Acord de cooperare în bază de proiect
UN Women Moldova - Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”

În scopul realizării Notei strategice a UN Women
Moldova pentru anii 2018-2022 și în urma unui
proces competitiv lansat în decembrie 2017, UN
Women a semnat 10 acorduri de cooperare în bază
de
proiecte
(ACP-uri)
cu
organizaţii
neguvernamentale (ONG) din Republica Moldova.
ONG-urile vor realiza proiecte în unul sau mai multe
din cele trei domenii de impact ale UN Women:
Participarea femeilor în viața politică și în procesul
decizional; abilitarea economică a femeilor;
eliminarea violenţei împotriva femeilor.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE
•

NUMELE ORGANIZAȚIEI
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
DESPRE ORGANIZAȚIE
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), cu
sediul la Chișinău, a fost creat în anul 1998, având
misiunea de a susţine și a promova o abordare
integratoare a egalității de gen, nediscriminării și
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbați. În această
perioadă, CPD a devenit una dintre organizațiilecheie în susținerea egalității de gen și abilitarea
femeilor din R. Moldova.

•

Elaborarea unor analize și recomandări de
politici privind domenii-cheie care limitează
participarea și avansarea economică a
femeilor – măsuri de transparenţă salarială,
reglementări privind evaluarea locurilor de
muncă într-un mod neutru din punct de
vedere al genului, servicii de îngrijire a
copilului la locul de muncă – reieșind din
bunele practici internaționale și contextul
local; organizarea consultărilor și activităților
de advocacy cu participarea partenerilor
relevanți,
inclusiv
reprezentanţii
și
reprezentantele Parlamentului și Guvernului;
Elaborarea a trei lucrări de cercetare privind
diferențele dintre femei și bărbați în angajare;
obstacolele în angajarea decentă și avansarea
profesională a femeilor.

GRUPURI ŢINTĂ

„Susținerea abilitării economice a femeilor”

Autoritățile publice, companii publice și private,
angajați și organizațiile angajatorilor, femei
șomere și bărbați șomeri, organizațiile societății
civile

CONTRIBUIE LA:

PERIOADA

Nota strategică a UN Women, rezultatul:
Parlamentul și Guvernul au capacitatea de a elabora
și a implementa legi, politici și servicii care
influențează pozitiv veniturile și locurile de muncă
decente pentru femei, și recunosc, reduc și
redistribuie munca de îngrijire neremunerată.

Mai 2018 – Februarie 2020

OBIECTIV

213,571 USD

TITLUL PROIECTULUI

•

Acordarea de sprijin tehnic și de dezvoltare a
capacităților autorităților centrale pentru
îmbunătățirea legislației și a reglementărilor în
legătură cu concediul parental; diferențele de
remunerare între femei și bărbați și
transparența plăților; redistribuirea muncii
domestice și de îngrijire și accesul femeilor la
oportunități economice.

ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂŢILOR
Națională
BUGET

Acest Acord de cooperare în bază de proiect este
finanţat de Guvernul Suediei și UN Women.
Date de contact:
Viorica Ghimpu
Coordonatoare de program UN Women
viorica.ghimpu@unwomen.org

