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Introducere 

Acest document prezintă activitatea desfăşurată de Asociaţia „Perspectiva” în perioada 

ianuarie – decembrie 2014. 

1. DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI: 

A.O. Perspectiva a fost creată în 2004 şi este membră a Consiliului Naţional al Tineretului 

din Moldova şi Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte. 

2. MISIUNEA organizaţiei este de a dezvolta iniţiativa civică în rîndul tinerilor prin educaţie, 

schimb de informaţii şi cooperare între tineri şi organizaţii de tineret. 

DIRECŢIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE SUNT:

a. Proiecte sociale 

Campanii informative 

Activităţi de educaţie de la egal la egal 

Educaţie civică                                     

b. Programe informative 

 Seminare                                                                 

Ateliere de lucru 

 Dezbateri, prezentări de film 

Evenimente de tineret 

 Schimburi de tineret 

Forumuri regionale 

 Concursuri, competiţii 
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Proiecte implimentate în 2014 

 

 “Stimularea  activismului tinerilor din localităţile de Sud ale 

Republicii Moldova, etapa a III-a”, cu suportul Naţional Endowment 

for Democracy SUA, perioada 2013-2014 

 “Stimularea  activismului tinerilor din localităţile de Sud ale 

Republicii Moldova, etapa a IV-a”, cu suportul Naţional Endowment 

for Democracy SUA, perioada 2014-2015 

  „Programul Fondul Pentru Tineri Cahul” cu suportul Fundației Est-

Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin 

intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltarea și Cooperarea 

Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al 

Danemarcei/DANIDA. 

Activităţi de parteneriat 

 Programul „Dialog Intercultural în Moldova” implementat în 

parteneriat cu Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova susţinut 

financiar de Fundaţia Pestalozzi.  

 Campania de informare privind alegerile parlamentare 2014, 

implementată desfăşurată de Consiliul Național al Tineretului din 

Moldova în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală, Coaliția 

Civică Alegeri Libere și Corecte, cu susținerea National Endowment 

for Democracy. 
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Proiectul:“Stimularea  activismului tinerilor 
din localităţile de Sud ale Republicii 
Moldova, etapa a III-a”, ianuarie-iulie 2014 

Începînd cu luna ianuarie 2014,  s-au continuat activităţile de consolidare a capacităţilor grupurilor locale 

de tineri, oferinduli-se consultanţă şi suport financiar pentru implementarea proiectelor locale. 

Activităţile realizate în 2014 sunt următoarele: 

 Seminar Rezultatele procesului de colectare de fonduri din comunităţi 

      Activitatea s-a desfăşurat la data de 18 ianuarie 2014, şi a avut 

ca  scop principal evaluarea procesului de colectare de fonduri 

suplimentare pentru proiectele locale.     In cadrul activităţii au 

fost abordate următoarele subiecte: metode utilizate ca să 

colecteze bani pentru proiectele lor, implicarea voluntarilor în 

procesul de colectare, metodele de comunicare folosit ca să 

convingă oamenii din localitate ca să le ofere bani sau alte resurse.  

         Toate localităţile au demonstrat că sunt implicate la nivel 

înalt în tot ceea ce fac prin metodele inedite şi originale pe care le-

au utilizat pentru a strînge banii necesari. Au reuşit să aibă o 

comunicare eficientă pentru ai convinge pe localnici să se implice 

în această problemă, au arătat cît de bine au colaborat pe această tema şi cu administraţiile publice locale. 

      Participanţii au ţinut să menţioneze că în continuare au planificate diferite activităţi prin care vor să 

colecteze cîţi mai mulţi bani pentru a realiza tot ce şi-au propus. 

       Unul din cel mai mare succes l-a avut echipa de la scoala nr. 

5 din or. Cahul, care organizînd mai mult de 4 activităţi de 

fundraising în luna decembrie 2013 au reusit să colecteze pentru 

amenajarea unui loc de joaca pentru blocul din apropiere  suma 

de 10 500 lei. 
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Localităţile implicate în acest proiect au 

fost: 

1. A.I.Cuza 

2. Vadul lui Isac 

3. Cahul 

4. Larga Nouă 

5. Tătărăşti 

6. Adruşul de jos 

7. Baurci Moldoveni 
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 Aprobarea proiectelor finale 

 

       Pe data de 22 februarie, cele 7 localităţi 

implicate în proiectul  “Promovarea 

activismului tinerilor din localităţile de Sud ale 

Republicii Moldova, etapa III”, au semnat cu 

Asociaţia Obştească “Perspectiva”acordurile de 

parteneriat, potrivit căruia s-a dat start 

desfăşurării acţiunilor de realizare şi rezolvare a 

proiectelor  locale.  

   În cadrul acestei întruniri, s-a evaluat suma 

totală pe care fiecare localitate a colectat-o şi 

suma care le-a fost acordată de Naţional 

Endowment for Democracy SUA şi A.O 

“Perspectiva”.  

    Toţi participanţii au fost foarte  bine pregătiţi, au susţinut că sunt nerăbdători să înceapă lucrările, erau 

chiar foarte bucuroşi că sunt cei care vor face o schimbare în localitate. 

 

 

 

 

http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-079.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-100.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-105.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-106.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-110.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-091.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/22-02-0971.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-086.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-079.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-100.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-105.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-106.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-110.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-091.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/22-02-0971.jpg
http://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/02/blog-086.jpg
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 Atelier de formare a blogurilor pentru tineri 

 

      La data de 23 aprilie, a avut loc atelierul de formare a blogurilor pentru tinerii din cele 7 localităţi 

implicate în proiectul “Promovarea activismului tinerilor din localitatile de Sud ale Republicii 

Moldova, etapa III”. 

Participanţii au prezentat la ce etapă se află 

cu proiectele lor, au prezentat poze cum au 

început lucrările implementare a proiectelor, 

cu materialele procurate, cu partenerii locali 

implicaţi în aceste activităţi.  

      La acest atelier au fost prezenţi 19 tineri 

şi 7 adulţi care au dat dovadă de interes 

pentru crearea unui blog care să reprezinte 

localităţile lor, să se prezinte aici ştiri  noi ce 

se petrec în localitate, ce se face nou şi 

folositor. 

 La finele acestui atelier toate cele 7 localităţi – 

Andruşul de Jos, Tătărăşti, Vadul lui Isac, Baurci Moldoveni, Larga Nouă,  A.L.Cuza şi Cahul aveau 

create cîte un blog de care membrii echipelor de implimentare a proiectelor vor fi resposabili. 
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Proiectele implementate de grupurile locale 
în perioada martie-iunie 2014 

 Localitatea Larga nouă 

Proiect „Cu paşi mici realizăm lucruri mari – dotarea sălii sportive cu echipament” 

     Acest proiect a fost implimentat de tinerii Tanase 

Ana, Cara Irina şi Porumb Ion, coordonaţi de 

doamna Curjos Viorica.  

Scopul acestui proiect a fost dotarea sălii de sport cu 

inventarul sportiv necesar pentru realizarea 

activităţilor ce ţin de acest domeniu.  

Această echipă şi-a propus să realizeze următoarele 

obiective: 

 îmbunatățirea  posibilităților de  desfășurare  

la nivel înalt a orelor  de educație fizică, a 

antrenamentelor la baschet, fotbal; 

 Organizarea activităților sportive pentru 

membrii comunității si echipele sportive din localitățile vecine. 

 

        Iniţiativa a fost susţinută financiar de AO. Perspectiva cu suma de 4050 lei şi este parte a proiectului 

“Stimularea activismului tinerilor din sudul R. Moldova, et. III” implementat în parteneriat cu Fondul 

Naţional pentru Democraţie din SUA(NED). 

      Fondurile suplimentare pentru 

implimentarea şi realizarea accestui 

proiect au fost oferite de Gospodăria 

agricolă din comunitate -500 lei. În 

cadrul activităţii Toamna de Aur şi cu 

ajutorul lădiţei de colectare de la bar şi 

magazinul din localitate s-au colectat 

510 lei, iar primăria a oferit o minge. 

 

 

 

http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/25/localitatea-larga-noua-proiect-cu-pasi-mici-realizam-lucruri-mari/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/25/localitatea-larga-noua-proiect-cu-pasi-mici-realizam-lucruri-mari/
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 Localitatea Tătărăşti 

Proiect: „Lărgirea şi modernizarea parcului din preajma gimnaziului „B.P.Hsadeu” 

         Echipa de implimentare a acestui proiect este coordonator 

doamna Romanenco Violina şi tinerii Maidan Ion, Romanenco 

Irina şi Carasec Daniela. 

Scopul acestui proiect  afost construirea zonei de  odihnă în  

comunitatea  Tătărăşti. Obiectivele pe care această echipă şi le-

a propus sunt: 

1. De a implica comunitatea în amenajarea parcului 

din localitatea. 

2. De a  participa la desfăşurarea acţiunilor de 

modernizare a parcului. 

 

          Iniţiativa a fost susţinută financiar de AO. Perpsectiva cu suma de 4050 lei. Evenimentele şi 

persoanele care au contribuit la colectarea fondurilor suplimentare pentru realizarea acestui proiect sunt: 

 Comitetul  părintesc, părinţii, profesorii-2070 lei 

 Iurasco Valentina-50 lei 

 Prepelita  Ana- 50 lei 

 Pastusenco Mihail-50 lei 

 Consilierii locali-220 lei 

 PDM-300 lei şi o masă, scaun. 

 Războiul bănuţilor-700 lei 

 Biserica peticostală-500 lei 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-tatarasti-proiect-largirea-si-modernizarea-parcului-din-preajma-gimnaziului-b-p-hsadeu-2/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-tatarasti-proiect-largirea-si-modernizarea-parcului-din-preajma-gimnaziului-b-p-hsadeu-2/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-vadu-lui-isac-proiect-inilnirea-dintre-antrenament-si-oportunitate/
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Proiect:“Înîlnirea dintre antrenament şi oportunitate” 

Localitatea Vadul lui Isac 

         

 Membrii echipei de implimentarea a acestui proiect sunt: 

coordonator doamna Nistor Raisa şi domnişoarele Nistor 

Loredana, Pavel Diana, Cazacu Veaceaslav. 

Scopul acestui proiect a fost dotarea sălii de sport cu 

echipament sportiv şi utilizarea echipamentului pentru o 

dezvoltare fizică adecvată. Obiectivele acestui proiect sunt: 

 Utilizarea echipamentului pentru o dezvoltare fizica 

adecvata. 

 Atingerea performantelor la concursuri locale si 

raionale. 

 

          Iniţiativa a fost susţinută financiar de AO. Perpsectiva cu suma de 4050 lei si este parte a 

proiectului “Stimularea activismului tinerilor din sudul R. Moldova, et. III” implementat în parteneriat cu 

Fondul Naţional pentru Democraţie din SUA(NED). 

Banii suplimentari pentru procurarea materialului sportiv necesar şi pentru realizarea activităţilor necesare 

au fost colectaţi din cadrul evenimentelor: 

1. Iarmaroc Toamna de Aur -2000 lei,  

2. Contribuţia părinţilor – 2790 lei iar din partea 

3. Primăriea a oferit o masă de tenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-vadu-lui-isac-proiect-inilnirea-dintre-antrenament-si-oportunitate/
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 Localitatea Baurci Moldoveni 

Proiect:“Amenajarea sălii festive din cadrul gimnaziului Ion Neculce” 

      Acest proiect este implimentat de echipa formată 

din doamna Coreţchi Elena coordonatoarea echipei şi 

domnişoarele Oprea Doina, Olteanu Oxana, Coreţchi 

Cătălina, Gaisumov Greta. 

Scopul acestui proiect a fost îmbunătăţirea condiţiilor 

sălii festive a gimnaziului ”Ion Neculce” ” din satul 

Baurci-Moldoveni destinată activităţilor pe interes ale 

elevilor, profesorilor, părinţilor. Obiectivele propuse 

pentru realizarea acestui proiect sunt: 

 colectarea fondurilor suplimentare; 

 procurarea materialelor; 

 repararea scaunelor; 

 aranjarea sălii festive pentru petrecerea măsurilor; 

      Persoanele care au ajutat printr-un suport 

bănesc realizarea acestui proiect sunt: Buia 

Mihail- 3620 lei,Chirilenco Igor- 300 lei, Olteanu 

Gheorghe- 1000 lei, Şoitu Vasile-2000 lei, 

Gaisumov Lilia-900 lei, Olteanu Marin-1000 lei, 

Axenti Diana- 100 lei, Chiciuc Iulia – 10 lei, Postu 

Lilia – 20 lei, Maleș Ilie – 20 lei, Pila Ana – 10 

lei, Mocanu Pașa – 20 lei, Creangă Ion – 10 lei, 

Anastasiu Oleg – 20 lei, Mocanu Ana – 20 lei, 

Postu Natașa – 50 lei, Efimenco Ioana – 30 lei, 

Ciobotaru Ana – 20 lei, Mailarău Violeta – 30 lei, 

Gudumac Pavel – 100 lei, Olteanu Alexandru – 20 lei, Roșca Vasile  – 50 lei, Samohvalov Angela – 20 

lei, Tomoianu Oxana     – 100 lei, David Mihail – 10 lei. 

Primăria satului Baurci Moldoveni a 

susţinut proiectul cu suma de 7000 lei. 

       Iniţiativa a fost susţinută financiar 

de AO. Perpsectiva cu suma de 9000 lei 

si este parte a proiectului “Stimularea 

activismului tinerilor din sudul R. 

Moldova, et. III” implementat în 

parteneriat cu Fondul Naţional pentru 

Democraţie din SUA(NED). 

 

http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-baurci-moldoveni-proiect-amenajarea-salii-festive-din-cadrul-gimnaziului-ion-neculce/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-baurci-moldoveni-proiect-amenajarea-salii-festive-din-cadrul-gimnaziului-ion-neculce/
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 Localitatea Andruşul de Jos 

Proiect:“Mişcarea este viaţă” 

       Implimentarea şi realizarea acestui proiect se datorează 

doamnei Voicu Natalia coordonatorul echipei şi 

domnişoarelor Curea Mihaela, Curea Silvia, Chiciuc Tatiana .  

Scopul acestui proiect a fost amenajarea şi dotarea terenului 

sportiv din localitate. 

 Principalele obiective ale acestui proiect sunt: 

 Dotarea terenului sportiv cu echipament adecvat şi 

performant care să permită practicarea sportului de performanţă; 

 Încadrarea tinerilor în activităţi sportive; 

 Dezvoltarea spiritului sănătos de viaţă; 

 Dezvoltarea fizică a corpului şi un mod sănătos de viaţă; 

Banii pe care echipa de implimentare i-a colectat, în valoare de 1500 lei, au fost din partea: 

1. Primăriei; 

2. Agenţii economici din localitate; 

3. Părinţi. 

       Iniţiativa este susţinută financiar de AO. 

Perpsectiva cu suma de 4050 lei si este parte a 

proiectului “Stimularea activismului tinerilor din 

sudul R. Moldova, et. III” implementat în parteneriat 

cu Fondul Naţional pentru Democraţie din 

SUA(NED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-andrusu-de-jos-proiect-miscarea-este-viata/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-andrusu-de-jos-proiect-miscarea-este-viata/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-andrusu-de-jos-proiect-miscarea-este-viata/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-andrusu-de-jos-proiect-miscarea-este-viata/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/28/localitatea-andrusu-de-jos-proiect-miscarea-este-viata/
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 Localitatea A.I. Cuza 

Proiect“Reabilitarea parcului din centrul localităţii” 

         Acest proiect este implementat de echipa 

formată din  Zelenco Maria – coordonator şi tinerii 

Tichişan Daniela, Balan Adelina, Dubalari 

Gheorghe. 

Scopui proiectului a fost de a renova parcul din 

localitate şi şi crearea condiţiilor necesare pentru 

asigurarea odihnei tinerilor într-un mediu natural 

sănătos.  

Obiectivele propuse spre realizare: 

 Să ameliorăm situaţia parcului din localitate 

 Să mărim suprafaţa spaţiilor verzi din localitate 

 Să formăm locuri amenajate pentru odihna localnicilor 

Iniţiativa este susţinută financiar de AO. Perpsectiva cu suma de 5400 lei si este parte a proiectului 

“Stimularea activismului tinerilor din sudul R. Moldova, et. III” implementat în parteneriat cu Fondul 

Naţional pentru Democraţie din SUA(NED). 

Lista evenimentelor şi donatorilor care au făcut posibilă colectarea sumei suplimentare de bani necesari: 

 

 

Suma Sponsor 

10 000 lei Primăria sat. A.I.Cuza 

800 lei 

Războiul Bănuţilor 

L.T. “A.Mateevici” 

6000 lei S.R.L Bostovan 

1000 lei 

Dubălari Alexandru 

proprietar magazine 

GHECAR-D 

 

 

 

 

http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/05/01/localitatea-a-i-cuza-proiectul-reabilitarea-parcului-din-centrul-localitatii/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/05/01/localitatea-a-i-cuza-proiectul-reabilitarea-parcului-din-centrul-localitatii/
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 Кагул 

проект:«ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

      Этот проект  реализован командой: 

госпожа Людмила Горчакова, Сердиченко 

Мария, Серикова Яна,  Иордосопол Анна, Касаджик 

Ирина. 

Цель проекта - “Вовлечение молодѐжи в принятие 

значимых решений, способствующих развитию 

гражданских инициатив и лидерских качеств, 

посредством участия в построении  площадки для 

активного отдыха детей”. 

 

Основные задачи: 

1. Вовлечение молодѐжи в принятие 

значимых решений. 

2. Развитие лидерских качеств у молодѐжи. 

3. Оборудование детской площадки для 

детей  школы и микрорайона.  
 

СПИСОК СОБЫТИЙ И ДОНОРОВ, КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ 

ВОЗМОЖНЫЕ  ДЕНЕЖНЫЕ СУММЫ: 

 Акция «Звон бануц» и участие родителей – 

4000 леев 

 Общешкольное родительское собрание – 900 леев 

 Аренда спортивного зала -1000 леев 

 Ярмарка -3000 леев 

 Благотворительный концерт – 

 2100 леев 

 Информационная компания в 

микрорайоне Липованка -1153 лея 

Этот проект проводится в партнерстве с 

Национальным фондом за демократию 

(NED) и АО «Перспектива» при 

поддержке на cyмму в 650 $. 

http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/29/%d0%ba%d0%b3%d1%83%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
http://aoperspectiva.wordpress.com/2014/04/29/%d0%ba%d0%b3%d1%83%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
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Conferinţa finală de prezentare a rezultatelor proiectului 

“Promovarea activismului tinerilor din localităţile de Sud ale 

Republicii Moldova”, etapa  III 

În cadrul conferinţei finale au foste prezentate 

rezultatele obţinute de tineri în urma implementarii    

mini-proiectelor coordonate de ei. 

A.O. Perspectiva în parteneriat cu NED, a ofeit ca 

grant suma de 39 150 lei  iar 55 300 lei este suma 

cheş cu care au contribuit  partenerii locali. 

 

Domeniile proiectelor implimentate: 

-2 proiecte ecologice.   

- 3 proiecte de dotare cu echipament sportiv. 

- 2 proiecte de amenajare a spaţiului pentru petrecerea 

timpului liber. 

Rezultatele generale obţinute de A.O. Perspectiva sunt: 

 Consolidarea capacitaţilor a 30 tineri de fi activi în comunităţile lor; 

 Crearea parteneriatelor fructuoase cu 7 localităţi din regiune; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate si petrecere a timpului liber pentru ~ 1500 tineri din 

regiune. 
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Proiectul “Promovarea activismului tinerilor 
din localităţile de Sud ale Republicii 
Moldova”, etapa a IV-a 

 

 

Etapa a IV a proiectului  se adresează tinerilor din 

raionul Cantemir şi se desfaşoara începînd cu iulie 2014, 

timp de un an, în parteneriat cu NED 

 

    Prima activitate de  informare a fost realizată pe data 

de 20 august, la care au participat tineri şi adulţi din 8 

localităţi ale raionului Cantemir. 

 

 

Printre aceste localităţi se numără: 

 Cociulia 

 Tartaul 

 Baimaclia 

 Hănăseni 

 Porumbeşti 

 Cîrpeşti 

 Antoneşti 

 Ţiganca 

    În cadrul primei instruiri s-a discutat despre cît de importante sunt  implicarea, responsabilitatea şi 

motivarea în toate activităţile pe care împreună dorim să le realizăm şi să obţinem rezultate foarte bune. 

    S-au realizat diferite exerciţii de cunoaştere între participanţi dar şi exerciţii de evidenţiere a celor mai 

importante probleme din localităţi cu care tinerii se confruntă. Fiecare localitate a depistat multe probleme 

cu care tinerii se confruntă şi într-un final au depistat pe cele cît mai necesare şi originale. 
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Atelier: „Elaborarea proiectelor locale” 

 

    Elaborarea şi dezvoltarea proiectelor locale este o 

activitate care s-a desfăşurat în oraşul Cantemir la data 

de 27 septembrie. În cadrul acestei activităţi tinerii din 

cele 8 localităţi ale raionului Cantemir au fost instruiţi 

privind modul corect de elaborare a unui proiect, 

principiile de elaborare a unui proiect, componentele 

unui proiect, cum să formuleze corect scopul şi 

problema unui proiect. 

 

     Fiecare echipă, conform temei pe acasă, a depistat probleme esenţiale din localităţile lor  prin diferite 

metode precum sondaje, discuţii la nivel local, chestionare şi au 

elaborat  proiecte care au următoarele scopuri: 

 Localitatea Cociulia 

Scopul proiectului: Amenajarea sălii de sport din L.T.” V. Hanganu”; 

 Localitatea Tartaul 

Scopul proiectului: Dotarea cu mese noi a ospătăriei şcolare; 

 Localitatea Baimaclia 

Scopul proiectului: Amenajarea unui parc de petrecere a timpului liber; 

 Localitatea Hănăseni 

Scopul proiectului: Amenajarea curţii gimnaziului cu flori, scaune, gard în interes educativ şi recreativ; 

 Localitatea Porumbeşti 

Scopul proiectului: Amenajarea unui mini-parc lîngă gimnaziu; 

 Localitatea Cîrpeşti 

Scopul proiectului: Construirea unei „staţii de oprire”; 

 Localitatea Antoneşti 

Scopul proiectului: Amenajarea stadionului din incinta şcolii; 

 Localitatea Ţiganca 

Scopul proiectului: Amenajarea terenului sportiv din localitate. 
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Atelier: „Mobilizarea de resurse din comunitate” 

     

La această activitate au participat  localităţile implicate în proiect. 

S-au discutat următoarele subiecte: 

 Ce reprezintă colectarea de fonduri. 

 Tipuri de resurse care se pot mobiliza 

din localitate. 

 Identitatea grupului. 

 Metode de atragere de fonduri. 

 Motivaţia donatorilor. 

 Motivaţia voluntarilor. 

 Comunicarea în atragerea de fonduri. 

    Au fost realizate exerciţii practice de 

consolidare a grupurilor, de a şti cum să se mobilizeze ca echipă şi de a şti cum să comunice cu oamenii 

pentru a-i convinge să le doneze fonduri pentru a rezolva problema din localitate. 

   Astfel, grupurile locale urmează să realizeze activităţi diverse pentru a colecta cît mai multe fonduri 

necesare pentru ralizarea scopului propus şi pentru a face o schimbare în localitate.  
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Programul Fondul Pentru Tineri Cahul 

      Începînd cu septembrie 2014, A.O. 

Perspectiva administrează programul Fondul 

pentru Tineri Cahul, în parteneriat cu Fundaţia Est 

Europeană. 

 

 La 01 Octombrie  2014, a avut loc Conferinţa de 

lansare a Programului Fondul pentru Tineri 

Cahul, oragnizată de către A.O. Perspectiva în 

incinta Consiliului Raional Cahul. La Conferinţă 

au fost prezenţi reprezentanţii ai Instituţiilor de 

învăţămînt locale, ai Primăriei Cahul, ai 

administraţiei locale, a Consiliului Raional Cahul, 

cît şi reprezentanţi ai agenţilor economici. 

Nemijlocit, la Conferinţă au fost prezenţi şi 

reprezentanţii mass-media locală: radio Moldova, 

portalul ZiuadeAzi.md  şi Gazeta de Sud. 

Dna Tatiana Romaniuc, viceprimarul or. Cahul a salutat lansarea activităţii Fondului în Cahul şi a felicitat 

organizaţia “Perspectiva” cu noua iniţiativă. 

Dnul Alexei Gherghiu, seful Centrului de 

Tineret şi Sport din cadrul Consiliului Raional 

Cahul, a asigurat că instituţia care o reprezintă 

va susţine activitatea Fondului şi va contribui 

la fortificarea acestui program în regiune. 

         În cadrul Conferinţei s-au prezentat 

obiectivele programului, activităţile pe care se 

va baza programul, precum s-au ţinut discuţii 

şi dezaberi cu cei prezenţi la Conferinţă pentru 

a îmbunătăţi activitatea Fondului. Privind 

subiectul: Colectarea fondurilor, s-au propus 

diverse idei de activităţi pentru a fi preluate de 

viitorii membri ai Fondului pentru Tineri Cahul. 

      

 Acest proeict este realizat de A.O. “Perspectiva” cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele 

acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltarea și Cooperarea 

Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 
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 Echipa Fondului Pentru Tineri Cahul 

 După finalizarea perioadei de aplicare, A.O. Perspectiva a desfăşurat  interviurile cu tinerii care şi-

au manifestat dorinţa de a face parte din Fondul pentru Tineri Cahul.În componenţa comisiei de selecţie 

au făcut parte: 

- Victoria Ivancioglo, coordonator Fondul pentru Tineri Cahul 

-Larisa Nistirenco, Primăria or. Cahul 

-Alexei Gheorghiu, Consiliul Raional Cahul 

Au fost depuse 24 de dosare, iar în urma inteviurilor au fost selectaţi 15 membri ai Fondului pentru Tineri 

Cahul. 

Tinerii selectaţi ca parte a echipei Fondului sunt: 

1. Bantus Cristina 

2. Casu Violeta 

3. Chiriac Felicia 

4. Ciuleacu Vladimir 

5. Dunas Nicoleta 

6. Florea Lilia 

7. Jelez Tatiana 

8. Mart Marselia 

9. Nicula Diana 

10. Nistorica Victoria 

11. Gospodinov Iulia 

12. Romanenco Irina 

13. Sabajuc Vlad 

14. Constantin Zinaida 

15. Sterpu Vasile 

Totodată echipa Fondului s-a completat şi cu voluntari care se vor implica în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor: 

1. Calciu Stanislav 

2. Deriughina Rodica 

3. Deriughina Irina 

4. Doina Madalina                                                                                                                                                         

5. Iordosopol Mihaela 
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 Primul seminar de abilitare a membrilor Fondul Pentru Tineri Cahul 

      După interviurile de selectare a membrilor, în care 

am cunoscut tinerii entuziaşti şi activi, A.O. 

Perspectiva a organizat pentru membrii echipei 

Fondului pentru Tineri Cahul primul atelier de 

abilitare a acestora. Activitatea s-a desfăşurat pe 01 

noiembrie şi a avut ca scop de a familiariza membrii 

cu principiile și mecanismul programului. 

     Coordonatoarea programului, Dna Victoria 

Ivancioglo, şi expertul invitat – Dl Sergiu Gurău, 

coordonatorul programului Fondul pentru Tineri 

Ialoveni, au instruit entuziaștii tineri cahuleni în ceea 

ce priveste activitatea interna a Fondului, despre colectare de fonduri şi informaţii utile ceea ce ţine de 

Grantmaking.  

        Prezentă la activitate, Tatiana Chirilenco, reprezentant al Fundaţiei Est Europene, a povestit despre 

activitatea altor Fonduri din R. Moldova, i-a încurajat pe tineri sa folosească imaginaţia şi creativitatea la 

maxim in desfăşurarea evenimentelor de colectare de fonduri şi să se implice activ şi responsabil în 

calitate de membri. 

                     

Echipa Fondul pentru Tineri Cahul 2014 – 2015 a avut ocazia să se cunoască mai bine intre ei, sa 

interacţioneze şi să dea idei pentru îmbunătaţirea activităţii programului. Din structura trainingului nu au 

lipsit jocurile de teambuilding, atât de importante pentru o echipă unită şi solidară, aşa cum vrem noi să 

avem la Cahul! 
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      Membrii Trainingul de Fundraising Fondul pentru Tineri Cahul, au învăţat metode diverse de 

strângere de fonduri, dar şi cum să aborde potenţialii sponsori şi donatori. Tinerii au fost provocaţi la un 

exerciţiu de rol prin care au „negociat” faţă în faţă cu agenţi economici improvizaţi. Tot în cadrul acestei 

activităţi s-au analizat avantajele şi dezavantaje cît şi erorile frecvente la colectarea resurselor băneşti. 

Nota finală a atelierului a fost axată pe elaborarea planului de activitate a Fondului pentru perioada 

noiembrie – decembrie 2014 prin desfăşurarea evenimentelor speciale interactive destinate publicului 

larg. 

 

        

 

 Primul eveniment de colectare de bani organizat de echipa „Fondul 

Pentru Tineri Cahul” 

 

      Iarmarocul de Toamna, desfăşurat de membrii Fondului pe 21 noiembrie de Hramul or. Cahul - a fost 

o activitate frumoasă cu rezultate care ne-a bucurat şi ne-a încurajat să continuăm efortul nostru mai 

departe. 

 

 

 

 

 

 

https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0366/
https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0414/
https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0381/
https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0383/
https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0413/
https://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/11/dscn2915.jpg
https://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/11/dscn2932.jpg
https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0366/
https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0414/
https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0381/
https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0383/
https://aoperspectiva.wordpress.com/2014/11/22/primul-eveniment-de-colectare-de-fonduri-organiyat-de-fondul-pentru-tineri-cahul/dsc_0413/
https://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/11/dscn2915.jpg
https://aoperspectiva.files.wordpress.com/2014/11/dscn2932.jpg
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 Carnavalul de Iarnă organizat de echipa Fondul Pentru Tineri Cahul 

       Carnavalul a luat  start printr-un flashmob care a avut 

loc în dimineața zilei de vineri 19 decembrie în centrul 

orașului Cahul, prin intermediul căruiea tinerii au dorit să 

aducă spiritul sărbătorilor în orașul nostru şi a continuat 

sîmbătă 20 decembrie cu o petrecere de excepţii pentru 

copiii cu vîrsta de 6-9 ani din oraş dornici de distracţie.  Ca 

rezultat al acestei activităţi s-au colectat fonduri pentru acest 

program. 
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Activităţi de Parteneriat 

 

Programul „Dialog Intercultural în Moldova” - acum şi în Cahul 

       Incepînd cu septembrie 2014, raionul Cahul este beneficiar 

direct al proiectului Dialog Intercultural în Moldova, 

implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova 

susţinut financiar de Fundaţia Pestalozzi. Parteneri locali sunt 

Asociaţia “Perspectiva” şi Consiliul Raional Cahul. 

       Primul seminar din cadrul proiectului, a avut loc pe data 

de 20 septembrie 2014 în incinta Consiliului Raional Cahul. 

 La seminar au participat 25 de tineri din cadrul liceelor 

din orasul Cahul, printre care se pot mentiona: 

 

 

 

 Liceul Teoretic “Ioan Vodă” 

 Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” 

 Liceul Teoretic “S.Rahmaninov” 

 Liceul Teoretic “Ion Creangă” 

 Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir. 

 Colegiul de Medicină 

 Colegiul Industrial-Pedagogic 

Tematica seminarului a fost  „„ IDENTITATEA‟„,  moderată de 

către Victoria 

Ivancioglo și Olga 

Gordila Bobeico . 
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Ulterior, la Cahul s-au desfășurat două noi activităţi de instruire, parte proiectului « Dialogul Intercultural 

în Moldova», pe data de 4 octombrie 2014 în incinta Consiliului Raional Cahul. La seminar au participat 

tineri din cadrul liceelor din orasul Cahul. 

      La seminar au fost implicați si tineri din cadrul 

Colegiului Industrial-Pedagogic și Colegiul de Medicină. 

Tematicile abordate au fost „„ Cultura, Comunicarea și 

Interacțiunea‟.  

      S-a discutat tema culturii și a comunicării, s-au definit 

termenii de “cultură” și de “comunicare”. Principalele 

obiective pe care s-a axat seminarul au fost de 

conștientizarea necesității promovării dialogului 

intercultural în comunitate, perceperii diferențele culturale 

dintre diferite culturi, abordării modului corespunzător de 

interacțiune și comunicare cu exponenții altor culturi.  

 

      Totodată, tinerii au fost informați ce reprezintă 

diversitatea culturală și influența acesteia asupra divizării societății: în societate multiculturală și 

interculturală. Iar pe data de 11 octombrie s-au realizat alte două activităţi cu tema”Discriminarea şi 

Stereotipurile”, în cadrul cărora tinerii s-au implicat activ şi au fost receptivi afirmînd chiar că aceste 

două  teme sunt foarte actuale şi des întîlnite în societate. 
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Schimb Intercultural în Elveţia 

 

      A.O.Perspectiva în colaborare cu CNTM au 

mobilizat tinerii din Cahul pentru a participa la 

programul Schimb Intercultural în Elveţia, care 

presupunea un schimb de experienţă dintre tinerii 

din Moldova şi cei din Elveţia.  

 

Din Cahul au participat: Vlad Sabajuc, Andrei 

Postu, Vlad Nebunu, Robert Lipovschi, Cristina 

Bantus si Victoria Nistorica!!! 

Tinerii întorşi din schimb, au desfăşurat în luna decembrie o activitate de diseminare a informaţiilor 

acumulate timp de 3 săptămîni în Elveţia. 
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Informare 

„Campania  locală de informare a cetăţenilor privind Alegerile parlamentare din 2014”. 

 Scopul campaniei este informarea și sensibilizarea populației, 

prioritar a tinerilor la primul vot, reprezentanți ai minorităților 

etnice, grupurile social defavorizate, persoanele cu dizabilități, 

cu privire la particularitățile și specificul alegerilor parlamentare 

din acest an. 

în cadrul acestei activităţi au participat tineri din oraşul Cahul 

dar şi din diferite localităţi ale raionului şi oraşul Cantemir. Toţi 

cei 16 participanţi au răspuns cu un DA hotărît acestei campanii 

şi au planificat împreună cu Victoria Ivancioglo preşedinta 

A.O.Perspectiva, localităţile în care au mers pentru a informa alegătorii cît şi perioada în care se vor 

desfăşura aceste activităţi. 

Traseele pe care pe echipe le-au realizat sunt: 

 Crihana Veche/Paşcani/Manta/Vadul lui Isac 

 Colibaş/Brînza/Văleni, Cîşliţa Prut 

 Slobozia Mare/Giurgiuleşti 

 Roşu/Zîrneşti/Andruşul de Sus/Andruşul de Jos 

 Cucoara/Chircani/Larga/Badicu Moldovenesc 

 Cania/Ţiganca/Ghioltosu/Goteşti/Chircani/ Cucoara. 

Această activitate este parte a Campaniei de informare privind 

alegerile parlamentare din 2014, desfășurată în pe teritoriul 

întregii țări, inclusiv municipiul Chișinău, Bălți și Comrat, 

implementată de către Consiliul Național al Tineretului din 

Moldova în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală, Coaliția 

Civică Alegeri Libere și Corecte, cu susținerea National 

Endowment for Democracy. 
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Instruire 

      Academia Lucrătorului de Tineret ediţia a II-a şi-a început activitatea în 2014, iar A.O. 

“Perspectiva” a fost reprezentata de Bria Zinaida, asistent de proiect. 

Participanţii au beneficiat de informaţii noi 

privind: 

 Servicii pentru tineret; 

 Politici de tineret; 

 Participarea tinerilor în procesul 

decizional; 

 Educaţia nonformală; 

 Educaţia de la egal la egal; 

 Lucrătorul de tineret; 

 Modele de participare civică: 

consiliile tinerilor, gardieni comunitari; 

 Elaborarea unui plan de 

acțiuni/proiect pentru facilitarea participării tinerilor. 

 

     Cele patru module s-au realizat la Soroca, Ungheni şi 

Chişinău unde s-au făcut cunoscute centrele de tineret, s-a 

realizat schimb de experienţă între participanţi dar şi s-a 

gîştigat multă experienţă de la trainerii: Alex Petrov, Galina 

Petcu  Țurcanu Constantin,  Stela Babici, Liuba Chirilov, 

Sergiu Gurau, Sergiu Găină, Ion Donea şi alţii. 

    

 În urma absolvirii Academiei Lucrătorului de Tineret toţi 

participanţii au declarat că această experienţă a 

îmbunătăţit activitatea atît a organizaţiilor din care fac 

parte, activităţile pe care acestea le promovează cît şi 

activitatea fiecărui ca Lucrător de Tineret. 


