
 

 

 Acord de cooperare în bază de proiect 
UN Women Moldova - Asociaţia Obştească „Vesta” 

 

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 

Asociația Obștească „Vesta” 

DESPRE ORGANIZAȚIE 

„Vesta” a fost înființată în anul 1998 și are sediul 
în Comrat. Scopul organizației este de a consolida 
capacităţile femeilor și de a promova egalitatea de 
gen în UTA Găgăuzia. 

TITLUL PROIECTULUI 

„Combaterea stereotipurilor și discriminării de 
gen în Republica Moldova prin teatru social, 
dezbateri și flash-mob-uri” 

CONTRIBUIE LA:  

Nota strategică a UN Women, rezultatul: 
Comunitățile și instituţiile vizate, inclusiv din 
domeniul educației, au cunoştinţe și instrumente 
pentru a combate stereotipurile și discriminarea în 
bază de gen și pentru a promova norme sociale 
care descurajează violenţa față de femei și fete. 

OBIECTIV 

• Prevenirea violenței față de femei și fete prin 
teatru social și implicarea tinerilor 

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE 

• 7 comunități țintă și peste 3000 de persoane 
vor fi sensibilizate și vor avea cunoştinţe și 
instrumente pentru a combate stereotipurile 
și discriminarea de gen și pentru a promova 
norme sociale favorabile, care previn violenţa 
împotriva femeilor și fetelor;   

• 7 echipe de voluntari vor fi create și abilitate 
să activeze în localitățile Ocniţa, Cimişlia, 
Căuşeni, Tvardița, Ceadîr-Lunga, Copceac, 
Comrat;  

• Elaborarea și jucarea unei piese de teatru în 
14 localități, urmat de discuții cu publicul 
pentru a combate stereotipurile și normele 
de gen, sexismul și violența în bază de gen; 

• Elaborarea și difuzarea la TV a unor 
materiale video care contribuie la 
prevenirea violenței față de femei și fete și 
promovează relații bazate pe respect și 
egalitate între femei și bărbați. 

GRUPURI ŢINTĂ 

Femei, bărbați, tineri, organizațiile societății 
civile, autorităţile publice locale 

PERIOADA  

August 2018 – Octombrie 2019 

ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂŢILOR  

La nivel naţional, cu focusarea pe 14 localități: 
Tvardița, Copceac, Comrat, Congaz, Vulcănești, 
Ciadîr-Lunga, Ocnița, Bălţi, Cimișlia, Rîşcani, 
Rezina, Căuşeni, Orhei, Călărași.  

BUGET 

76,184 USD 

 

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

Date de contact: 
Nighina Azizov 
Coordonatoare de program UN Women 
nighina.azizov@unwomen.org 


