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CE URMĂRIM:
• consolidarea politicilor locale de tineret, prin integrarea nevoilor și 

priorităților tinerilor și prin colaborarea cu mai mulți actori-cheie;
• implicarea tinerilor în elaborarea și monitorizarea bugetului pentru a crește 

transparența și eficiența resurselor locale alocate activităților de tineret;
• creșterea gradului de conștientizare și informare în rândul tinerilor cu 

privire la oportunitățile și platformele existente;
• consolidarea capacităților specialiștilor de tineret, lucrătorilor de tineret, 

liderilor de tineret și ale altor părți interesate în dezvoltarea politicilor de 
tineret și planificarea bugetului;

• îmbunătățirea capacității instituționale a Centrelor Raionale de Tineret, a 
consiliilor locale de tineret și a consiliilor elevilor în ceea ce privește 
dezvoltarea programelor de voluntariat.
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ETAPELE PROGRAMULUI
Analiza și planificare strategică (evaluarea nevoilor, problemelor și oportunităților tinerilor; 
analiza decalajului de capacitate al actorilor locali și elaborarea planurilor de intervenție; 
dezvoltarea strategiilor locale de tineret, a planurilor de acţiune);

Măsuri de dezvoltare instituțională care vizează diverși actori locali de tineret (APL, Centrele de 
tineret, Consilii de Tineret, Organizații de tineret)  (monitorizare și suport în implementarea 
planurilor de acțiuni la nivel local; creșterea conștientizării și activităților de comunicare pentru 
mobilizarea și participarea tinerilor; dezvoltarea cooperării transsectoriale pentru dezvoltarea 
politicilor și programelor de tineret);

Consolidarea și consolidarea capacităților, monitorizarea, evaluarea și planificarea ulterioară

Activități de schimb de experiență (măsuri de abilitare a tinerilor; elaborarea planurilor de 
urmărire și măsuri de sustenabilitate;  promovarea poveștilor de succes, a studiilor de caz, a 
cunoștințelor și a bunelor practici; consolidarea și dezvoltarea de noi servicii și activități locale 
pentru tineret în parteneriat cu părțile interesate locale.
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REZULTATE
Adolescenții și tinerii sunt împuterniciți și au oportunități de a revendica și de a sprijini 
realizarea drepturilor, fiind capabili să adopte comportamente pozitive și sănătoase.

● 5.000 de adolescenți și tineri (cu vârste între 14 - 24 (70%) și 25 - 34 (30%) de ani, vor fi 
informați și vor beneficia de 4 strategii raionale și municipale pentru tineret bazate pe rezultate, 
dintre care 1.000 vor fi direct implicați în dezvoltarea acestor Strategii și a planurilor de acțiune;

● 5.000 de adolescenți și tineri (cu vârste între 14 - 34 de ani), vor fi informați și implicați în 
programele consiliilor de tineret și consiliilor elevilor, dintre care 500 vor deveni membri ai 
acestor structuri;

● 5.000 de adolescenți și tineri (14 - 34 de ani) vor fi informați despre serviciile centrelor de 
tineret, dintre care 3000 vor beneficia de aceste servicii;

● 20.000 de adolescenți și tineri (cu vârste între 14 - 34 de ani), vor fi informați despre importanța 
cetățeniei active, dintre care, 500 vor fi implicați direct în proiecte și activități comunitare.
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PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI 2022, VREM SĂ AVEM URMĂTOARELE REZULTATE
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PARTENER DE IMPLEMENTARE

069328983, management.probono@gmail.com, probono.md

mailto:management.probono@gmail.com

