Acord de cooperare în bază de proiect
UN Women Moldova - Institutul pentru Democrație

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
•

160 de cadre didactice vor fi instruite în
domeniul liderism și participarea politică;

•

Crearea unei rețele specializate de
profesori/profesoare din partea stângă a
Nistrului, pentru promovarea participării
femeilor în viața politică;

•

400-600 de tinere au acces la materiale
informaționale
privind
liderismul
și
participarea politică a femeilor;

•

Cel puțin 10 de ONG-uri/instituții de
învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului,
specializate în drepturile femeilor, vor crea o
reţea a ONG-urilor.

NUMELE ORGANIZAȚIEI
„Institutul pentru Democrație”
DESPRE ORGANIZAȚIE
„Institutul pentru Democrație” este o organizaţie
neguvernamentală, înființată în anul 2007, cu sediul la
Comrat. Organizația susţine procesele democratice din
Republica Moldova, ideile societăţii deschise, protecția
drepturilor omului și combaterea traficului de
persoane și a violenţei de orice formă. În plus,
misiunea organizației este de a promova drepturile
femeilor, inclusiv dreptul lor de a participa la luarea
deciziilor.
„INSTITUTUL PENTRU DEMOCRAȚIE” LUCREAZĂ ÎN
PARTENERIAT CU:
Asociația pentru cultura bulgară „Rodoliubeț”; Centrul
pentru protecția și promovarea drepturilor femeilor
tinere

GRUPURI ŢINTĂ
Femei, tinere, minorităţi etnice, profesori/
profesoare, femei din mediul rural, femei din
grupurile minorităților etnice
PERIOADA
Mai 2018 - Mai 2019
ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂŢILOR
Chişinău, UTA Găgăuzia, ambele maluri ale Nistrului
BUGET
50,000 USD

TITLUL PROIECTULUI
„Vocea femeilor trebuie auzită”
CONTRIBUIE LA:

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

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.
OBIECTIV
•

Sporirea participării femeilor de pe ambele
maluri ale Nistrului în viața politică a țării, prin
instruiri în liderism și participarea în procesul
decizional.
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