
 

 

 Acord de cooperare în bază de proiect 
UN Women Moldova - Centrul Media pentru Tineri 

 

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 

„Centrul Media pentru Tineri” 

DESPRE ORGANIZAȚIE 

Misiunea „Centrului Media pentru Tineri” (CMT) 
este de a oferi tuturor copiilor și tinerilor 
posibilitatea de a se instrui, de a-și dezvolta 
gândirea critică prin intermediul instrumentelor 
multimedia și de a-și exprima opiniile. De 14 ani, 
CMT încurajează libertatea de exprimare și 
participarea copiilor. „Centrul Media pentru 
Tineri” a lansat și susține site-urile suntparinte.md 
și voceatinerilor.md, având parteneriate cu mai 
multe instituții de presă. 

TITLUL PROIECTULUI 

„Promovarea unor norme sociale pozitive și 
combaterea violenţei împotriva femeilor și fetelor 
prin noi instrumente media” 

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 a promova norme sociale favorabile, 
care descurajează violenţa față de femei și fete. 

OBIECTIV 

• Implicarea tinerilor și părinților în 
combaterea stereotipurilor de gen existente 

prin aplicarea noilor instrumente media. 

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE 

• Informarea și educarea părinţilor privind 
egalitatea de gen, îngrijirea parentală pozitivă, 
partajarea în mod egal a responsabilităţilor 
casnice și de îngrijire a copilului, nediscriminarea, 
comunicarea non-violentă, prin discuții față în 
față și prin elaborarea și diseminarea amplă a 
materialelor informaționale (articole, istorii foto 
și video); 

• Crearea a cel puţin 10 parteneriate cu asociaţii ale 

părinţilor, autorităţi locale, grupuri de iniţiativă, 

ONG-uri, instituţii publice și implicarea acestora 

în campanii de sensibilizare pentru eliminarea 

violenţei față de femei și fete;   

• Informarea a aproximativ 1000 de elevi din 22 de 

localităţi, instituţii de învățământ, grupuri de 

iniţiativă ale tinerilor din R. Moldova, inclusiv din 

Chișinău, despre modalităţile de prevenire a 

violenţei față de femei și fete; 

• Campanie de informare între semeni, prin 

difuzarea a circa 40 de materiale video create de 

tineri pe tema egalității de gen și prevenirii 

violenței împotriva femeilor și fetelor.  

GRUPURI ŢINTĂ: 

Tinerii și părinţii din diverse localități ale Republicii 
Moldova 

PERIOADA  

Iunie 2018 – Iunie 2019 

ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂŢILOR  

Națională 

BUGET 

52,243 USD 

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

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

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2018/sn%20summary%202018-2022.pdf?la=en&vs=3943
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2018/sn%20summary%202018-2022.pdf?la=en&vs=3943

