
CE ESTE
Y-PEER MOLDOVA

Y-PEER este o reţea de tineri educatori de la egal la egal, care organizează activităţi 
de informare, educare și comunicare cu semenii lor. Scopul educatorilor de la egal la 
egal este de a dezvolta tinerilor cunoştinţe, atitudini și deprinderi utile de viaţă, 
pentru a-și proteja propria sănătate cu toată responsabilitatea.

Y-PEER activează în 15 localităţi ale ţării și continuă să își extindă activitatea.
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1. or. Călărași
2. or. Chișinău
3. or. Cimișlia
4. or. Drochia 
5. or. Edineţ
6. or. Lipcani
7. or. Orhei
8. or. Soroca
9. or. Vulcănești
10. or. Cantemir 
11. or. Ungheni 
12. s. Costești, Ialoveni
13. s. Sărata Galbenă, r-nul Hîncești
14. s. Sculeni, r-nul Ungheni
15. s.Tîrnova, r-nul Dondușeni
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CE POATE OFERI Y-PEER PARTENERILOR 
ȘI CELOR CARE SUSŢIN INIŢIATIVELE NOASTRE?

 Lucrul cu tinerii în domeniul educaţiei de la egal la egal;
 Tehnici de teatru social pentru campanii de informare, 
    sensibilizare și advocacy;
 Promovarea în rîndul tinerilor a compartamentelor fără risc;
 Capacitatea de a organiza campanii de advocacy împreună cu tinerii;
 Abilităţi de lucru cu grupuri de tineri din localităţile rurale, 
    cît și din grupurile de risc;
 Abilităţi de a implica tinerii în procesul de luare a deciziilor;
 Responsabilitate și entuziasm pentru a face o schimbare 
    socială împreună.

DE CE SĂ ACTIVEZI ÎMPREUNĂ CU Y-PEER?
 
 Noi implicăm tinerii în procesul de luare a deciziilor 
    și de soluţionare a problemelor; 
 Noi mobilizăm tinerii să își coordoneze propriile activităţi 
    de educare și informare;  
 Noi oferim tinerilor posibilitatea de a deveni lideri și de a face 
    schimbări în localităţile lor.

Y-PEER DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂŢI DE EDUCARE, INFORMARE 
ȘI COMUNICARE DE LA EGAL LA EGAL, PRECUM:

CONTACTEAZĂ-NE:
Y-PEER MOLDOVA, CHIȘINĂU, STR. 31 AUGUST 1989, NR. 98 , ETAJUL 2, BIROUL 201,

WEBSITE: www.ypeer.md; EMAIL: ypeer@ypeer.md

PUNE               PE            Y-PEER MOLDOVA

 Instruiri în domeniul teatrului social;
 Instruiri în domeniul comunicării și oratoriei;
 Instruiri în domeniul sănătăţii 
    sexual-reproductive; 
 Ședinţe bi-lunare de planificare și raportare.

Dezvoltarea profesională a membrilor:
 Sesiuni de informare, educare și comunicare 
     în școli și tabere de vară;
 Prezentări de Teatru Social;
 Activităţi stradale;
 Festivalul Naţional de Teatru Social.

Lucrul cu beneficiarii:


