Acord de cooperare în bază de proiect
UN Women Moldova - Contact-Cahul

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.
NUMELE ORGANIZAȚIEI

•

40 de femei din diverse grupuri au cunoştinţe și
abilităţi pentru a se implica în viaţa politică și
sunt pregătite să candideze în campania
electorală din 2018;

•

100 de femei din diverse raioane ale Republicii
Moldova au cunoştinţe și abilităţi pentru a se
implica în procese decizionale la nivel local și
regional și sunt pregătite să participe la alegerile
locale din anul 2019;

•

10 organizații ale societății civile de la nivel local
și regional și-au consolidat capacităţile în
promovarea participării femeilor și desfășoară
activități de advocacy eficiente la nivel local și
regional;

•

6 dezbateri publice regionale organizate pe teme
de maxim interes pentru societate, pentru a
discuta soluţii posibile la problemele discutate.

„Contact-Cahul”
DESPRE ORGANIZAȚIE
„Contact-Cahul”
este
o
organizaţie
neguvernamentală, înființată în 1997, cu sediul la
Cahul. Misiunea organizației „Contact-Cahul este de a
contribui la democratizarea Republicii Moldova prin:
consolidarea societății civile, abilitare economică,
eficientizarea politicilor publice și pledoarie,
facilitarea dialogului social și susţinerea iniţiativelor
cetăţenilor.

GRUPURI ŢINTĂ
Femei, tinere din diverse grupuri, organizațiile
societății civile

CONTACT – CAHUL LUCREAZĂ ÎN PARTENERIAT CU:

PERIOADA

„Institutum Virtutes Civilis” (IVC)

Mai 2018 - Februarie 2020

TITLUL PROIECTULUI
„Femeile pentru liderism”
CONTRIBUIE LA:
Nota strategică a UN Women, rezultatul: O nouă
generație de femei din diverse grupuri au abilităţi,
cunoştinţe și conexiuni care oferă susținere pentru
activismul civic și politic.

ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂŢILOR
Naţională
BUGET
214,523 USD

Acest Acord de cooperare în bază de proiect este
finanţat de Guvernul Suediei și UN Women.

OBIECTIV
•

Îmbunătățirea abilităţilor și cunoştinţelor a cel
puțin 140 de femei active din diverse grupuri
pentru a participa cu succes la viaţa politică a
țării.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE
•

Crearea reţelei naţionale „Femeile pentru
liderism”, destinată femeilor care doresc să
candideze la alegerile parlamentare și locale;
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Svetlana Andrieș
Coordonatoare de program UN Women
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