul

20 august
– 20
decembrie
2016 /
Consiliul
Raional
Ialoveni

A.O. ,,EcoRăzeni”/
Consiliul
Raional
Ialoveni /
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni /
Fundaţia
EstEuropeană
din
Moldova

25
septembrie
/ Consiliul
Raional
Ialoveni

Consiliul
Raional
Ialoveni
,,A.O.
,,EcoRăzeni”/
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni
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,,Change the community”, 4.
Grupul
de
iniţiativă
civică
,,Impact”, Suruceni, lider – Cătălina
ERMURACHE, mentor – Andrei
BEREZOVSCHII, proiectul ,,Satul
meu – mîndria mea”, 5. Grupul de
iniţiativă
civică
,,GOLD
–
Generaţia cu Obiective Libere şi
Democratice”, Văsieni, lider – Igor
BODEAN, proiectul ,,Implicare
pentru Dezvoltare”, 6. Grupul de
iniţiativă civică ,,Eco-Socieni”,
Sociteni, lider – Alexandra
MOLDOVANU, mentor – Igor
BODEAN, proiectul ,,Sociteni – un
sat european”, 7. Grupul de
iniţiativă civică ,,Generaţia de aur”,
Ulmu, lider – Ana NICHIFOR,
mentor – Igor BODEAN, proiectul
,,Nu pot alţii – putem NOI”, 8.
Consiliul Local al Tinerilor Bardar,
lider – Ion TONU, proiectul ,,Citius
! Altius ! Fortius !”, 9. Consiliul
Local al Tinerilor Ruseştii Noi,
lider – Veronica COLŢA, mentor –
Eugenia COLŢA, proiectul ,,Prin
participare aducem schimbare!”,
10. Grupul de iniţiativă civică
,,Implicare = Succes”, Mileştii
Mici, lider – Aliona COZONAC,
proiectul ,,Înverzirea mediului –
indicele de sănătate al unei
comunităţi”, 11. Consiliul Elevilor
L. T. Ruseştii Noi, lider – Marian
RUSSU,
mentor
–
Viorica
CODREANU, proiectul ,,Împreună
ne putem salva!”, 12. Grupul de
iniţiativă civică ,,Respect”, Răzeni,
lider – Mihai JALBĂ, proiectul
,,Bănci tehnice pentru stadionul
sătesc”, 13. Consiliul Local al
Tinerilor Răzeni, lider – Alexandra
BEREGOI, mentor – Eugeniu
GURĂU, proiectul ,,Prin valori –
mai aproape de baştină!”, 14.
Grupul de iniţiativă civică ,,LEAD
2017”, Ialoveni, lider – Andrei
IOSIP, proiectul ,,Un licean
informat – un cetăţean respectat”,
15. Grupul de iniţiativă civică
,,IaLovEco”, Ialoveni, lider – Elena
RUDOI,
proiectul
,,Voluntari
pentru mediu”, 16. Consiliul Local
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28.

29.

Festivitatea
solemnă de
semnare a
Acordurilor de
colaborare şi a
certificatelor
de grant
pentru
implementarea
celor 19
proiecte ale
consiliilor
locale de
tineret
în 14 localităţi

Finanţarea şi
implementarea
a 19 proiecte
în Runda a
XV – a
Programului
de granturi
Mici al
Fondului
pentru Tineri
Ialoveni

al Tinerilor Răzeni, lider – Cătălina
MOCANU, mentor – Eugeniu
GURĂU, proiectul ,,Cu un pas mai
siguri!”, 17. Grupul de iniţiativă
civică
,,Promotorii
sănătăţii”,
Costeşti,
lider
–
Mariana
DIACONU,
proiectul
,,STOP
Tuberculozei şi HIV / SIDA”, 18.
Grupul
de
iniţiativă
civică
,,SpeakUp Moldova!”, Răzeni, lider
– Anghelina TULGARA, proiectul
,,Egalitate de gen şi toleranţă”, 19.
Grupul
de
iniţiativă
civică
,,Tendinţa viitorului”, Văratic, lider
– Stas PALADII, proiectul
,,Consiliul Local de Tineret Văratic
– un pas mic pentru tineri, un salt
uriaş pentru viitor”.
În cadrul festivităţii au participat
peste 100 tineri din cele 19 de
echipe de proiect, care au
desfăşurat un dialog constructiv cu
administraţia
raionului
şi
reprezentanţii
Fundaţiei
EstEuropene. Au fost prezente
consiliile de tineret, grupurile de
iniţiativă în frunte cu liderul
grupului şi mentorul adult, dar şi cu
mentorul de proiect din partea
Fondului pentru Tineri care, au
primit certificatele de grant şi au
semnat Acordurile de colaborare
pentru începerea activităţilor din
proiecte. A urmat un atelier de
instruire privind procesul de
implementare a proiectelor cu
respectarea calendarului rundei,
precum şi managementul financiar,
cheltuirea resurselor financiare şi
raportarea narativă.
1. Grupul de iniţiativă civică
,,Tinerii protectori”, Horeşti, lider –
Eduard NIRCA, mentor – Ecaterina
GUJA, proiectul ,,Remediu pentru
mediu”, a obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
4 500 lei, pentru organizarea
campaniei de informare ,,Salvăm
natura”, amenajarea curţii L. T.
Horeşti, procurarea şi instalarea a 2
tomberoane. 2. Consiliul Local al
Tinerilor Malcoci, lider – Andreea
GÎNDEA, mentor – Tatiana PUIU,

30
septembrie
/ Consiliul
Raional
Ialoveni

Consiliul
Raional
Ialoveni
,,A.O.
,,EcoRăzeni”/
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni

29
septembrie
–
08
decembrie

Consiliul
Raional
Ialoveni
,,A.O.
,,EcoRăzeni”/
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni

Consiliul Fundaţia
Raional
EstIaloveni Europeană
70 000 50 000 lei,
lei şi
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proiectul ,,Eco-Park”, a obţinut un
suport financiar, valoarea căruia
constituie 5 000 lei, pentru
procurarea şi instalarea lămpilor
LED şi a panourilor solare în parcul
din centrul localităţii. 3. Consiliul
Local al Tinerilor Ţipala, lider –
Valeria CASTRAVEŢ, proiectul
,,Change the community”, a obţinut
un suport financiar, valoarea căruia
constituie 7 000 lei, pentru
confecţionarea şi instalarea a 6 urne
şi 12 bănci în parcul din centrul
localităţii. 4. Grupul de iniţiativă
civică ,,Impact”, Suruceni, lider –
Cătălina ERMURACHE, mentor –
Andrei BEREZOVSCHII, proiectul
,,Satul meu – mîndria mea”, a
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 7 000 lei,
pentru amenajarea şi reconstruirea
staţiei de pasageri din centrul
localităţii. 5. Grupul de iniţiativă
civică ,,GOLD – Generaţia cu
Obiective Libere şi Democratice”,
Văsieni, lider – Igor BODEAN,
proiectul
,,Implicare
pentru
Dezvoltare”, a obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
6 000 lei, pentru organizarea
atelierelor
de
instruire,
competiţiilor
sportive,
concursurilor de poezie, eseu şi
desen, precum şi pentru amenajarea
şi salubrizarea locurilor atractive
din localitate. 6. Grupul de
iniţiativă civică ,,Eco-Socieni”,
Sociteni, lider – Alexandra
MOLDOVANU, mentor – Igor
BODEAN, proiectul ,,Sociteni – un
sat european”, a obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
7 000 lei, pentru curăţirea străzii
centrale din localitate, procurarea şi
instalarea a 12 urne, precum şi
desfăşurarea Concursului ,,Cea mai
curată mahala”. 7. Grupul de
iniţiativă civică ,,Generaţia de aur”,
Ulmu, lider – Ana NICHIFOR,
mentor – Igor BODEAN, proiectul
,,Nu pot alţii – putem NOI”, a
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 7 000 lei,
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pentru salubrizarea şi amenajarea
curţii Casei de Cultură Ulmu,
procurarea şi instalarea a 8 urne şi 4
bănci. 8. Consiliul Local al
Tinerilor Bardar, lider – Ion
TONU, proiectul ,,Citius ! Altius !
Fortius !”, a obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
7 000 lei, pentru amenajarea
stadionului sportiv din localitate şi
dotarea cu utilaj şi echipament
pentru atletism şi gimnastică,
precum şi desfăşurarea Concursului
,,Cel mai bun sportiv”. 9. Consiliul
Local al Tinerilor Ruseştii Noi,
lider – Veronica COLŢA, mentor –
Eugenia COLŢA, proiectul ,,Prin
participare aducem schimbare!”, a
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 6 000 lei,
pentru organizarea acţiunilor pentru
copii şi tineret: cinema în aer liber,
,,City Quest” şi spartachiada
tinerelor familii. 10. Grupul de
iniţiativă civică ,,Implicare =
Succes”, Mileştii Mici, lider –
Aliona
COZONAC,
proiectul
,,Înverzirea mediului – indicele de
sănătate al unei comunităţi”, a
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 7 500 lei,
pentru înverzirea unui teren cu
arbuşti şi copaci, procurarea şi
instalarea a 5 bănci şi 2 urne. 11.
Consiliul Elevilor L. T. Ruseştii
Noi, lider – Marian RUSSU,
mentor – Viorica CODREANU,
proiectul ,,Împreună ne putem
salva!”, a obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
3 000 lei, pentru organizarea
atelierelor de instruire, salubrizarea
curţii şi terenului aferent liceului,
precum şi vopsirea utilajului
sportiv. 12. Grupul de iniţiativă
civică ,,Respect”, Răzeni, lider –
Mihai JALBĂ, proiectul ,,Bănci
tehnice pentru stadionul sătesc”, a
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 7 000 lei,
pentru desfăşurarea lucrărilor de
construcţie şi instalare a 2 bănci
tehnice pe stadion. 13. Consiliul
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Local al Tinerilor Răzeni, lider –
Alexandra BEREGOI, mentor –
Eugeniu GURĂU, proiectul ,,Prin
valori – mai aproape de baştină!”, a
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 5 500 lei,
pentru colectarea fotografiilor din
localitate şi organizarea unei
expoziţii în cadrul Festivalului
,,Gustul pîinii de acasă”, editarea
broşurilor despre personalităţile
satului Răzeni şi completarea
,,Istoricului satului” pe site-ul
www.razeni.md . 14. Grupul de
iniţiativă civică ,,LEAD 2017”,
Ialoveni, lider – Andrei IOSIP,
proiectul ,,Un licean informat – un
cetăţean respectat”, a obţinut un
suport financiar, valoarea căruia
constituie 7 500 lei, pentru
desfăşurarea unui set de 4 lecţii pe
subiecte juridice cu elevii din 4
localităţi ale raionului Ialoveni. 15.
Grupul
de
iniţiativă
civică
,,IaLovEco”, Ialoveni, lider – Elena
RUDOI,
proiectul
,,Voluntari
pentru mediu”, a obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
7 500 lei, pentru desfăşurarea
atelierelor de instruire, excursii de
informare şi sensibilizare în
domeniul ecologiei şi reciclării. 16.
Consiliul Local al Tinerilor Răzeni,
lider – Cătălina MOCANU, mentor
– Eugeniu GURĂU, proiectul ,,Cu
un pas mai siguri!”, a obţinut un
suport financiar, valoarea căruia
constituie 7 000 lei, pentru
desfăşurarea
campaniei
de
informare
despre
siguranţa
traficului
rutier,
distribuirea
reflectorizantelor,
precum
şi
instalarea a două denivelări
artificiale pe strada centrală din
localitate. 17. Grupul de iniţiativă
civică
,,Promotorii
sănătăţii”,
Costeşti,
lider
–
Mariana
DIACONU,
proiectul
,,STOP
Tuberculozei şi HIV / SIDA”, a
obţinut un suport financiar,
valoarea căruia constituie 6 000 lei,
pentru desfăşurarea campaniei de
informare privind profilaxia bolilor
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30.

Festivitatea de
lansare a
Săptămînii
Naţionale a
Volentariatului,
,,Hai în gaşca
voluntarilor”,
Ediţia XI

infecţioase în localităţile: Puhoi,
Costeşti, Mileştii Mici, Bardar,
Dănceni. 18. Grupul de iniţiativă
civică
,,SpeakUp
Moldova!”,
Răzeni,
lider
–
Anghelina
TULGARA, proiectul ,,Egalitate de
gen şi toleranţă”, a obţinut un
suport financiar, valoarea căruia
constituie 5 000 lei, pentru a
organiza ateliere de instruire
privind egalitatea de gen, discursul
în public, dezbateri, filmuleţe,
jocuri de creativitate. 19. Grupul de
iniţiativă
civică
,,Tendinţa
viitorului”, Văratic, lider – Stas
PALADII, proiectul ,,Consiliul
Local de Tineret Văratic – un pas
mic pentru tineri, un salt uriaş
pentru viitor”, a obţinut un suport
financiar, valoarea căruia constituie
7 500 lei, pentru a procura
materialele necesare şi pentru a
construi o staţie de autobus pentru
cetăţenii din localitate.
Festivitatea de lansare a Săptămînii
Naţionale a Voluntariatului, cu
genericul
,,Hai
în
gaşca
voluntarilor”, Ediţia a XI - a, cu
participarea a peste 100 de tineri
voluntari din cele 19 de grupuri de
iniţiativă şi consilii locale de
tineret, din cele 14 localităţi ale
raionului, care implementează
proiecte în Runda a XV – a de
Consiliul
granturi a Fondului pentru Tineri
Raional
Ialoveni, şi mobilizează actorii
Ialoveni
sociali ca să organizeze alegerile
28
/ A. O.
pentru crearea reţelei consiliilor septembrie
,,Tinerii
locale de tineret în scopul sporirii / Consiliul
pentru
participării tinerilor la dezvoltarea Raional
Deptrul la
comunităţii. Au participat cu Ialoveni
Viaţă”/
prezentări
de
activităţi
Ministerul
coordonatorii de voluntari la nivel
Tineretului
local ai Săptămânii Naţionale a
şi Sportului
Voluntariatului ,,Hai în gaşca
voluntarilor”, Ediţia XI – a, care se
va desfăşura în perioada 02 – 08
octombrie 2017, în localităţile
raionului Ialoveni.Ne-a onorat cu
prezenţa actorii cei mai perspicace
ai dezvoltării politicilor de tineret:
domnul
Victor
ISTRATIEV,
Suplinitor
al
atribuţiilor
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preşedintelui raionului Ialoveni;
doamna Monica BABUC, Ministrul
Educaţiei, Culturii şi Cercetării al
Republicii
Moldova,
doamna
Daniela
NEDELCIUC,
Reprezentantul
Guvernului
Republicii Moldova în teritoriul
raionului Ialoveni, domnul Sorin
MEREACRE,
Preşedintele
Fundaţiei
Est-Europene
din
Moldova;
doamna
Antoniţa
FONARI, Preşedintele A. O.
,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”,
domnul
Victor
BÎNZARI,
Vicepreşedintele
Raionului
Ialoveni, doamna Galina NIŢA,
Şef, Direcţia Generală Educaţie
Ialoveni.
Domnul
Victor
PLETOSU, specialist principal în
domeniul politicilor de tineret, a
desfăşurat atelierul de instruire
privind documentaţia care urmează
a fi elaborată în cadrul activităţilor
din Săptămâna
Naţională a
Voluntariatului ,,Hai în gaşca
voluntarilor”, Ediţia XI – a, în
perioada 02 – 08 octombrie 2017,
în localităţile raionului Ialoveni.
Coordonatorii locali ai Săptămânii
Naţionale a Voluntariatului în
localităţile raionului Ialoveni:
1. RUSU Marina, Ruseştii Noi;
2. BUCIUMAŞ Elena, Zîmbreni;
3. ŢÎRCHI Daniela, Răzeni;
4. ROMAN Valeria, Bardar;
5. BODEAN Igor, Văsieni;
6. POPA Marius, Ţipala;
7. GUJA Ecaterina, Horeşti;
8. MOLDOVANU Alexandra,
Sociteni;
9. NICHIFOR Ana, Ulmu;
10. PUIU Tatiana, Malcoci;
11. LEVINTE Maria, Hansca;
12. STAN Gabriela, Mileştii Mici;
13. POPOV Diana, Mileştii Mici;
14. GOREANU Maria, Puhoi;
15. MAHU Elena, Costeşti;
16. PLADII Stas, Văratic;
17. TOPALĂ Ariadna, Moleşti;
18. PETICÎ Marina, Suruceni;
19. ROTARU Lilia, Suruceni;
20. CORCODEL Adriana, Ialoveni;
21.
BOLDURATU
Carolina,
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Ialoveni;
22. FUŞTEI Anastasia, Ialoveni;
23. GHEORGHIŢĂ Alexandra,
Nimoreni;
24. MIHĂILĂ Nicoleta, Dănceni.
Au fost decernate diplome de
gratitudine din partea Ministerului
Tineretului
şi
Sportului
al
Republicii Moldova şi A. O.
,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”
pentru implicare activă în cadrul
Săptămînii
Naţionale
a
Voluntariatului 2016:
1. Primăria oraşului Ialoveni,
Primar – Sergiu ARMAŞU;
2. Primăria satului Văsieni, Primar
– Sergiu CANDU;
3. Primăria comunei Răzeni, Primar
– Ion CREŢU;
4. L. T. ,,Petre Ştefănucă”, Ialoveni,
Director – Vera BALAN;
5. L. T. ,,Andrei Vartic”, Ialoveni,
Director – Valentina SECARĂ;
6. L. T. ,,Ion Pelivan”, Răzeni,
Director – Natalia BIVOL;
7. L. T. ,,Olymp”, Costeşti,
Director – Maria BIVOL;
8. L. T. Costeşti, Director –
Svetlana BORTĂ;
9. L. T. ,,Mihail Bârcă”, Mileştii
Mici, Director – Aliona PULBERE;
10. L. T. ,,Dimitrie Cantemir”,
Văsieni,
Director
–
Nina
MIHALACHE;
11. L. T. Puhoi, Director – Maria
SOLTAN;
12. Gimnaziul ,,Grigore Vieru”,
Ialoveni, Director – Gheorghe
STEGĂRESCU;
13. Gimnaziul Malcoci, Director –
Elena GÎNDEA;
14. Serviciul Asistenţă PsihoPedagogică Ialoveni, Director –
Angela ŞINCOVICI;
15. A. O. ,,Eco-Răzeni”, Preşedinte
– Sergiu GURĂU;
16. A. O. ,,Alternativa”, Costeşti,
Preşedinte – Maria BIVOL;
17. Consiliul Local de Tineret
Ţipala, Preşedinte – Valeria
CASTRAVEŢ;
18. Grupul de iniţiativă civică
,,Tinerii activi”, Văsieni, lider –
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31.

Igor BODEAN;
19. Grupul de iniţiativă civică
,,Cheia succesului”, Puhoi, mentor
– Tatiana SOLTAN;
20. Grupul de iniţiativă civică
,,Noua generaţie”, Malcoci, mentor
– Tatiana PUIU;
21. Grupul de iniţiativă civică
,,Coloritul”, Ţipala, lider – Marius
POPA;
22. Grupul de iniţiativă civică
,,VIP”, Ialoveni, lider – Aneta
LUCA.
Tinerilor activi le dorim mult
succes !
Agenda SNV în raionul Ialoveni a
cuprins activităţile:
1.
Training:
„Importanţa
voluntariatului în viaţa tinerilor”,
Liceul Teoretic Horeşti. Training
organizat cu elevii clasei a IX si
citiva elevi din clasa a VIII-a. În
timpul activitatii tinerii au fost
informaţi de ce este bine să faci
voluntariat, care sunt beneficiile şi
cum poti deveni voluntar.
2. Prelucrarea igienică a săli de
sport din satul Horeşti. Elevii
împreună cu responsabilul au
organizat în sala de sport o zi a
Desfăşurarea
curăţeniei.
Săptămînii
02 – 08
3. ,,Copacul reuniunii” din satul
Naţionale a
octombrie
Puhoi. A fost identificat un arbore
Voluntariatului
2017, în
de care s-au prins panglici colore,
în raionul
18
astfel desemnând copacul prieteniei
Ialoveni, ,,Hai
localităţi
şi reuniunii.
în gaşca
ale
4. Amenajarea parcului de lîngă L.
voluntarilor”,
raionului
T. ,,Ion Suruceanu” Suruceni.
Ediţia XI
Elevii claselor a VIII-a a X-a au
efectuat lucrări de salubrizare.
5. Organizarea expoziţiilor cu tema
voluntariatului la Biblioteca Publică
Zîmbreni. S-au pus în evidenţă cartile
noi şi tinerii s-au informat despre
beneficiile voluntariatului.
6. ,,Cartea cere ajutor”, la
Biblioteca publică Costeşti, în
fiecare an, când are loc Săptămâna
Naţională a Voluntariatului să
vizităm Biblioteca Costeşti şi să
ajutăm la restaurarea unor cărţi mai
vechi, dar necesare. Anul ăsta nu
am făcut excepţie, iar voluntarii

Consiliul
Raional
Ialoveni
/
Primăriile
localităţilor
raionului /
A. O.
,,Tinerii
pentru
Deptul la
Viaţă”/
Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării
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CSPT ,,Avante” s-au implicat
pentru a da viaţă cărţilor.
7. Împarţirea pliantelor şi plasarea
avizurilor cu tematica ,,Saptamâna
Voluntariatului’’ în s. Sociteni. Sau elaborat pliante şi avizuri cu
tematica
,,Saptamina
Voluntariatului’’ cu informaţii
despre voluntariat şi importanţa
lui, astfel motivînd locuitorii să se
implice în viaţa satului, să activeze
în rînd cu noi. Pliantele s-au
impartit la şcoală, în sacoşele cu
produse de primă necesitate
familiilor social-vulnerabile.
8. ,,Lectura - o scânteie a minţii” la
Biblioteca
Gimnaziului
,,Alexandrina Rusu”, Dănceni. A
fost organizată o vizită
la
bibliotecă şi lectura unei opere
literare cu elevii clasei a III-a.
9. Şedinţă cu tinerii din localitatea
Malcoci la Căminul Cultural
Malcoci. Tinerii au stabilit ora şi
locul
pentru
activităţile
de
voluntariat care urmau să le
organizeze.
10.
Vizita
locurilor
pentru
implementarea activităţilor de
voluntariat din localitatea Malcoci
(Parcul central, staţiile auto de la
periferiile localităţii). Tinerii au
vizitat locurile, şi au marcat locul
pentru salubrizare, şi au discutat cu
APL în privirea procurării vopselei
pentru băncile de la staţii.
11. Demararea lucrărilor de
salubrizare a terenului destinat
parcului pentru tineri din Mileştii
Mici. Terenul a fost identificat
pentru înverzirea parcului de
promenadă şi odihnă pentru tineri.
Au început lucrările de pregatire a
zonei pentru începutul lucrărilor de
construcţie. A fost nivelat, curăţat
de ierburi şi trasate şi identificate
hotarele acestuia.
12. Măsuri de salubrizare în centrul
satului
Moleşti.
La
această
activitate au participat atât elevi
din clasele a I-X-a, cadre didactice,
cât şi membri ai primăriei satului
Moleşti: a fost greblat teritoriul, a
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fost colectat frunzişul uscat şi
deşeurile prezente pe stadion
(butelii de plastic, ambalaje de la
diverse produse) acumulate
în
urma meciurilor de fotbal. Am
insistat către APL cu rugămintea de
a ne oferi transport pentru
depozitarea deşeurilor la groapa de
gunoi. Elevii au fost foarte activi,
iar în urma acestei activităţi,
stadionul a căpătat un
aspect
agreabil şi plăcut pentru odihnă.
13. ,,Fumatul ucide” în holul
Gimnaziului ,,Alexandrina Rusu”
Dănceni. Realizarea unor gazete de
perete. Discuţie cu medicul de
familie privind efectele nocive ale
fumatului.
14. Sesiune iniţială de creare a
grupurilor de elevi - mentori pentru
educaţia incluzivă la L.T. „Petre
Ştefănucă”. Pentru instruirea şi
constituirea grupurilor au fost
prezenţi 29 elevi din clasele a VIXII-a. Reprezentaţii AO LUMOS şi
Y-PEER Moldova au organizat
activităţi în grup, jocuri interactive.
15. ,,Promovarea SNV printr-un
spot video în r. Ialoveni” de A. O.
,,GOLD”, Văsieni. Un grup de
tineri au îndemnat să se implice cît
mai mulţi în SNV.
16. Activitate interactivă „Unitate
prin diversitate” la Grădiniţa
„Butucel”, s. Nimoreni, unde s-a
desfăşurat un cerc de origami şi
lucru în echipă cu copiii.
17. Salubrizarea teritoriului aferent
monumentului din centrul localităţii
Ruseştii Noi. În Parcul tineretului
din comuna Ruseştii Noi elevii
claselor a IX-a au făcut curaţenie pe
teritoriul monumentului.
18. ,,Tânăr şi activ” la Liceul
Teretic „Aurel David”, Bardar. Un
atelier în care s-a discutat despre
statutul de voluntar, importanţa
implicării tinerilor în problemele
comunităţii, perspective şi soluţii.
19. Atelier „Tehnica Origami” la
Unitatea de Educaţie Incluzivă a
Liceului
Teoretic
,,Petre
Ştefănucă”, Ialoveni. Elevul clasei
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a XII-a, Artur Porcescu a prezentat
un master-class la ,,Tehnica
Origami” pentru elevii de la UEI,
cât şi pentru toţi elevii interesaţi,
prezenţi la activitate.
20. Masa rotundă cu tema
,,Beneficiile voluntariatului” la
Liceul Teoretic Zâmbreni. A avut
loc informarea elevilor despre
voluntariat şi oportunităţile de a se
implica în viaţa comunităţii
21. Acţiuni de salubrizare a
străzilor principale din localitatea
Nimoreni.
S-a
desfăşurat
salubrizarea drumurilor principale
de către Consiliul Local de Tineret
şi voluntari.
22. Sădirea a 20 copaci în s.
Sociteni. Activitatea a avut loc în
spatele cimitirului, unde mai sunt
sădiţi copaci, dar în urma unui
incident, au ars o parte din ei.
Acum a fost restabilită porţiunea
accidentată.
23. Acţiune de binefacere ,,Să
dăruim zâmbete” la domiciliul unui
bătrîn din s. Suruceni. Membrii
consiliului de elevi au dăruit
produse alimentare şi igienice la
domiciul unui bătrân din localitate.
24. Back in time (childhood) în s.
Razeni, la Gradiniţa ,,Ghiocelul”.
Un grup format din 10 elevi ai
claselor liceale au instruit picii de la
gradiniţă în domeniul ecologic şi
spiritului civic.
25. Pregătirea pământului şi
semănarea stratului de iarbă în
parcul din localitatea Mileştii Mici.
Pământul înaintea semănării ierbii
are nevoie de o prelucrare şi afînare
mai concentrată, ca aceasta sa
reuşească să răsară. S-a folosit
semănătoarea
manuală,
încorporarea seminţelor s-a făcut cu
grebla.
26. Siguranţa în trafic - un pas
pentru VIAŢĂ! În scuarul L. T.
”Olimp” Costeşti. Clasa a VIII-a
înainte de ore, a organizat un flashmob, unde a împărţit pliante şi a
încurajat şoferii să fie atenţi în
trafic, mai ales în preajma
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instituţiilor de învăţământ, unde
circulă
permanent
copii.
În hainele fosforescente, voluntarii
au dirijat traficul lângă trecerea de
pietoni, pentru ca elevii să poată
trece fără pericol. Această activitate
s-a desfăşurat deasemenea în timpul
pauzelor mari.
27. ,,Împarte bucurii” la Liceul
Teoretic
Puhoi.
Această
zi
presupune a fi una a bucuriei şi
anume am oferirit îmbrăţişări şi
dulciuri, fiecărui elev la intrarea în
şcoală, care a primit bomboane
acestea
constituind
pastilele
fericirii. A doua jumatate a zilei a
fost dedicată desenului comun pe
asfalt ‘’Cum văd eu fericirea’’.
28. ,,Mă înţeleg şi mă accept aşa
cum sunt!” la Liceul Teoretic
”Olimp” Costeşti, Clasa a VIII-a.
Pentru că voluntariatul înseamnă şi
promovarea unui mod de viaţă
sănătos, am desfăşurat o oră
informativă despre schimbările care
au loc în adolescenţă, despre reguli
de igienă personală, şi despre cum
acceptăm aceste schimbări pentru a
fi în armonie cu noi şi cu semenii
noştri.
29. ,,Ajutor în gospodăriile
oamenilor în etate din localitatea
Moleşti”.
Gospodăria
foştilor
profesori Grosu Varvara şi Grosu
Vasile din Moleşti. S-a adunat
frunzişul uscat şi s-a săpat grădina
s-a făcut ordine în curte.
30. Activitatea de informare
privitor
la
ce
reprezintă
voluntariatul şi avantajele pe care le
prezintă acesta, în sala de festivităţi
din Liceul Teoretic Ţipala. Scopul
principal al acestei activităţi este
sporirea interesului tinerilor privitor
la practicarea voluntariatului. În
cadrul acestei activităţi elevii au
fost informaţi ce reprezintă
voluntariatul,
cum
se
face
voluntariat şi de ce merită practicat
şi sprijinit.
31. Atelierul de instruire ,,Stop
Violenţei în Familie” în Casa de
Cultură Bardar. Activitate în care
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am abordat diverse aspecte ale
violenţei în familie şi necesitatea
soluţionării acestei probleme.
32. ,,Ocroteşte-mă” la Liceul
Teoretic Puhoi. 4 octombrie este
Ziua Mondială a Animalelor cu
această ocazie am facut o lecţie de
informare despre animalele aflate în
pericol şi anume pe cale de
dispariţie. Ziua a început cu emisie
radiofonică cu recital de poezii
despre animale. Am facut de
asemenea şi un master-class unde
am confecţionat felicitări în formă
de animăluţe.
33. Concert prezentat elevilor cu
dizabilităţi severe de la Unitatea de
educaţie incluziva a Liceului
Teoretic
,,Petre
Ştefănucă”,
Ialoveni de către copiii de la
Grădiniţa „Licurici”, la Unitatea de
educaţie incluziva a Liceului
Teoretic
,,Petre
Ştefănucă”,
Ialoveni. Un grup de copii însoţiţi
de educătoarea Muntean Aurelia şi
conducătorul artistic Cilimicenco
Natalia au prezentat un concert,
implicând în dansuri şi elevii
spectatori.
34. Curăţarea bibliotecii publice
Zîmbreni. A avut loc aranjarea
cărţilor pe rafturi conform fişierelor
bibliografice de către voluntarii
care au ajutat bibiotecara.
35. ,,Să ajutăm oamenii în vârstă!
La domiciliul unui
bătrân
singuratic. Un grup de levii ai
clasei a VI-a au ajutat un bătrân la
lucrul în gospodărie.
36. Un mediu curat pentru picii de
la grădiniţa ,,Mărţişor”, Suruceni.
Elevii claselor a V-a A şi B au
efectuat lucrări de salubrizare a
teritoriului adiacent grădiniţei.
37. Salubrizarea Parcului central
din satul Malcoci. S-a vopsit o
urna care a fost instalată mai târziu
de celelalte, şi acţiuni de
salubrizare (curăţarea terenului de
frunze, curăţarea şi afânarea florilor
de lângă monument) Am avut
nevoie de saci menajeri, mănuşi,
instrumente de lucru. Sacii,
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mănuşile şi vopseaua le-au oferit
Administraţia Publică Locală.
Agentul economic de lângă parc a
intervenit cu o pauză de cafea.
37. ,,Înverzirea mediului - Indicele
de sănătate a unei localităţi”, în
noul Parc destinat Tinerilor din
comuna Mileştiii Mici. Au demarat
primele lucrări de amenajare a unui
parc
în
cadrul
proiectului
,,Înverzirea mediului-Indicele de
sănătate
a
unei
localităţi,,.
Lucrările de salubrizare a terenului
destinat parcului pentru tineri au
presupus
nivelarea
suprafeţei
identificate, curăţirea de ierburi şi
trasarea şi identificarea hotarelor
acesteia. Suprafaţa totală a parcului
va fi de 400 m2, acesta find în
imediata vecinătatea a terenului de
joacă pentru copii.
38. ,,Back in tim” la Liceul
Teoretic ,,Ion Pelivan”, Răzeni.
Activitatea a avut ca scop
informarea elevilor din clasele a 3-a
si a 4-a cu referire la necesitatea de
a manifesta spiritul civic in cadrul
Voluntariatului.Prin
intermediul
jocului, am prezentat beneficiile
acestei
actiuni
benevole.
Elevii au avut parte de o activitate
energizanta, în cadrul careia au
demonstrat receptivitate si dorinta
de a cunoaste cat mai multe in acest
domeniu.
39. Activitate de salubrizare a curţii
Spitalului Raional Ialoveni. Elevii
Liceului Teoretic „Andrei Vartic” ,
profesorii si locatarii oraşului
Ialoveni care trăiesc in apropierea
policlinicii au organizat o activitate
de salubrizare al parcului din jurul
policlinicii Raionale. La această
activitate , echipa de voluntari au
dat un aspect mai frumos şi decent
locului unde multă lume se
odihneşte.
40.Salubrizarea teritorului terenului
sportiv din localitatea Ţipala. În
cadrul acestei activităţi CLT Ţipala,
împreună cu voluntari activi şi
dornici de acţiune, schimbare, au
realizat
curăţirea
teritoriului
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32.

Clubul
Tinerilor Lideri
Comunitari –
un atelier de
analiză,
raportare
intermediară şi
monitorizare a
implementării
celor 19
proiecte din 14
localităţi din
Runda a XV – a
a Programului
de Granturi
Mici al

terenului de sport din localitate,
atribuindu-i un aspect cât mai
plăcut,
întrucât
din
cauza
neglijenţei unor locuitori acesta
avea un aspect neîngrijit. Partener
al acestei activităţi a fost APL,care
ne-a ajutat la buna desfăşurare a
activităţii.
41.,,Respirăm verde!” în apropierea
parcului central din localitatea
Ţipala. Activitatea constă în
îngrijirea copacilor plantaţi în
apropiere de parcul central din
localitate. Împreună cu voluntari
activi am adunat deşeurile din
apropiere.
42. ,,Ziua Sportului în localitatea
Nimoreni” pe stadionul satului
Nimoreni.
S-a
organizat
campionatele la problele sportive:
volei, tenis de câmp, fotbal.
43. Activitate de salubrizare a curţii
Liceului Teoretic ,,Andrei Vartic”,
Ialoveni. Elevii L.T. ,,Andrei
Vartic” au organizat o activitate de
salubrizare pe teritoriul liceului.
44. Masă rotundă "Istorii de
succes" la Biblioteca Publică
Zîmbreni. S-a povestit şi s-a
prezentat referate despre rolul unor
personalităţi
marcante
ăn
dezvoltarea societăţii.
45. Instalarea băncilor în parcul din
localitatea Mileştii Mici. Au fost
instalate 4 bănci pentru odihnă, cîte
2 bănci pe părţile laterale ale
parcului
Daniel COJOCARI, Coordonator
de programe, Consiliul Naţional al
Tineretului
din
Moldova
a
prezentat proiectul ,,U-Report
Moldova” – un nou instrument al
UNICEF Moldova de comunicare
02
cu tinerii. Au participat cu noiembrie
prezentări de proiecte reuşite, bune / Consiliul
practici şi istorii de succes, CELE Raional
19 grupuri de iniţiativă civică cu Ialoveni
mentorii lor şi consiliile locale de
tineret. Comunicările tinerilor au
fost structurate conform unor
puncte de reper concrete: imagini
video / foto despre acţiunile
proiectelor cu informaţii succinte,

Consiliul
Raional
Ialoveni
,,A.O.
,,EcoRăzeni”/
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni
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Fondului pentru relevarea rezultatelor şi impactul
Tineri Ialoveni activităţilor, numărul de beneficiari
şi categoriile acestora, bugetul
proiectului şi alte resurse atrase,
partenerii și rolul actorilor în
proiect, implicarea tinerilor, lecţiile
învăţate, problemele întîlnite şi
soluţiile identificate, dar şi
continuitatea
activităţilor
proiectului. 1. Grupul de iniţiativă
civică ,,Tinerii protectori”, Horeşti,
lider – Eduard NIRCA, mentor –
Ecaterina GUJA, implementează
proiectul ,,Remediu pentru mediu”,
în parteneriat cu administraţia
liceului. A organizat campania de
informare pentru elevii şi profesorii
liceului, cu genericul: ,,Salvăm
natura”, a recrutat voluntari pentru
amenajarea curţii L. T. Horeşti,
pregătirea porţiunii de teren,
procurarea şi instalarea a 2
tomberoane. 2. Consiliul Local al
Tinerilor Malcoci, lider – Andreea
GÎNDEA, mentor – Tatiana PUIU,
implementează proiectul ,,EcoPark”,
în
parteneriat
cu
administraţia publică locală. A
pregătit terenul pentru instalarea a
4 piloni şi lămpilor LED în parcul
din centrul localităţii. 3. Consiliul
Local al Tinerilor Ţipala, lider –
Valeria
CASTRAVEŢ,
implementează proiectul ,,Change
the community”, în parteneriat cu
administraţia publică locală. A
desfăşurat ateliere de instruire la
subiectele: managementul timpului,
dezvoltarea spiritului civic şi
ecologic în rîndul tinerilor. A
recrutat voluntari pentru plantarea
materialului săditor, confecţionarea
şi instalarea a 6 urne şi 12 bănci în
parcul din centrul localităţii. 4.
Grupul
de
iniţiativă
civică
,,Impact”, Suruceni, lider –
Cătălina ERMURACHE, mentor –
Andrei
BEREZOVSCHII,
implementează proiectul ,,Satul
meu – mîndria mea”, în parteneriat
cu administraţia publică locală. A
organizat Tîrgul prăjiturilor de
toamnă şi ateliere de instruire
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,,Voluntariatul – cheia spre succes”
şi cinema pentru tineri. A
desfăşurat
două
acţiuni
de
salubrizare a staţiei de pasageri din
centrul localităţii, a procurat
materialele de construcţie pentru a
reconstrui staţia, a restaura şi vopsi
scaunul şi a o dota cu o urnă. 5.
Grupul de iniţiativă civică ,,GOLD
– Generaţia cu Obiective Libere şi
Democratice”, Văsieni, lider – Igor
BODEAN,
implementează
proiectul
,,Implicare
pentru
Dezvoltare”, în parteneriat cu
administraţia publică locală. A
desfăşurat proiecţii de film,
campania de informare ,,Omul este
autorul
propriei
sănătăţi”,
competiţii sportive, concursuri de
poezie, eseu şi desen ,,Implică-te şi
vei fi model pentru ceilalţi”. A
instalat urne la biblioteca publică şi
va amenaja şi salubriza locurile
atractive din localitate. 6. Grupul
de iniţiativă civică ,,Eco-Socieni”,
Sociteni, lider – Alexandra
MOLDOVANU, mentor – Igor
BODEAN,
implementează
proiectul ,,Sociteni – un sat
european”, în parteneriat cu
administraţia publică locală. A
desfăşurat
campania
de
sensibilizare a cetăţenilor pentru
salubrizarea şi amenajarea străzii
centrale ,,Tudor Ciorescu”, din
localitate, pentru a fi instalate 12
urne, ca pînă la Hramul satului să
se desfăşoare Concursul ,,Cea mai
curată mahala”. 7. Grupul de
iniţiativă civică ,,Generaţia de aur”,
Ulmu, lider – Ana NICHIFOR,
mentor
–
Igor
BODEAN,
implementează proiectul ,,Nu pot
alţii – putem NOI”, în parteneriat
cu administraţia publică locală. A
salubrizat şi amenajat curtea Casei
de Cultură Ulmu, unde au sădit
copaci, după care urmează
procurarea şi instalarea a 8 urne şi
4 bănci. Va organiza inaugurarea
parcului cu proiecţie de film şi
discotecă. 8. Consiliul Local al
Tinerilor Bardar, lider – Ion
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TONU, implementează proiectul
,,Citius ! Altius ! Fortius !”, în
parteneriat cu administraţia publică
locală. A amenajat stadionul
sportiv din localitate. A procurat
utilaj şi echipament pentru atletism
şi gimnastică, pentru asamblarea şi
instalarea unui complex sportiv,
după care va avea loc desfăşurarea
Concursului ,,Cel mai bun sportiv”.
9. Consiliul Local al Tinerilor
Ruseştii Noi, lider – Veronica
COLŢA, mentor – Eugenia
COLŢA, implementează proiectul
,,Prin
participare
aducem
schimbare!”, în parteneriat cu
administraţia publică locală. A
organizat ateliere de instruire la
tema ,,Comunicare. Liderism.
Voluntariat”, cinema în aer liber,
,,City Game” şi spartachiada
tinerilor activi, precum şi precum şi
concursul ,,Ce pot face eu pentru
comunitate”. 10.
Grupul de
iniţiativă civică ,,Implicare =
Succes”, Mileştii Mici, lider –
Aliona
COZONAC,
implementează
proiectul
,,Înverzirea mediului – indicele de
sănătate al unei comunităţi”, în
parteneriat cu administraţia publică
locală. A identificat şi amenajat
terenul de 400 m2. A procurat şi
sădit 75 de copaci şi arbuşti, după
care urmează procurarea şi
instalarea a 8 bănci şi 4 urne. 11.
Consiliul Elevilor L. T. Ruseştii
Noi, lider – Marina RUSSU,
mentor – Viorica CODREANU,
implementează
proiectul
,,Împreună ne putem salva!”, în
parteneriat
cu
administraţia
liceului. A desfăşurat campania de
informare
despre
protecţia
mediului, precum şi activităţi de
salubrizare a curţii şi terenului
aferent liceului, dar urmează
vopsirea utilajului sportiv. 12.
Grupul
de
iniţiativă
civică
,,Respect”, Răzeni, lider – Mihai
JALBĂ, implementează proiectul
,,Bănci tehnice pentru stadionul
sătesc”,
în
parteneriat
cu
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administraţia publică locală. A
desfăşurat lucrările de construcţie
şi a instalat 2 bănci tehnice pe
stadion. 13. Consiliul Local al
Tinerilor Răzeni, lider – Alexandra
BEREGOI, mentor – Eugeniu
GURĂU, implementează proiectul
,,Prin valori – mai aproape de
baştină!”, în parteneriat cu
administraţia publică locală. A
colectat fotografii din localitate şi a
organizat o expoziţie ,,Prin muncă
omul e slăvit”, în cadrul
Festivalului ,,Gustul pîinii de
acasă”. A editat broşuri despre
personalităţile satului Răzeni şi
completarea ,,Istoricului satului”,
dar şi pe site-ul www.razeni.md .
14. Grupul de iniţiativă civică
,,LEAD 2017”, Ialoveni, lider –
Andrei IOSIP, implementează
proiectul ,,Un licean informat – un
cetăţean respectat”, cu desfăşurarea
lecţiilor de educaţie juridică în 4
licee din raionul Ialoveni, pe
subiectele:
dreptul
muncii,
discriminare,
drepturile
consumatorului, drept penal şi
răspunderea juridică. A creat o
pagină web ,,Centrul de leadership
pentru justiţie”. A participat la
emisiunea
,,Radio
Moldova
Tineret” pentru a promova
acţiunile din proiect. 15. Grupul de
iniţiativă
civică
,,IaLovEco”,
Ialoveni, lider – Elena RUDOI,
implementează
proiectul
,,Voluntari pentru mediu”. A
organizat o excursie la uzina de
sortare a deşeurilor. A desfăşurat
ateliere de idei creative pentru
voluntari, excursii de informare şi
sensibilizare în domeniul ecologiei
şi reciclării. 16. Consiliul Local al
Tinerilor Răzeni, lider – Cătălina
MOCANU, mentor – Eugeniu
GURĂU, implementează proiectul
,,Cu un pas mai siguri!”. A
desfăşurat campania de informare
despre siguranţa traficului rutier, a
distribuit reflectorizante şi urmează
instalarea a două denivelări
artificiale pe strada centrală din
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33.

Festivalul
Raional al
Tinerilor
Activi,
Ediţia VIII

localitate. 17. Grupul de iniţiativă
civică
,,Promotorii
sănătăţii”,
Costeşti,
lider
–
Mariana
DIACONU,
implementează
proiectul ,,STOP Tuberculozei şi
HIV / SIDA”, în parteneriat cu
Spitalul Raional Ialoveni. A editat
pliante informative, chestionare de
evaluare a cunoştinţelor, calendare,
pentru a desfăşura campania de
informare privind profilaxia bolilor
infecţioase în localităţile: Puhoi,
Costeşti, Mileştii Mici, Bardar,
Dănceni. 18. Grupul de iniţiativă
civică
,,SpeakUp
Moldova!”,
Răzeni,
lider
–
Anghelina
TULGARA,
implementează
proiectul ,,Egalitate de gen şi
toleranţă”. A organizat ateliere de
instruire privind egalitatea de gen,
discursul în public, dezbateri,
filmuleţe, jocuri de creativitate în
localităţile Suruceni, Ruseştii Noi,
Cigîrleni şi urmează să le
desfăşoare încă în 6 localităţi ale
raionului. 19. Grupul de iniţiativă
civică
,,Tendinţa
viitorului”,
Văratic, lider – Stas PALADII,
implementează
proiectul
,,Consiliul Local de Tineret Văratic
– un pas mic pentru tineri, un salt
uriaş pentru viitor”. Deoarece, S.
A. ,,Drumuri-Ialoveni” va construi
o staţie de aşteptare pentru cetăţenii
din localitate, tinerii din Văratic
doresc să construiască un pavilion
de vară în parcul din centrul
localităţii ca un loc de petrecere a
timpului liber al tinerilor.
La eveniment ne-au onorat cu
prezenţa Anatolie DIMITRIU,
Preşedintele Raionului Ialoveni,
Victor BÎNZARI, Vicepreşedintele
Raionului
Ialoveni,
Daniel
COJOCARI,
coordonator
de
programe, Consiliul Naţional al
Tineretului din Moldova, Natalia
GREJDIERU,
coordonator
comunicare, A. O. ,,Tinerii pentru
Dreptul
la
Viaţă”,
Maria
LEVINTE, Preşedintele Consiliului
Raional al Tinerilor Ialoveni, care
este laureat al Premiului naţional
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pentru dezvoltarea sectorului de
tineret 2017 şi deţinător al Titlului
,,Consiliul Local de Tineret al
Anului 2017” ; Elena BÎRCĂ,
coordonator de programe, A. O.
,,Alternativa”, Costeşti, a prezentat
realizările
remarcabile
ale
proiectelor
şi
programelor
asociaţiei. Festivalul a cuprins
Concursul ,,Topul Proiectelor de
Succes”, care s-a desfăşurat în 5
ateliere de lucru, unde, 19 consilii
locale de tineret şi grupurile de
iniţiativă civică ale tinerilor şi 17
echipe de voluntari au venit cu
prezentări de activităţi şi proiecte.
În cadrul atelierului I ,,Rolul
educaţiei
non-formale
în
dezvoltarea
capacităţilor
şi
competenţelor
tinerilor”,
au
participat:1. Grupul de iniţiativă
civică ,,Generaţia de aur”, Ulmu,
lider – Ana NICHIFOR, mentor –
Igor BODEAN, proiectul ,,Nu pot
alţii – putem NOI”.2. Grupul de
iniţiativă civică ,,LEAD 2017”,
Ialoveni, lider – Andrei IOSIP,
proiectul ,,Un licean informat – un
cetăţean respectat”.3. Grupul de
iniţiativă
civică
,,Promotorii
sănătăţii”, Costeşti, lider – Mariana
DIACONU,
proiectul
,,STOP
Tuberculozei şi HIV / SIDA”.4.
Grupul
de
iniţiativă
civică
,,Tendinţa viitorului”, Văratic, lider
– Stas PALADII, proiectul
,,Consiliul Local de Tineret Văratic
– un pas mic pentru tineri, un salt
uriaş pentru viitor”.
În cadrul atelierului II
,,Implicarea tinerilor în acţiuni de
protecţie a mediului şi de
promovare a educaţiei ecologice”, ,
au participat:5. Grupul de iniţiativă
civică ,,Tinerii protectori”, Horeşti,
lider – Eduard NIRCA, mentor –
Ecaterina
GUJA,
proiectul
,,Remediu pentru mediu”. 6.
Consiliul Local al Tinerilor
Malcoci, lider – Andreea GÎNDEA,
mentor – Tatiana PUIU, proiectul
,,Eco-Park”. 7. Consiliul Local al
Tinerilor Ţipala, lider – Valeria

Pădurea
Ruseştii
Noi

Moldova
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CASTRAVEŢ, proiectul ,,Change
the community”. 8. Grupul de
iniţiativă civică ,,Eco-Sociteni”,
Sociteni, lider – Alexandra
MOLDOVANU, mentor – Igor
BODEAN, proiectul ,,Sociteni – un
sat european”. 9. Grupul de
iniţiativă civică ,,Implicare =
Succes”, Mileştii Mici, lider –
Aliona
COZONAC,
proiectul
,,Înverzirea mediului – indicele de
sănătate al unei comunităţi”.
În cadrul atelierului III
,,Accesul facilitat al tinerilor la
activităţi cultural-artistice şi de
petrecere a timpului liber, au
participat: 10. Grupul de iniţiativă
civică ,,GOLD – Generaţia cu
Obiective Libere şi Democratice”,
Văsieni, lider – Igor BODEAN,
proiectul
,,Implicare
pentru
Dezvoltare”. 11. Consiliul Local al
Tinerilor Bardar, lider – Ion
TONU, proiectul ,,Citius ! Altius !
Fortius !”. 12. Consiliul Local al
Tinerilor Ruseştii Noi, lider –
Veronica COLŢA, mentor –
Eugenia COLŢA, proiectul ,,Prin
participare aducem schimbare!”.
13. Grupul de iniţiativă civică
,,Respect”, Răzeni, lider – Mihai
JALBĂ, proiectul ,,Bănci tehnice
pentru stadionul sătesc”. 14. Grupul
de iniţiativă civică ,,IaLovEco”,
Ialoveni, lider – Elena RUDOI,
proiectul ,,Voluntari pentru mediu”.
În cadrul atelierului IV
,,Participarea tinerilor la viaţa
publică şi promovarea cetăţeniei
inteligente şi active”, au participat:
15. Grupul de iniţiativă civică
,,Impact”, Suruceni, lider – Cătălina
ERMURACHE, mentor – Andrei
BEREZOVSCHII, proiectul ,,Satul
meu – mîndria mea”. 16. Consiliul
Elevilor L. T. Ruseştii Noi, lider –
Marina RUSSU, mentor – Viorica
CODREANU, proiectul ,,Împreună
ne putem salva!”. 17. Consiliul
Local al Tinerilor Răzeni, lider –
Alexandra BEREGOI, mentor –
Eugeniu GURĂU, proiectul ,,Prin
valori – mai aproape de baştină!”.
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18. Consiliul Local al Tinerilor
Răzeni, lider – Cătălina MOCANU,
mentor – Eugeniu GURĂU,
proiectul ,,Cu un pas mai siguri!”.
19. Grupul de iniţiativă civică
,,SpeakUp Moldova!”, Răzeni, lider
– Anghelina TULGARA, proiectul
,,Egalitate de gen şi toleranţă”.
În cadrul atelierului V
,,Impactul activităţilor desfăşurate
în
Săptămîna
Naţională
a
Voluntariatului asupra dezvoltării
comunităţilor
din
raionul
Ialoveni”, au participat: 1. Echipa
de voluntari ai SNV Ruseştii Noi,
coordonator - RUSU Marina; 2.
Echipa de voluntari ai SNV Răzeni,
coordonator - ŢÎRCHI Daniela; 3.
Echipa de voluntari ai SNV Bardar,
coordonator - ROMAN Valeria; 4.
Echipa de voluntari ai SNV
Văsieni, coordonator - BODEAN
Igor; 5. Echipa de voluntari ai SNV
Ţipala, coordonator - POPA
Marius; 6. Echipa de voluntari ai
SNV Sociteni, coordonator MOLDOVANU Alexandra; 7.
Echipa de voluntari ai SNV
Malcoci, coordonator – PUIU
Tatiana; 8. Echipa de voluntari ai
SNV Mileştii Mici, coordonator –
STAN Gabriela; 9. Echipa de
voluntari ai SNV Mileştii Mici,
coordonator – POPOV Diana; 10.
Echipa de voluntari ai SNV Puhoi,
coordonator – GOREANU Maria;
11. Echipa de voluntari ai SNV
Costeşti, coordonator – MAHU
Elena; 12. Echipa de voluntari ai
SNV Moleşti, coordonator –
TOPALĂ Ariadna; 13. Echipa de
voluntari ai SNV Suruceni,
coordonator – PETICÎ Marina; 14.
Echipa de voluntari ai SNV
Suruceni, coordonator – ROTARU
Lilia; 15. Echipa de voluntari ai
SNV Ialoveni, coordonator –
CORCODEL Adriana; 16. Echipa
de voluntari ai SNV Ialoveni,
coordonator – FUŞTEI Anastasia;
17. Echipa de voluntari ai SNV
Ialoveni, coordonator – CHIRUŢA
Milena. Laureaţii Concursului
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,,Topul Proiectelor de Succes”: 1.
Atelierul I ,,Rolul educaţiei nonformale
în
dezvoltarea
capacităţilor şi competenţelor
tinerilor” – Grupul de iniţiativă
civică ,,LEAD 2017”, Ialoveni,
lider – Andrei IOSIP, proiectul ,,Un
licean informat – un cetăţean
respectat”.
2.
Atelierul
II
,,Implicarea tinerilor în acţiuni de
protecţie a mediului şi de
promovare a educaţiei ecologice” –
Grupul
de
iniţiativă
civică
,,Implicare = Succes”, Mileştii
Mici, lider – Aliona COZONAC,
proiectul ,,Înverzirea mediului –
indicele de sănătate al unei
comunităţi”,
3. Atelierul III
,,Accesul facilitat al tinerilor la
activităţi cultural-artistice şi de
petrecere a timpului liber” –
Grupul
de
iniţiativă
civică
,,IaLovEco”, Ialoveni, lider – Elena
RUDOI,
proiectul
,,Voluntari
pentru mediu”, 4. Atelierul IV
,,Participarea tinerilor la viaţa
publică şi promovarea cetăţeniei
inteligente şi active” – Consiliul
Local al Tinerilor Răzeni, lider –
Cătălina MOCANU, mentor –
Eugeniu GURĂU, proiectul ,,Cu un
pas mai siguri”, 5. Titlul ,,Tînărul
Voluntar al Anului 2017” a fost
decernat domnului Igor BODEAN,
Preşedintele A. O. ,,GOLD”,
Văsieni, 6. Titlul ,,Cel mai Activ
Grup de Iniţiativă al Anului 2017”
a fost decernat grupului de
iniţiativă
civică
,,Promotorii
sănătăţii”, Costeşti, lider – Mariana
DIACONU,
7. Titlul ,,Tînărul
Jurnalist al Anului 2017” a fost
decernat domnişoarei Carolina
BOLDURAT, membră, Fondul
pentru Tineri Ialoveni, 8. Titlul
,,Cel mai Activ Mentor al Anului
2017” a fost decernat doamnei
Zinaida GULICA, profesoară, L. T.
,,Ion Suruceanu”, Suruceni”, 9.
Titlul ,,Consiliul Local de Tineret
al Anului 2017”, a fost decernat
Consiliului Raional de Tineret
Ialoveni, preşedinte – Maria
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LEVINTE, Laureaţi sunt şi cele 17
echipe de voluntari. Festivitatea a
culminat cu un splendid program
artistic, unde şi-au demonstrat
potenţialul valoric tinerele talente
veritabile şi inspirate, care au
transpus farmecul, frumuseţea şi
expresivitatea artei în sufletul
tinerilor
spectatori:
Cătălina
ERMURACHE, Suruceni; Cebanu
Gheorghe, Nofit Otilia, Sociteni;
Moldovanu
Jasmin,
Sociteni;
Budac Emilena, Răzeni; Tatiana
Patraşcu, Mileştii Mici; Gîndea
Andreea, Malcoci; Alii Corina,
Răzeni; Sandu Pimen, Costeşti;
Nastas Cristina, Ruseştii Noi;
Dulgheru Melissa, Cîrlan Valeria,
Ruseştii Noi; Ansamblul de
fluierari ,,Muguraşii” al Şcolii de
Arte Ialoveni (Buzila Ionuţ,
Tudorache Vasile, Pîslaru Cristi),
conducător – Sergiu Moşneagu;
Balan Vlad, Untilă Alexandrina,
Ţîpala; Catan Cristina, Ialoveni;
Dumitraşcu Andrian, Văsieni;
Sireac Sorina, Văratic; Soltan
Mădălina,
Ulmu;
Munteanu
Lavinia, Carabeţ Adelina, Horeşti;
Liviu Paşa, L. T. ,,Petre Ştefănucă”,
Ialoveni; Cornea Romel, Buruiană
Valeria, Puhoi.
III.2. Facilitarea accesului tinerilor la programe de cultură şi agrement

Nr.

Denumirea
acţiunii

Conţinutul acţiunii

34.

Concursul
Tinerelor
Familii
,,Credem !
Iubim !
Zidim!”,
Ediţia I,
consacrat
sărbătorii
,,Ziua
Internaţională
a Familiei”

În scopul promovării potenţialului
valoric autentic, tinerele familii
care au intrat în compeţie sunt: 1.
Familia LEANCĂ Ion şi Oxana,
împreună cu fiicele Nicoleta şi
Doina. 2. Familia DIMITRAŞCO
Veaceslav şi Ana, împreună cu
fiicele Laura şi Valeria. 3. Familia
HOLBAN Mihail şi Victoria cu
feciorul
Sergiu.
4.
Familia
BRAGORENCO
Dumitru
şi
Iuliana, împreună cu fiicele Daria,

Perioada
/ Locul

15 mai /
Casa
Raională
de
Cultură
Ialoveni

Buget
Alocat
Responsabili
Din
din
/ Parteneri
surse
bugetul
externe
raionului
Consiliul
Raional
Ialoveni,
Direcţia
Generală
Educaţie,
Direcţia
Generală
Asistenţă
Socială şi
Protecţia
Familiei,
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Bogdana şi Amelia. 5. Familia
GAŢAPUC Vasile şi Maria,
împreună cu copiii Vasile şi
Antonela. Familiile au fost
antrenate în 3 probe: prezentarea
familei;
comunicarea
liberă
,,Ascultăm.
Medităm.
Argumentăm.” şi tema pentru
acasă, în care şi-au demonstrat
talentul, valorile, tradiţiile ce
consolidează viaţa unei familii.
Familia LEANCĂ Ion şi Oxana au
remarcat că familia e unică şi e o
şcoală
a
vieţii.
Familia
DIMITRAŞCO Veaceslav şi Ana,
ne-a provocat să trăim momente de
înaltă simţire sufletească prin
splendoarea dansului popular. Am
admirat fascinanta artă a coregrafiei
în suita de dansuri populare
prezentate de familia HOLBAN
Mihail şi Victoria, care au
accentuat că, familia e ca un dans,
unde fiecare are rolul său. Publicul
a trăit o simbioză de sentimente
alese
împreună
cu
familia
BRAGORENCO
Dumitru
şi
Iuliana, care au jucat într-o cheie
ingeniosă sceneta ,,În lumea lui
Nătăfleaţă” de Aureliu Busuioc. O
familie înzestrată cu talent şi
măiestrie artistică este familia
GAŢAPUC Vasile şi Maria. Prin
piesa ,,Frate şi soră, prin imaginile
de pe ecran, au demonstrat rolul
cântecului şi dansului în viaţa de
familie şi în societate – de a
consolida legăturile de neam şi
unitatea între generaţii. Decizia
membrilor juriului a fost una pe
potrivă: de a decerna trofeul
gratitudinii şi diplomă de laureat
celor
cinci
distinse
familii
participante la concurs. Au cântat
membrii Ansamblului de fluerari al
Şcolii Primare ,,Ion Creangă”,
conducător artistic domnul profesor
Pavel BALAUR, acompaniaţi de
membrii Ansamblului etnofolcloric
Haiducii,
conductor
artistic,
domnul profesor Gheorghe Matei.
Aptitudini actoriceşti deosebite a
demonstrat
perechea
Valeria

Secţia
Cultură,
Oficiul
Stare Civilă,
Şcoala
Primară
,,Ion
Creangă”,
Ialoveni
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CHIRON şi Gabriel TĂBÂRŢĂ,
prezentând un fragment din
,,Amintiri din copilărie” de Ion
Creangă. Ei deţin cu demnitate
trofeul Concursului ,,Mini Miss şi
Mister Ialoveni 2017”. Au evoluat
elevii taletaţi: Vasile GAŢAPUC,
Antonina GAŢAPUC, Valeria
CHIRON cu piese dedicate familiei
înzestrate cu valorile fundamentale
ale societăţii noastre.

IV. Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul tineretului
IV.1. Perfecţionarea cadrului organizatoric în domeniul tineretului

Nr.

35.

Denumirea
acţiunii

Participarea
activă a
specialistului
raional de
tineret la
Conferinţa
Naţională
,,Consolidarea
capacităţilor
Reţelei
Consiliilor
Raionale de
Tineret”

Conţinutul acţiunii

Buget
Alocat
Perioada Responsabili
Din
din
/ Locul
/ Parteneri
surse
bugetul
externe
raionului

În cadrul conferinţei au participat
actorii statului din administraţia
oraşului şi raionului Ocniţa,
specialiştii raionali de tineret şi cîte
2 consilieri din consiiile raionale de
tineret – parte a Reţelei Naţionale a
Consililor Locale de Tineret, care
au desfăşurat un dialog constructiv
despre Raportul Reţelei pentru
perioada noiembrie 2016 – ianuarie
2017, preşedinţia reţelei naţionale
fiind deţinute de Consiliul Raional
de Tineret Ocniţa şi transmisă
Consiliului Raional de Tineret
21 – 22
Orhei, pentru rmătorul trimestru. Sianuarie /
a discutat despre indicatorii de
or.
performanţă atinşi şi obiectivele
Ocniţa
realizate,
dar
şi
proiectele
implementate de fiecare consiliu
raiona de tineretcu schimburi de
bune practici şi experienţe, cu
nivelele participării tinerilor, forme
ale participării: consilii de tineret,
ONG-uri,
comisii
de
comanagement, senate şcolare /
studenţeşti, centre de tineret,
documente de politici şi structurile
privind informarea, consultarea,
participarea şi co-managementul,
alocarea căte 40 000 lei anual
pentru fiecare consiliu raional de

Consiliul
Raional
Ocniţa /
Consiliul
Raional al
Tinerilor
Ocniţa /
Ministerul
Tineretului
şi Sportului
al
Republicii
Moldova
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36.

Atelierul de
instruire:
,,Conceptul şi
principiile de
activitate ale
Programului
YouthBank”

tineret, indentificarea problemelor
şi soluţiilor tinerilor să fie discutate
la Forumul Raional de Tineret în
fiecare
raion,
colaborarea
consiliilor raionale de tineret cu
ONG-urile şi Reţeaua Prestatorilor
de servicii prietenoase tinerilor,
dimensiunile
serviciului
voluntariat:
programul
de
voluntariat, recrutare, instruirea
voluntarilor. Colectarea informaţiei
despre necesităţile tinerilor şi
prezentarea
ei
administraţiei
publice. În trimestrul I 2017 se va
realiza sondajul privind problemele
şi necesităţile tinerilor, formul
raional de tineret, cafeneaua
publică
pentru
prezentarea
propunerilor APL, programul de
asistenţă pentru consiliul raional de
tineret. Regulamentul de constituire
şi funcţionare a Reţelei naţionale a
consililor locale de tineret aprobat.
Au participat membrii Fondului
pentru Tineri Ialoveni şi candidaţii
la calitatea de membru al fondului.
Lucrările atelierului au fost
moderate de domnul Sergiu
GURĂU, preşedinte, A. O. ,,EcoRăzeni” şi Victor Pletosu, specialist
principal în domeniul politicilor de
tineret, Consiliul Raional Ialoveni,
care prin jocuri energizante şi
interactive, prin exerciţii practice
de consolidare a lucrului în echipă
au
atins
scopul
atelierului:
05 martie
cultivarea
deprinderilor,
/
capacităţilor,
cunoştinţelor
şi
Consiliul
abilităţilor de comunicare, de
Raional
asemenea, conştientizarea rolului şi
Ialoveni
contribuţiei fiecărui membru al
fondului
în
dezvoltarea
programului
prin
utilizarea
instrumentelor
eficiente
de
comunicare şi promovare. Cei 30
de tineri şi-au prezentat momentele
esenţiale din CV: realizările,
studiile, proiectele, motto-ul vieţii,
şi intenţia frumoasă de a fi membru
al Fondului pentru Tineri Ialoveni.
Prin diferite metode şi activităţi de
educaţie non-formală membrii
Fondului pentru Tineri Ialoveni au

Consiliul
Raional
Ialoveni /
A. O. ,,EcoRăzeni” /
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni
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37.

Atelierul de
lucru
,,Managementul
Programului de
Granturi Mici al
Fondului pentru
Tineri Ialoveni”

pătruns în esenţa programului. Au
studiat Regulamentul de activitate
al fondului. Au convenit asupra
aplicării şi respectării principiilor
şi valorilor: implicare comunitară,
iniţiativa tinerilor, originalitate,
nediscriminare,
creativitate,
responsabilizarea
tinerilor,
dezvoltarea abilităţilor personale,
imparţialitate,
obiectivitate,
toleranţă şi motivare, disciplină şi
spirit de echipă, speranţă şi
încredere, comunicare şi deschidere
spre noi provocări. Din realizarea
acestor principii rezultă cele 9
Reguli de aur ale Programului
,,Fondul
pentru
Tineri”.
Participanţii au improvizat prin
scenete etapele de dezvoltare ale
Programului ,,Fondul pentru
Tineri Ialoveni”.
Au participat membrii Fondului
pentru Tineri Ialoveni, candidaţii la
calitatea de membru al fondului,
dar şi tinerii consilieri din Consiliul
Raional de Tineret Ialoveni. Cei
peste 25 de participanţi din 15
localităţi:
Ialoveni,
Moleşti,
Costeşti, Zîmbreni, Horeşti, Ţipala,
Suruceni, Malcoci, Mileştii Mici,
Văsieni, Ruseştii Noi, Bardar,
Puhoi, Hansca şi Gangura, au
pătruns în esenţa programului de
granturi
mici,
deoarece,
au
improvizat prin scenete etapele
12 martie
Programului de Granturi Mici al
/
,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: 1.
Consiliul
Şedinţa
consultativă
privind
Raional
lansarea programului de granturi
Ialoveni
mici; 2. Elaborarea Ghidului
solicitantului de finanţare; 3.
Întocmirea calendarului concursului
de finanţare; 4. Promovarea
Programului de Granturi Mici; 5.
Înregistrarea
aplicaţiilor;
6.
Confirmarea
recepţionării
aplicaţiilor;
7.
Şedinţa
de
preselecţie şi analiză a aplicaţiilor;
8. Interviuri cu aplicanţii la
programul de granturi; 9. Vizite la
grupurile de iniţiativă aplicante; 10.
Şedinţa de selecţie finală a
proiectelor;
11.
Anunţarea

Consiliul
Raional
Ialoveni /
A. O. ,,EcoRăzeni” /
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni
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rezultatelor / proiectelor finanţate;
12. Pregătirea evenimentului de
semnare a acordurilor de colaborare
cu grupurile de iniţiativă; 13.
Întocmirea documentaţiei de grant;
14. Desfăşurarea festivităţii de
semnare
a
acordurilor
de
colaborare; 15. Sesiunea de
instruire cu beneficiarii finanţării;
16. Procurarea produselor şi
serviciilor necesare în proiectele
finanţate; 17. Activitatea curatorilor
de proiecte din partea Fondului
pentru Tineri Ialoveni; 18. Şedinţa
de
coordonare
şi
raportare
intermediară în cadrul Clubului
Tinerilor Lideri Comunitari; 19.
Mediatizarea proiectelor finanţate;
20. Vizite de monitorizare; 21.
Prezentarea rapoartelor narative şi
financiare; 22. Evaluarea dosarelor
proiectelor finanţate; 23. Elaborarea
documentaţiei de închidere
a
grantului; 24. Gala Bunelor Practici
/ Festivalul Tinerilor Activi.
Participanţii la atelier au elaborat
Calendarul Rundei a XIV – a, a
Programului de Granturi Mici al
Fondul pentru Tineri Ialoveni – o
rundă destinată consolidării Reţelei
Consiliilor Locale de Tineret din
Raionul Ialoveni: 1. Primirea
aplicaţiilor (15 – 31 martie 2017);
2. Procesul de selecţie a proiectelor
(01 – 02 aprilie 2017); 3.
Desfăşurarea
interviurilor
cu
aplicanţii (04 – 05 aprilie 2017); 4.
Selecţia finală a proiectelor (06
aprilie 2017); 5. Anunţarea
rezultatelor (07 aprilie 2017); 6.
Festivitatea
de
semnare
a
Acordurilor de colaborare pentru
implementarea proiectelor (11
aprilie 2017); 7. Atelier de instruire
cu beneficiarii de finanţare (11
aprilie 2017); 8. Implementarea şi
monitorizarea
proiectelor
(12
aprilie – 20 iunie 2017); 9. Şedinţa
Clubului
Tinerilor
Lideri
Comunitari pentru coordonarea şi
raportarea
intermediară
a
activităţilor realizate (10 mai 2017);
10.
Raportarea
narativă
şi
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38.

financiară (30 iunie 2017); 11. Gala
Bunelor Practici, cu genericul:
,,Instrumente de participare a
tinerilor la dezvoltarea durabilă a
comunităţii” (24 iunie 2017).
În cadrul atelierului au participat
reprezentanţii
mInisterului
Tineretului şi Sportului, Reţelei
Naţionale a Consiliilor locale de
tineret, centrelor de resurse pentru
tineri, ONG-uri, specialiştii raionali
de tineret, care au discutat despre:
Legea nr. 215, din 29. 07. 2016, cu
privire la tineret; crearea Agenţiei
Naţionale
pentru
Dezvoltarea
Programelor şi Activităţilor pentru
Tineret; cadrul de monitorizare şi
evaluare
a
SNDST
2020,
Formularul de raportare care
include activităţile desfăşurate
Participarea
conform planului strategi, nivelul
activă
de realizare a acţiunilor şi
specialistului dificultăţile
de
implementare.
de tineret la
Programul Naţional de asistenţă
Atelierul de
Consolidarea Reţelei Consiliilor
lucru cu
Locale ale tinerilor, program de
privire la
granturi pentru organizaţiile de 10 martie
revizuirea
tineret, comisia guvernamentală
/
Planului de
pentru politicile de tineret, Legea ,,Summit
acţiuni cu
voluntariatului,
comisia
de Events”,
privire la
certificare a instituţiilor gazdsă a
mun.
implementarea activităţilor
de
voluntariat, Chişinău
Strategiei
Regulamneul cadru de organizare şi
Naţionale
funcţionare a consiliului local de
pentru
tineret, Serviciul European de
Dezvoltarea
Voluntariat, vizite de studiu şi
Sectorului de schimburi de experienţe între
Tineret 2020 membrii reţelei naţionale a
prestatorilor de servicii peietenoase
tinerilor, Centrele de resurse pentru
tineri
asigură
durabilitatea
serviciilor
pentru
tineret
şi
fortificarea cooperării APL şi APC.
Implicarea tinerilor în procesul de
evaluare a serviciilor, forumul
tinerilor antreprenori, concursul
naţional pentru planuri de business,
tîrgul locurilor de muncă pentru
tineri,
relaţia educaţie – piaţa
muncii,antreprenoriatul
social,
parteneriatul pentru o societate
civilă durabilă, lucrător de tineret şi
specialist de tineret, educaţia non-

A.O.
,,Centrul
,,Pro
Comunitate
”/
Ministerul
Tineretului
şi Sportului
al RM
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Participarea
specialistului
de tineret la
Festivitatea de
inaugurare
39.
,,Varniţa
–
Capitala
naţională
a
Tineretului
2017”

Participarea
activă
specialistului
de tineret la
Conferinţa
40.
Naţională
,,Analiza
sectorului de
tineret din R.
Moldova”

formală, voluntariat şi cooperarea
cu societatea civilă, Strategia de
Dezvoltarea a scoetăţii civile.
La festivitate specialistul de tineret
a participat cu 20 de tineri din
Fondul pentru Tineri Ialoveni şi
Consiliul Raional de Tineret
Ialoveni. Totdodată, în deschiderea
evenimentului,
alături
de
persoanele oficiale, a ţinut un
discurs
despre
experienţa
acumulată în ,,Ialoveni – Capitala
Naţională a Tineretului 2013 şi
2016”,
prezentînd
rezultatele
obţinute, dar şi recomandări privind
abordarea inovativă a activităţilor
din cadrul ,,Ialoveni – Capitala
Naţională a Tineretului 2017”. În
programul de concert al festivităţii,
alături de artistişti profesionişti,
tinere talente locale şi din raionul
Anenii Noi, a evoluat cu 2 piese,
Sergiu Moşneaga – membru al
Fondului pentru Tineri Ialoveni.
În cadrul evenimentului cu
participarea actorilor statului şi ai
societăţii civile în domeniul
politicilor de tineret s-a prezentat
rezultatele
studiului
,,Analiza
sectorului de tineret din Moldova”,
cu indicatorii privind: activismul
civic şi politic al tinerilor, studiile
şi rapoartele pe domniul tineret,
analiza
comunităţilor
on-line,
privire de nsamblu asupra situaţiei
tinerilor din Moldova: tinerii 14 –
35 ani,
sunt 800 000 tineri,
vulnerabilităţile socio-demografice:
ocupare, familii tinere, migraţie,
sănătate, infracţionalitate, riscul
intoleranţei, sursele de informare,
limbile vorbite, starea de spirit;
pesimismul accentuat în rîndul
tinerilor,
viaţa
asociativă,
voluntariatul, efectele migraţiei
asupra implicării tinerilor, reţelele
sociale, diversitatea şi incluziunea
tinerilor,
participarea
scăzută,
resurse
insuficiente,
educaţia
formală
şi
non-formală,
oportunităţile
economice,
intoleranţa,
sprijinul
public
insuficient,
conflictul
între

02 aprilie
/ Casa de
Cultură
Varniţa,
Anenii
Noi

Primăria
Varniţa /
Consiliul
Raional
Anenii Noi /
A. O. ,,Şansa”
/ Ministerul
Tineretului şi
Sportului al
Republicii
Moldova

Fundaţia
Soros
07 aprilie Moldova /
/
Ministerul
,,Summit Tineretului
Events”, şi Sportului
mun.
al
Chişinău Republicii
Moldova
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Participarea
activă
specialistului
de tineret la
atelierul
de
instruire
,,Cadrul
legislativ
şi
41. normativ
privind
cooperarea
între
specialiştii
/
lucrătorii de
tineret
şi
consiliile de
tineret”

Vizită
de
studiu
–
schimb
de
bune practici
şi experienţe
42.
în
implementarea
Programului
,,Fondul
pentru Tineri”

generaţii, comisiile pentru politicile
de tineret, susţinerea sectorului
non-profit, fortificarea capacităţilor
ONG-urilor şi consiliilor de tineret,
grupuri de iniţiativă, viitorii lideri
ai comunităţii, implicarea diasporei
în proiecte, că reformele de –a
întoarce tinerii nu funcţionează,
Scara participării tinerilor a lui
Roger Hart, şcoli de dezvoltare
personală.
În cadrul atelierului au participat
specialiştii / lucrătorii de tineret din
raioane cu tineri consilieri din
consiliile
locale
de
tineret.
Specialistul raional de tineret a
participat cu 2 tineri din Consiliul
Local de Tineret Ruseştii Noi.
Participanţii au analizat şi studiat
subiectele: Legea cu privire la
administraţia publică locală, Legea
cu privire la tineret, activitatea
18 -19
comisiilor pentru politicile de aprilie /
tineret, centrele de resurse pentru Vadul lui
tineri, organizaţiile de tineret (ONG
Vodă,
- uri), Regulamnetul-cadru privind
mun.
organizarea
şi
funcţionarea Chişinău
consiliului
local
de
tineret,
structurile ne-formale de participare
a tinerilor. Strategia Naţională de
Dezvoltare a Sectorului de Tineret
2020, cu priorităţi şi subpriorităţi,
Strategia de Dezvoltare a Societăţii
Civile, Legea Voluntariatului,
Ghidul lucrătorului de tineret,
scrierea
şi
implementarea
proiectelor comunitare.
Echipa Fondului pentru Tineri
Râşcani, coordonator – domnul
Denis Ţurcanu şi echipa Fondului
pentru Tineri Floreşti, coordonator
– doamna Ina Chihai, a efectuat o
vizită de studiu în raional Ialoveni
pentru a consolida comunicarea şi 15 mai /
cooperarea între tinerii membri ai Consiliul
Programului
,,Youth
Bank Raional
Moldova”. Atelierul s-a desfăşurat Ialoveni
cu exerciţii de cunoaştere şi jocuri
energizante, organizate de echipa
Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a
Consiliului Raional de Tineret
Ialoveni.
Victor
Pletosu,
specialistul raional de tineret a

Consiliul
Naţional al
Tineretului
din
Moldova /
Fundaţia
EstEuropeană
din
Moldova

Consiliul
Raional
Ialoveni /
A. O. ,,EcoRăzeni” /
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni /
Fundaţia
EstEuropeană
din
Moldova
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subliniat importanţa programului
,,Fondul
pentru
Tineri”,
în
stimularea
activismului,
voluntariatului
şi
implicarea
tinerilor la dezvoltarea comunităţii
prin implementarea proiectelor
complementare. Sergiu Gurău,
Preşedintele A. O. ,,Eco-Răzeni” a
menţionat că, prin proiectele
elaborate şi implementate în
perioada 2010 – 2017, de consiliile
de tineret şi susţinute de autorităţile
administraţiei publice locale şi
centrale în parteneriat cu Fundaţia
Est-Europeană se cultivă liderismul
în rîndul tinerilor. Membrii
Fondului pentru Tineri Râşcani şi
Floreşti au povestit despre rundele
de granturi mici pentru tineri
desfăşurate în scopul de a spori
participarea tinerilor la procesul de
luare a deciziilor şi la dezvoltarea
localităţilor. Membrii Fondului
pentru Tineri Ialoveni, au prezentat
rezultatele, activităţile şi dinamica
proiectelor implementate în cele 14
runde de granturi pentru tineri,
acţiunile de colectare a fondurilor
de la donatori, harta şi impactul
Programului
,,Fondul
pentru
Tineri”, precum şi acţiunile de
promovare a fondului. Tinerii din
cele trei raione şi –au împărtăţit
experienţa
despre
calendarul
concursului de finanţare, procesul
de selecţie şi analiză a proiectelor,
festivitatea de lansare a rundei şi de
semnare a acordurilor de colaborare
şi a certificatelor de grant, precum
şi implementarea, monitorizarea,
raportarea şi evaluarea finală a
proiectelor. Membrii Fondului
pentru Tineri Ialoveni, în calitate de
curatori au efectuat o analiză a
celor 17 de proiecte care se
implementează în Runda a XIV – a
de Granturi Mici pentru Tineri, în
cele 14 localităţi ale raionului. Cele
trei echipe au discutat care este
impactul programului: reaţeaua
consiliilor locale de tineret, cluburi
pe interese, grupuri de iniţiativă,
ziare
şi
radiouri
şcolare,
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Participarea
activă
a
specialistului
raional
de
tineret
la
Conferinţa
43. Naţională
,,Consolidarea
capacităţilor
Reţelei
Consiliilor
Raionale
de
Tineret”

instrumente de consultare a
tinerilor, spaţii publice amenajate,
parteneriate
cu
actorii
din
comunitate, capacităţi de elaborare
şi implemtare a proiectelor, precum
şi de organizare a evenimentelor
publice. Participanţii au enumerat
ideile ingenioase şi iniţiativele
frumoase pe care le-au susţinut prin
intermediul
programului:
cunoaşterea
drepturilor
prin
educaţia non-formală, excursii,
camping, acţiuni culturale, sportive,
turistice şi de protecţia mediului,
ateliere de informare, instruire şi de
dezvoltare personală, dotarea cu
tehnologii informaţionale şi WiFi,
şcoala voluntarilor, centre de
resurse cu practici inclusive şi
jocuri intelectuale pentru societate.
Tinerii din Râşcani şi Floreşti au
invitat tinerii ialoveneni într-o
vizită de studiu în raioanele lor, iar
echipa Fondului pentru Tineri
Ialoveni a venit cu iniţiativa ca
membrii Fondului pentru Tineri
Râşcani şi Floreşti să participe cu
prezentări de proiecte reuşite la
Concursul ,,Topul Proiectelor de
Succes”, care se va desfăşura la
data de 1 iulie 2017, în cadrul Galei
Bunelor Practici ,,Instrumente de
participare a tinerilor la dezvoltarea
durabilă a comunităţii”.
În cadrul conferinţei au participat
actorii statului din administraţia
raionului Orhei, de la Ministerul
Tineretului şi Sportului, specialiştii
raionali de tineret şi cîte 2 consilieri
din consiiile raionale de tineret –
parte a Reţelei Naţionale a
Consililor Locale de Tineret, care
au desfăşurat un dialog constructiv
despre: procesul de identificare a
necesităşilor
tinerilor
din
comunitate, elaborarea soluţiilor şi
înaintarea
lor
catre
APL,
participarea bugetară a tinerilor,
raportul de activitate pentru
perioada ianuarie – aprilie 2017 al
reţelei, şcoala de vară a tinerilor
consilieri la nivel naţional, dar şi
şcoala de vară apentru tinerii

06 – 07
mai /
Ivancea,
r. Orhei

Consiliul
Raional
Orhei
/
Consiliul
Raional al
Tinerilor
Orhei
/
Ministerul
Tineretului
şi Sportului
al
Republicii
Moldova
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Participarea
activă
a
specialistului
raional
de
tineret
la
Conferinţa
Naţională
,,Consolidarea
44. cooperării în
domeniul
tineretului
între
Ministerul
Tineretului şi
Sportului
şi
administraţia
publică locală”

consilieri la nivel de raion,
implicarea consiliilor de tineret în
procesul de elaborare a bugetelor
locale pentru sectorul de tineret
2018,
desfăşurarea
sondajului
privind provocările cu care se
confruntă tinerii, organizarea celor
9 forumuri raionale de tineret cu
rezoluţii transmise catre APL, masa
rotundă privind înaintarea soluţiilor
catre APL, sunt 11 consilii raionale
de tineret în reţeaua naţională, 362
consilieri raionali şi 6000 consilieri
locali, crearea bazei de date a
consiliilor locale de tineret din
Moldova, Forumul Naţional va fi
organizat,
departamentele
din
cadrul consiliului de tineret să fie
constituite în bara necesităţilor
tinerilor, Programul de dezvoltare a
centrelor de tineret 2017 – 2022
prin care să se creze în fiecare raion
un centru raional de tineret şi unul
local filială a celui raional, prin
care MTS va dora cu echipament
tehnic, iar APL să asigure spaţiu,
întreţinerea spaţiului, unităţi de
salariu şi să contribuie finanaciar la
Programul de granturi, la care va
contribui în mod egal şi MTS.
În cadrul conferinţei au participat
specialiştii raionali de tineret cu
vicepreşedinţii raionului pentru
domeniul social şi tineri activi din
sectorul asociativ de tineret, care au
fost instruiţi despre iniţierea şi
dezvoltarea Programelor raionale
de granturi pentru tineri, Programul
de dezvoltare a centrelor de tineret
pentru anii 2017 – 2022, Programul
de asistenţă pentru consolidarea şi
dezvoltarea consiliilor raionale ale
tinerilor, Programul ,,Capitala
Tineretului” şi Bugetarea pe
programe. Specialistul raional de
tineret Victor Pletosu şi Sergiu
Gurău, Preşedinte, A. O. ,,EcoRăzeni”, au prezentat rezultatul şi
impactul
cuantificat
pentru
perioada 2010 – 2016 de către
administraţia raionului Ialoveni,
urmare
a
implementării
şi
dezvoltării Programului raional de

23 mai /
Ministerul
Tineretului
şi Sportului
al
Republicii
Moldova

Ministerul
Tineretului
şi Sportului
al
Republicii
Moldova
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Vizită
de
studiu
–
schimb
de
bune practici
45. şi experienţe
. în
implementarea
Programului
,,Fondul
pentru Tineri”

granturi mici pentru tineri.
Încă din prima zi, tinerii au vizitat
monumentele naturii: ,,Suta de
movile”, lacul de acumulare
Costeşti-Stînca,
Complexul
muzeistic
Duruitoarea
Veche,
Rîşcani, care cuprinde grota,
defileul şi un fond bogat de obiecte
de etnografie şi istorie naturală,
ghidaţi şi găzduiţi cu multă grijă de
domnul
Nicolae
MOSCALU,
preşedintele A. O. ,,Moştenitorii”,
Bălţi. A doua zi, în sala de şedinţe a
Consiliului Raional Rîşcani, s-a
desfăşurat un atelier de lucru
privind tehnicile de colectare a
fondurilor şi de organizare a
evenimentelor speciale pentru
tineri, cu participarea comună a
echipei Fondului pentru Tineri
Ialoveni şi a echipei Fondului
pentru Tineri Rîşcani, coordonator
– domnul Denis ŢURCANU,
consilier raional, preşedintele A. O.
24, 25,
,,Generaţia
Viitorului”.
De
26 iulie /
asemenea, tinerii au avut un dialog
raioanele
constructiv cu domnul Iurie
Rîşcani,
URZICĂ, Preşedintele Raionului
Soroca,
Rîşcani, despre măsurile întreprinse
Floreşti,
de administraţia publică locală
Orhei
pentru susţinerea şi încurajarea
participării
tinerilor.
Tinerii
ialoveneni au avut fericita ocazie să
viziteze
Mănăstirea
,,Sfînta
Treime”, Rudi, Mănăstirea Cosăuţi,
,,Lumînarea
Recunoştinţei”,
,,Cetatea Soroca”, admirînd măreţia
acestor ctitorii, ghidaţi de doamna
Cristina
SÎRBU, asistentul
programului ,,Fondul pentru Tineri
Soroca”, care ne-a prezentat cu
mult entuziasm cel mai reuşit
proiect finanţat şi realizat cu succes
- ,,Biblioteca stradală” din Parcul
central al or. Soroca, care se
remarcă prin numărul sporit de
cititori tineri. A treia zi, în sala de
şedinţe a Consiliului Raional
Floreşti, s-a desfăşurat un atelier de
lucru privind calendarul rundei de
granturi şi rezultalele colaborării cu
administraţia publică locală şi
consiliile locale de tineret, cu

Consiliul
Raional
Ialoveni /
A. O. ,,EcoRăzeni” /
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni /
Fundaţia
EstEuropeană
din
Moldova

Microbus
şi şofer
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Participarea
specialistului
de tineret la
Atelierul
de
instruire
,,Consolidarea
capacităţilor
lucrătorilor de
tineret
în
înţelegerea şi
46.
utilizarea
datelor
şi
statisticilor în
procesul
de
elaborare,
monitorizare şi
evaluare
a
politicilor
bazate
pe
dovezi”,

participarea comună a echipei
Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a
echipei Fondului pentru Tineri
Floreşti, coordonator – doamna
profesor Ina CHIHAI, care, cu
multă dăruire şi suflet, ne-a descris
cele 14 proiecte finanţate în runda
de granturi din anul 2016. Vizita a
continuat la Centrul Raional de
Resurse pentru Tineri Orhei,
director – doamna Corina ERHAN,
care, cu vocaţie, coordonează
activitatea fondului pentru Tineri
Orhei, relatîndu-ne despre cele mai
notabile realizări: ,,Youth Bank
Academy”, ,,Banca şi Covorul
Dorului” cu motivul ,,pomului
vieţii” din scuarul Consiliului
Raional Orhei, ,,Scuarul Europei”
cu drapelele pictate ale statelor UE,
dar şi evenimentele pentru tineri
desfăşurate în parcul din centrul
oraşului Orhei, amenajat cu
originalitate şi iscusinţă. Au urmat
un atelier de lucru cu participarea
comună a echipei Fondului pentru
Tineri Ialoveni şi a echipei
Fondului pentru Tineri Orhei,
privind instrumentele de promovare
a programului de granturi pentru
tineri în localităţi prin reţeaua
consiliilor elevilor şi ale tinerilor.
În cadrul atelierului au participat
specialiştii raionali de tineret, care
au fost instruiţi la subiectele:
1. Principii de lucru cu informaţia
şi datele statistice;
2. Utilizarea datelor statistice
pentru scrierea rapoartelor şi
evaluarea situaţiei, precum şi
pentru a lua decizii corecte şi a
elabora politici adecvate care să
raspundă necesităţilor.
3.
Informaţia
calitativă
şi
cantitativă. Studiul calitativ şi
cantitativ;
4. Metoda sondajul – forografierea
situaţiei;
5. Sursele oficiale de date statistice;
6.Triangularea
rezultalor
–
verificarea informaţiei în mai multe
surse;
7. Vizualizarea grafică a datelor

29 - 30
septembrie
2017,
Vadul lui
Vodă, mun.
Chişinău.

Biroul
Naţional de
Statistică al
Republicii
Moldova,
Consiliul
Naţional al
Tineretului
din
Moldova,
Fondul
ONU pentru
Populaţie
Moldova.

74

statistice
şi
analiza
datelor
statistice;
8. Tipuri de cercetări pe teren.
Au participat delegaţii consiliilor
raionale / municipale de tineret din
unităţile administrativ-teritoriale:
Ialoveni, Orhei, Ungheni, Floreşti,
Leova, Făleşti, Chişinău, Străşeni,
Ocniţa, Dubăsari, alături de
specialiştii raionali în domeniul
politicilor de tineret. În deschiderea
oficială a conferinţei ne-au onorat
cu prezenţa domnul Anatolie
DIMITRIU, preşedintele raionului
Ialoveni; domnul Victor BÎNZARI,
vicepreşedintele raionului Ialoveni;
domnul Constantin ŢURCANU,
consultant
principal,
Direcţia
Tineret,
Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi Cercetării al Republicii
Moldova,
domnul
Octavian
CIOBANU, Preşedintele Reţelei
Naţionale a Consiliilor Locale de
Conferinţa
Tineret din Moldova, domnişoara
Naţională
Maria LEVINTE, Preşedintele
,,Consolidarea Consiliului Raional de Tineret
28 – 29
capacităţilor
Ialoveni.Administraţia
raionului octombrie /
Reţelei
Ialoveni a decernat certificate Complexul
47.
Naţionale
a participanţilor. Conducerea Reţelei Turistic
Consiliilor
Naţionale a Consiliilor Locale de Costeşti, r.
Raionale
de Tineret a înmînat diplome de Ialoveni
Tineret
din recunoştinţă specialiştilor raionali
Moldova”
de tineret pentru susţinerea
consiliilor de tineret în participarea
lor la procesul de luare a deciziilor.
Consiliul Raional de Tineret
Ialoveni a decernat diplome de
gratitudine administraţiei raionului
Ialoveni, Ministerului Educaţiei,
Culturii şi Cercetării al Republicii
Moldova, şi a transmis preşedinţia
trimestrială Consiliului Raional de
Tineret Floreşti.
Pe parcursul celor două zile de
lucru s-au desfăşurat paneluri de
discuţii referitoare la subiectele:
- Implicarea consiliilor locale de
tineret în elaborarea bugetului pe
componenta de tineret pentru anul
2018;
- Rolul consiliilor locale de tineret
în promovarea Programului de
Dezvoltare a Centrelor de Tineret,

Consiliul
Raional
Ialoveni /
Consiliul
Raional al
Tinerilor
2 475 lei,
Ialoveni /
+
Ministerul
transport
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării al
Republicii
Moldova
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Participarea
activă
a
specialistului
raional
de
tineret
la
Atelierul
de
48. instruire
,,Dezvoltarea
şi
implementarea
politicilor de
tineret la nivel
local”

care vor fi sediul consiliului de
tineret şi va presta servicii tinerilor;
- Programul de granturi pentru
tineri desfăşurat de autorităţile
administraţiei publice;
- Elaborarea conceptului şi
obiectivelor Forumului Naţional al
Consiliilor Locale de Tineret din
Moldova;
- Procedura de alegere a
Preşedintelui Reţelei Naţionale a
Consiliilor Locale de Tineret din
Moldova pentru perioada iunie
2018 – iunie 2020 şi elaborarea
codului electoral;
- Eliberarea carnetelor de voluntar
pentru tinerii consilieri din cadrul
reţelei;
Dialogul
structurat
între
structurile de tineret şi factorii de
decizie de la nivel local, raional,
naţional, regional şi european, cu
susţinerea Programului Erasmus+;
- Cartografierea şi evaluarea
serviciilor
destinate
tinerilor,
prestate de centrele de tineret,
centrele de sănătate prietenoase
tinerilor,
instituţiile
publice,
organizaţiile ne-guvernamentale şi
agenţii economici, pentru a fi
elaborat un catalog al serviciilor de
calitate şi accesibile tinerilor.
În cadrul atelierului au participat
specialiştii raionali de tineret, care
au fost instruiţi la subiectele:
1. Dezvoltarea şi promovarea
activităţii de tineret. Cuantificarea
lucrului de tineret; Tipurile de
activităţi pentru tineret şi indicatori
realizaţi de policy-maker;
2. Întreţinerea şi activitatea
centrelor de tineret – sediile
consiliilor de tineret. O vizită de
studiu la Centrul de Resurse pentru
Tineri Orhei;
3.
Consolidarea
structurilor
reprezentative ale tinerilor. Paşii
mde constituire a consiliilor locale
de tineret;
4. Programul de granturi pentru
iniţiativele tinerilor. Activitatea
Fondului pentru Tineri;
5. Prestarea serviciilor pentru

09 – 11
octombrie
2017,
Vadul lui
Vodă,
mun.
Chişinău.

Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării al
Republicii
Moldova
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Vizită
de
studiu
,,Schimb
de
bune practici
49. şi experienţe
în
domeniul
politicilor de
tineret
şi
voluntariat”

tineret;
6.
Planificarea
bugetară
la
Programul ,,Tineret şi Sport”,
Subprogramul
,,Tineret”,
cu
formularea scopului, obiectivelor,
indicatorilor de performanţă: de
rezultat, de produs, de eficienţă.
În scopul stimulării celor mai activi
tineri din grupurile de iniţiativă
civică şi consiliile locale de tineret
care participă la viaţa publică prin
implementarea celor 19 proiecte din
14 localităţi ale raionului, în cadrul
Rundei a XV – a de Granturi Mici a
Fondului pentru Tineri Ialoveni, dar
şi recunoaşterii meritelor celor mai
activi
voluntari
din
cadrul
Săptămînii
Naţionale
a
Voluntariatului ,,Hai în gaşca
voluntarilor”, Ediţia XI, vizita a
început în sala ,,Iacob Negruzzi” a
Prefecturii Iaşi, unde tinerii
ialoveneni au avut onoarea să
discute cu personalităţile notorii ale
Administraţia
vieţii politico-administrative ale
raionului
judeţului Iaşi: domnul profesor
Ialoveni,
Dumitru-Tudor JIJIE, Director
Asociaţia
executiv, Asociaţia ,,Euroregiunea
,,Euroregiunea
Siret – Prut – Nistru”, Inspector
03
Siret – Prut –
Şcolar General Iaşi, domnul Marian noiembrie
Nistru” şi A.
ŞERBESCU, Prefectul Judeţului 2017,
O.
,,EcoIaşi, domnul Victor CHIRILĂ, mun. Iaşi
Răzeni”, cu
Vicepreşedintele
Consiliului
suportul
Judeţean Iaşi, doamna Valentina
Fundaţiei EstIOSUB, Subprefectul Judeţului
Europene din
Iaşi. Sub îndrumarea unui ghid
Moldova
erudit, vizita a continuat la Palatul
Culturii care cuprinde muzeul de
etnografie, muzeul de artă, muzeul
de ştiinţă şi tehnică, muzeul de
istorie. Tinerii au vizitat şi Casa de
Cultură
a
Studenţilor,
care
celebrează jubileul de 60 de ani de
activitate şi se mîndreşte cu Teatrul
ludic, Ansamblul folcloric ,,Doina
Carpaţilor”, Ansamblul de dansuri
sportive ,,Elegance”, Clubul de arte
vizuale: fotografie, grafică, pictură
şi alte cluburi de educaţie artistică
şi non-formală. A urmat un tur
ghidat prin Iaşi, unde tinerii au
ascultat cu luare-aminte istorii
despre Muzeul Unirii, Piaţa Unirii,
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Hotelul
,,Traian”,
Palatul
Cantacuzino-Râşcanu, Filarmonica
din Iaşi, uliţa sîrbească, Teatrul
Naţional ,,Vasile Alecsandri”,
Catedrala
Mitropolitană
cu
moaştele
Sfintei
Parascheva,
Muzeul ,,Casa Dosoftei”, Palatul
Roznovanu – sediul Primăriei Iaşi
şi Biserica ,,Sfinţii Trei Ierarhi”.
Cei mai activi tineri care au
beneficiat de vizita de studiu sunt:
1. GUJA Ecaterina, grupul de
iniţiativă
civică
,,Tinerii
protectori”, Horeşti; 2. BEREGOI
Alexandra, Consiliul Local al
Tinerilor Răzeni; 3. MOŞNEAGA
Cristian, Consiliul Local al
Tinerilor Bardar; 4. MOCANU
Cătălina, Consiliul Local al
Tinerilor Răzeni; 5. CIMPOACĂ
Ana, Costeşti, membru, Fondul
pentru Tineri Ialoveni; 6. ROMAN
Valeria, coordonator de voluntari,
Bardar; 7. NICOLAI Cătălina,
Consiliul Local al Tinerilor Ţîpala;
8. COZONAC Aliona, grupul de
iniţiativă civică ,,Implicare =
Succes”, Mileştii Mici; 9. ŢÎRCHI
Daniela, Răzeni, membru, Fondul
pentru Tineri Ialoveni; 10. FULGA
Diana, Consiliul Elevilor L. T.
Ruseştii Noi; 11. SULĂ Daniela,
Costeşti, membru, Fondul pentru
Tineri Ialoveni; 12. CAZACU
Oleg, Horeşti, membru, Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni;
13.
CHIRUŢĂ Milena, coordonator de
voluntari, L. T. ,,Petre Ştefănucă”,
Ialoveni; 14. CORCODEL Adriana,
Ialoveni, membru, Fondul pentru
Tineri Ialoveni; 15. LUCHIŢA
Alina, Consiliul Local al Tinerilor
Bardar; 16. CEBOTARU Andrei,
Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii
Noi; 17. ERMURACHE Cătălina,
grupul
de
iniţiativă
civică
,,Impact”, Suruceni; 18. PETICÎ
Marina, Suruceni, membru, Fondul
pentru Tineri Ialoveni; 19. FUŞTEI
Anastasia,
Ialoveni,
membru,
Fondul pentru Tineri Ialoveni; 20.
MOLDOVANU Alexandra, grupul
de iniţiativă civică ,,Eco-Socieni”,
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Vizită
de
studiu
–
schimb
de
bune practici
şi experienţe
50.
în
implementarea
Programului
,,Fondul
pentru Tineri”

Sociteni; 21. COCERVA Dumitru,
voluntar, Hansca; 22. ASTROM
Sofia, voluntar din Suedia la A. O.
,,Eco-Răzeni”; 23. Sergiu GURĂU,
preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni”; 24.
Victor
PLETOSU,
specialist
principal în domeniul politicilor de
tineret, Consiliul Raional Ialoveni.
În contextul sărbătorilor: Ziua
Naţională a Tineretului şi Ziua
Internaţională a Studentului, astăzi,
19
noiembrie
2017,
echipa
Fondului pentru Tineri Orhei,
coordonator – doamna Corina
ERHAN, director, Centrul Raional
de Tineret Orhei a efectuat o vizită
de studiu la Fondul pentru Tineri
Ialoveni pentru a consolida
comunicarea şi cooperarea între
tinerii membri ai Programului
,,Youth Bank Moldova”. Membrii
Fondului pentru Tineri Orhei au
povestit despre rundele de granturi
mici pentru tineri desfăşurate în
scopul de a spori participarea
tinerilor la procesul de luare a
deciziilor şi de a contribui atît la
afirmarea şi promovarea tinerilor,
cît şi la dezvoltarea localităţilor.
19
Membrii Fondului pentru Tineri noiembrie
Ialoveni, au prezentat echipa / Consiliul
fondului, rezultatele, activităţile şi Raional
dinamica proiectelor implementate Ialoveni
în cele 15 runde de granturi pentru
tineri, acţiunile de colectare a
fondurilor de la donatori, harta şi
impactul Programului ,,Fondul
pentru Tineri ”, precum şi acţiunile
de promovare a fondului. Tinerii
din cele două raione şi–au
împărtăşit
experienţa
despre
calendarul concursului de finanţare,
procesul de selecţie şi analiză a
proiectelor, festivitatea de lansare a
rundei şi de semnare a acordurilor
de colaborare şi a certificatelor de
grant, precum şi implementarea,
monitorizarea,
raportarea
şi
evaluarea finală a proiectelor.
Membrii Fondului pentru Tineri
Ialoveni, în calitate de curatori au
efectuat o analiză a celor 19 de
proiecte care se implementează în

Consiliul
Raional
Ialoveni,
A. O. ,,EcoRăzeni”,
Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni
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Runda a XV – a de Granturi Mici
pentru Tineri, în cele 14 localităţi
ale raionului. Au discutat care este
impactul programului: reaţeaua
consiliilor locale de tineret, cluburi
pe interese, grupuri de iniţiativă,
ziare
şi
radiouri
şcolare,
instrumente de consultare a
tinerilor, spaţii publice amenajate,
parteenriate
cu
actorii
din
comunitate, capacităţi de elaborare
şi implemtare a proiectelor, precum
şi de organizare a evenimentelor
publice. Participanţii au enumerat
ideile ingenioase şi iniţiativele
frumoase pe care le-au susţinut prin
intermediul
programului:
cunoaşterea
drepturilor
prin
educaţia non-formală, excursii,
camping, acţiuni culturale, sportive,
turistice şi de protecţia mediului,
ateliere de informare, instruire şi de
dezvoltare personală, dotarea cu
tehnologii informaţionale şi WiFi,
şcoala voluntarilor, centre de
resurse cu practici inclusive şi
jocuri intelectuale pentru societate.
Pentru a consolida colaborarea
tinerii din Ialoveni au invitat tinerii
din Orhei să participe cu prezentări
de proiecte reuşite la Festivalul
Tinerilor Activi, care se va
desfăşura la 09 decembrie 2017,
Centrul de Sprijinire a Mediului de
Afaceri Transfrontaliere – Trainig,
Expoziţii şi Simpozioane, loc
pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi.
În cadrul conferinţei au participat şi
specialiştii raionali de tineret la
atelierele de lucru: 1.,,Cadrul
normativ în domeniul voluntariat”,
Participarea
2.,,Eficienţa aplicării mecanismelor
activă a
de instruire şi motivare a
specialistului voluntarilor”,
3.,,Protecţia
raional de
voluntarilor de abuzuri şi influenţe
51.
tineret la
negative”,
4.,,Eficienţa
Conferinţa
instrumentelor
de
lucru
cu
Naţională a
voluntarii”,
5.,,Strategia
de
Voluntariatului dezvoltare a societăţii civile”, 6.
,,Săptămîna
Naţională
a
Voluntariatului”,
7.,,Evaluarea
voluntariatului în sectorul real al
economiei”,
8.,,Impactul

Coaliţia
Voluntariat
/ A. O.
,,Tinerii
18 – 19 pentru
decembrie Dreptul la
2017 /
Viaţă”,
Parlamen- Platforma
tul
pentru
Republicii cetăţenie
Moldova Activă
şi
Parteneriat
pentru
Drepturile
Omului
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voluntariatului
în
contextul
implicării
comunitare
şi
al
cetăţeniei active”, 9.,,Cum poate fi
valorificat
voluntariatul
în
Republica
Moldova”,
10.,,Indentificarea recomandărilor
pentru implementarea diverselor
tipuri de voluntariat”. Atelierele au
fost
moderate
de
actorii:
Preşedintele
Parlamentului,
Ministrul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării, Ministrul Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale,
Ministerul Justiţiei, Ministerul
Economiei
şi
Infrastructurii,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Preşedintele Comisiei Parlamentare
pentru Protecţie socială, sănătate şi
familie, Vicepreşedintele Comisiei
parlamentare
pentru
politică
externă şi integrare europeană,
Reprezentanţii
Comisiei
parlamentare pentru mediu şi
dezvoltare regională, Comisiei
parlamentare pentru administraţie
publică, Comisiei parlamentare
pentru securitate naţională, apărare
şi ordine publică, Comisiei
parlamentare pentru agricultură şi
industrie alimentară, Comisiei
parlamentare pentru numiri şi
imunităţi, Asociaţia ,,Motivaţie”,
Chişinău,
Antoniţa
Fonari,
Preşedintele A. O. ,,Tinerii pentru
Dreptul la Viaţă”,
Centrul de Investigaţii Sociologice
şi Marketing ,,CBS-AXA” a
prezentat un raport de cercetare
,,Aprecierea
şi
evaluarea
activităţilor desfăşurate în cadrul
Săptămînii
Naţionale
a
Voluntariatului 2017. Estimarea
valorii
muncii
voluntarilor”.
Institutul pentru o Guvernare
Deschisă a prezentat studiul
,,Voluntariatul
în
Republica
Moldova. Realităţi şi perspective”.
La finele conferinţei afost elaborată
şi adoptată o rezoluţie pentrua fi
prezentată autorităţilor publice.
Totodată a avut loc premierea celor
mai activi cordonatori de voluntari.
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