Acord de cooperare în bază de proiect
UN Women Moldova - Gender-Centru
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. ONGurile 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
„Gender-Centru”
DESPRE ORGANIZAȚIE
„Gender-Centru” este o organizație non-guvernamentală
de cercetare și instruire, axată pe domeniul egalitate de gen
și dezvoltare. Organizația activează din anul 1998, deşi a
fost înregistrat ca ONG în februarie 2000. Din anul 1999,
organizația „Gender-Centru” este membră a Coaliției
KARAT a ONG-urilor de femei din statele ECE/CSI; membră
a Consiliului Coaliției KARAT (2010 - 2014).
„GENDER-CENTRU” LUCREAZĂ ÎN PARTENERIAT CU:
Clubul Politic al Femeilor 50/50
TITLUL PROIECTULUI
„Participarea echilibrată în procesul decizional”
CONTRIBUIE LA:
Nota strategică a UN Women, rezultatele: Instituțiile
publice au capacitatea de a analiza și de a îmbunătăţi
legislația, politicile, regulamentele și bugetele pentru
îndeplinirea angajamentelor privind egalitatea de gen (cu
accent pe domeniile participării femeilor la luarea deciziilor,
bugetarea sensibilă la gen, promovarea Agendei privind
Femeile, Pacea și Securitatea); O nouă generație de femei
din diverse grupuri au abilităţi, cunoştinţe și conexiuni care
oferă susținere pentru activismul civic și politic.
OBIECTIVE
•

Abilitarea femeilor pentru a ocupa funcţii publice și
politice și să lupte pentru drepturile lor;

•

Asigurarea unui sprijin public sporit pentru egalitatea
de gen.

•

Instruiri
pentru
reprezentanții
și
reprezentantele
guvernului
și
a
organizațiilor societății civile
privind
Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate
ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea ;

•

Consolidarea capacităţilor a cel puțin 30 de
ONG-uri în analiza de gen și monitorizarea
politicilor publice;
375 de femei vor avea cunoștințe îmbunătățite
despre egalitate de gen;
Crearea unei reţele din 100 de femei din diferite
domenii, pentru a identifica problemele
comune din comunitățile lor;
Schimburi de experienţă internaționale în
abordarea integratoare a egalității de gen în
politicile publice pentru 12 lideri/-e de opinie
din diferite domenii;
Femeile au mai multe cunoștințe și abilităţi
privind problemele locale și posibilele soluții,
dar și sunt mai motivate să candideze la
alegerile parlamentare din 2018;
Desfăşurarea campaniei naţionale „Candidează
la alegeri! Fii schimbarea”, pentru a încuraja
populația să susţină femeile candidate în
campania electorală pentru alegerile locale din
2019.

•
•
•

•

•

GRUPURI ŢINTĂ
Femeile, autoritățile naționale,
societății civile, publicul larg

organizațiile

PERIOADA
Mai 2018 - Februarie 2020
ACOPERIREA GEOGRAFICĂ
Naţională
BUGET
253,541 USD

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

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE
•

Consolidarea capacităţilor a cel puțin 50 de
funcţionari/-e publici/-e din organele executive
de la nivelul central pentru a integra
dimensiunea de gen în procesul de elaborare a
politicilor;
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