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Fondul Comun privind dezvoltarea
Centrelor de tineret și consolidarea
participării și implicării civice
a tinerilor din Republica Moldova

Context

Tinerii în acțiune la Ct Orhei

Serviciile de calitate pentru tineri la nivel local, precum si diversificarea oportunităților de participare și
implicare a tinerilor la nivel comunitar au un rol esențial în dezvoltarea și realizarea tinerilor. În același timp,
infrastructura de tineret existentă, cum sunt Centrele de tineret, servesc drept actor comunitar cheie, care,
în parteneriat cu școala, autoritățile publice locale (APL), organizațiile non-guvernamentale (ONG) și alți
parteneri locali, sprijină tinerii să aplice cunoștințele în practică și să-și dezvolte abilitățile de participare în
viața comunitară. Pentru a susține tinerii să se dezvolte și să devină cetățeni implicați în comunitatea lor
este nevoie de o colaborare strânsă între actorii-cheie locali.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a lansat în anul 2017 Programul Național de Dezvoltare
a Centrelor de Tineret, în scopul dezvoltării serviciilor de tineret la nivel local. Fondul Națiunilor Unite pentru
Populație (UNFPA) a devenit partenerul de bază al MECC în cadrul acestui Program, având rolul de a
dezvolta resursele umane ale Centrelor de tineret și de a consolida serviciile oferite pentru tineri, inclusiv
cei mai vulnerabili. În 2018 Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) s-a alăturat acestor
eforturi prin proiectul „Consolidarea participării și implicării civice în rândul tinerilor din Moldova”. Cei trei
parteneri au creat „Fondul Comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și
implicării civice a tinerilor din Republica Moldova” pentru perioada 2017-2022 (în continuare Fond Comun).
Activitățile din cadrul Fondului Comun sunt realizate în parteneriat cu Consiliul Europei, Terre des hommes
Moldova, Consiliul Național al Tinerilor din Moldova, Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor
din Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului, Rețeaua Națională de Centre
de Sănătate Prietenoase Tinerilor ”Youth Klinic” și alți actori cheie naționali și locali.
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Fondul Comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și
implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor
Unite pentru Populație.
Durata: Decembrie 2017 –
Decembrie 2022
Scop: Consolidarea participării și
implicării civice a tinerilor prin intermediul Centrelor de tineret care
vor oferi oportunități de dezvoltare
personală, participare, informare
și socializare pentru tineri și vor
contribui la crearea sinergiilor și
parteneriatelor dintre Centre de
tineret, școli și alți actori cheie locali.
Buget:
 MECC: 19.500.000 MDL
 UNFPA: 425 000 USD
 SDC: 1 000 000 USD
Agenție de implementare:
UNFPA
Beneficiari finali: tineri cu vârsta
de 14-35 ani, inclusiv cei mai vulnerabili
Beneficiari direcți:
 Centre de tineret parte a Programului Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022
 Autorități Publice Locale
 Tineri cu vârsta de 14-35 ani,
inclusiv cei mai vulnerabili
Acoperire: întreg teritoriu al
Republicii Moldova
Impact:
 Republica Moldova are o rețea
funcțională de Centre de tineret cu spații sigure și prietenoase pentru tineri, oferind
oportunități de dezvoltare personală, participare, informare,
petrecere a timpului liber și socializare.
 Tinerii din Republica Moldova participă și se implică civic
la nivel local și național, contribuind astfel la dezvoltarea
comunităților și a întregii țări.

Rezultate
Nivel de politici:
 Politicile de tineret sunt îmbunătățite și răspund nevoilor
tinerilor la nivel național și local și facilitează aplicarea în
practică a noului curriculum al educației civice.
 Noua Strategie de tineret este dezvoltată considerând
rezultatele și concluziile evaluării Strategiei Naționale de
Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020.
Nivel instituțional:
 Centrele de tineret au resurse umane calificate în lucrul de
tineret, iar programele și spațiile acestora sunt accesibile,
sigure, prietenoase tinerilor, inclusiv celor mai vulnerabili.
 Centrele de tineret au dezvoltate programele de voluntariat
și outreach și implică elevii și tinerii în viața socială și
democratică a comunității.
Nivel de populație:
 Fetele și băieții, susținuți în comun de Centre de tineret
și școli, participă și se implică civic la nivel local aplicând
cunoștințele acumulate la disciplina ”Educație pentru
societate”.
 Centrele de tineret, cadrele didactice, APL-urile, organizațiile
comunitare, părinții și alți actori cheie locali, prin colaborare,
oferă elevilor și tinerilor oportunități de participare.
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