DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ ȘI A COMPORTAMENTELOR SĂNĂTOASE
ÎN RÂNDUL ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC (ÎPT)
PENTRU O MAI BUNĂ PREGĂTIRE DE ANGAJARE ÎN CÂMPUL MUNCII
Fișă de proiect
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Proiectul vine să investească concomitent în educația pentru sănătate bazată pe formarea
abilităților de viață, crearea de spații sigure la locurile de studiu, de muncă și în abilitarea tinerilor
să dezvolte comportamente sănătoase, să abordeze stereotipurile de gen și să prevină violența
bazată pe gen. Pe termen lung, proiectul va contribui la creșterea numărului de tineri care au
competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și vocaționale, pentru angajare, locuri de
muncă decente și combaterea tuturor formelor de violență împotriva fetelor și femeilor în sfera
publică și cea privată. Acesta va contribui la asigurarea accesului universal la serviciile de
sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea familiei, informare și educație pentru
o generație sănătoasă și prosperă.

PE SCURT:
Perioada:

ianuarie 2020 – noiembrie 2022

Buget:

700.411 EUR

Implicare:

12 instituții ÎPT, inclusiv 4
în Chișinău și 8 în Cahul,
Nisporeni, Rezina, Orhei,
Edineț, Râșcani, Bălți;
9 companii de afaceri
care lucrează cu instituțiile
ÎPT selectate în cadrul
învățământului dual

Beneficiari:

6.000 de tineri (inclusiv
95 de elevi cu dizabilități),
părinți, angajați ai instituțiilor
ÎPT, companii private.

De ce acest proiect este special?

Proiectul răspunde la diferite probleme cu care se confruntă
tinerii din sistemul ÎPT în ceea ce privește angajarea sau auto-angajarea lor în câmpul muncii, din perspectiva educației
pentru sănătate bazată pe formarea abilităților de viață, spre
deosebire de alte proiecte care au vizat doar dezvoltarea tehnică și profesională a elevilor din cadrul ÎPT.
Accesul limitat la informații și educație privind drepturile omului,
la educație pentru sănătate în școli și comunităţi, care să aibă
la bază un mod de viață sănătos și dezvoltarea abilităților de
viață, a dus la concepții eronate privind egalitatea de gen și
la adoptarea de către tineri a unor comportamente de risc în
materie de sănătate. Elevele de la instituțiile de ÎPT, care provin
din mediul rural sau din familii vulnerabile, sunt mai predispuse
la abandon școlar sau la angajare mai târzie din cauza unei
sarcini neplanificate sau a violenței bazate pe gen la care au
fost supuse. Conform datelor statistice, fiecare a treia femeie
din Moldova s-a confruntat cu cel puțin o formă de violență
bazată pe gen, iar rata sarcinilor în rândul adolescentelor din
Moldova este încă foarte înaltă (31 de cazuri la 1.000 de fete),
mai ales în rândul fetelor din mediul rural.

PARTENERII PROIECTULUI:
• Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
• Camera Națională de Comerț și Industrie
• Fundația „Terre des hommes” Moldova
• Consiliul Național al Elevilor din Învățământul
Profesional Tehnic

• Rețeaua Națională a Centrelor de tineret
• Youth Klinic (rețeaua națională de Centre
de Sănătate Prietenoase Tinerilor)
• Comunitatea donatorilor în ÎPT

Rezultate și activități cheie:
1

Instituțiile din învățământul profesional tehnic sunt abilitate să predea în mod durabil
disciplina „Decizii pentru un mod sănătos de viață” prin:
• instruirea cadrelor didactice;
• dotarea școlilor cu spații de învățare prietenoase tinerilor;
• materiale didactice interactive.

2

Instituțiile din ÎPT și companiile de afaceri au capacitatea de a sprijini tinerii pentru o
dezvoltare sănătoasă și comportamente sigure prin:
• îmbunătățirea cunoștințelor lor despre ce presupune un mediu sigur și favorabil pentru
tineri;
• soluționarea nevoilor tinerilor ținând cont de politicile de protecție a copiilor și a
tinerilor;
• aplicarea bunelor practici din experiența altor țări, prin vizite de studiu;
• stabilirea parteneriatelor între Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Centrele
de tineret.

3

Angajații și elevii din ÎPT, părinții și companiile de afaceri înțeleg și promovează dreptul
tinerilor la educație pentru sănătate bazată pe formarea abilităților de viață și la servicii de sănătate reproductivă prin:
• implicarea în campania de comunicare a proiectului;
• participarea la un studiu privind comportamentele sănătoase și riscante în rândul
tinerilor;
• crearea și menținerea „Rețelei de tineri educatori de la egal la egal din privind
abilitățile de viață;
• participarea la ateliere de lucru.

Proiectul ,,Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor
sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic (ÎPT)
pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii” este
implementat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA)
cu sprijinul financiar din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare
(ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
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