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MESAJUL PREȘEDINTEI ASOCIAȚIEI

 

 
 
Dragi prieteni, 
 
 
 
Vă prezint raportul anual al Asociației Obștești "Institutum Virtutes Civilis", care  este o organizație
neguvernamentală, independentă și apolitică din Republica Moldova. Din momentul înregistrării, în
anul 2017, toate activitățile organizației au fost orientate să contribuie la dezvoltarea statului de
drept și promovarea democrației participative, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în
domeniile promovării drepturilor omului și egalității de gen.  
 
2018 a fost primul an când ne-am format ca echipă, am depus efort să ne afirmăm ca organizație
și să promovăm valorile de bază în care credem: justiție independentă, respectarea drepturilor
omului, solidaritate și egalitatea în drepturi între femei și bărbați.  
Primul an de activitate a fost deloc ușor, iar provocările la adresa democrației și societății civile din
republica Moldova ne-au făcut mai concentrați și mai consolidați în atingerea obiectivelor noastre.
Fiind într-un an pre-electoral, eforturile noastre au fost îndreptate pentru încurajarea și susținerea
femeilor din republica Moldova în implicarea lor activă în procesul de dezvoltare democratică a
țării, participarea în procesele decizionale, cale, care începe de la participarea cu succes în
alegeri. 
În 2018 AO IVC a implementat 2 proiecte complexe, beneficiarii cărora au fost femeile. 43 femei
au fost instruite pentru participare în alegerile parlamentare; peste 76 interviuri și articole au fost
publicate despre femeile-lider, participante în program, pentru a spori încrederea publicului în
capacitățile manageriale a femeilor; 14 organizații ale societății civile locale și regionale au
beneficiat de asistență în dezvoltarea capacităților lor de pledoarie pentru promovarea participării
femeilor în procesele decizionale, precum și a ajustării politicilor publice locale la dimensiunea de
gen. În același timp, peste 128 femei din 25 localități de pe ambele maluri ale Nistrului au fost
implicate în proiectul "Femeile construiesc poduri peste Nistru prin abordarea problemelor
practice" unde au avut ocazia să propună soluții pentru problemele cu care se confruntă în viața
de zi cu zi. populația care locuiește în localitățile afectate de conflictul transnistrean. 
Prin activitatea noastră continuăm să promovăm responsabilitate, toleranță și incluziune.
Prioritățile noastre pentru anul 2019 se vor axa în continuare pe promovarea egalității de gen și
creșterea gradului de implicare a femeilor în procesele decizionale; dezvoltarea capacităților
organizațiilor societății civile de influențare a calității politicilor publice, dezvoltarea capacităților
femeilor pentru promovarea soluțiilor pașnice pentru situațiile de conflict și dezvoltarea de
capacități pentru buna guvernare.
Activitățile implementate în 2018 au fost realizate grație implicării și dedicației echipei AO IVC și a
susținerii din partea partenerilor și donatorilor, cărora le mulțumesc pentru încrederea acordată.
 
Liliana Palihovici   



Despre AO "Institutum Virtutes Civilis"

www.ivcmoldova.org / ivc.moldova@gmail.com

"Institutum Virtutes Civilis" este o
asociație obștească  ce-și desfășoară
activitatea pe întreg teritoriul Republicii
Moldova. Conform statutului, organizația 
este nonprofit, apolitică și de utilitate
publică.

Misiunea asociației "Institutum Virtutes Civilis" de contribui la
dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative,
la sporirea eficientei politicilor publice în domeniile  promovării
drepturilor omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor,
 dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare,  a educației și
cercetării, incluziunii și protecției sociale avansate. 
 
 Asociația implementează programe de promovare și facilitare a
incluziunii sociale a diferitor categorii marginalizate a populației
(femei, minorități etnice, persoane cu dizabilități), dezvoltă campanii
de advocacy pe subiecte ce țin de domeniile de activitate, participă în
platforme naționale și internaționale de promovare a drepturilor
omului, dialogului pentru incluziune, negocierilor pentru pace,
precum și contribuie la educația cetățenilor de diferite vârste pentru
cetățenie activă.



Egalitate -  aplicăm principiul egalității între
femei și bărbați  în toate proiectele de
dezvoltare și în toate domeniile de activitate.

Independență și obiectivitate – suntem
independenți de orice influențe politice sau
ideologice și încurajăm libertatea de
exprimare, gândirea creativă și critică. 

 Integritate și transparență – toate actiunile în
realizarea obiectivelor statutare sunt bazate
pe principiile integrității și respectă normele
transparenței proceselor.

Drepturile omului - prin proiectele, strategiile,
activitățile și bunele practici implementate,
promovăm drepturile omului.

Parteneriate echitabile - în colaborarea cu alți
parteneri, ne bazăm pe egalitate, respect
reciproc, încredere și solidaritate.

 

 

 

 

VALORILE DE BAZĂ ALE 
AO “INSTITUTUM VIRTUTES CIVILIS”
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PROIECTE  IMPLEMENTATE ÎN 2018

PROIECTUL "WOMEN 4 LEADERSHIP" 2018
   ACADEMIA DE LIDERISM FEMININ 2018

Scopul proiectului "Women 4 Leadership" este de a spori abilitățile și
cunoștințele a cel puțin 140 de femei active din diferite grupuri pentru a participa
cu succes la viața politică a țării.

Rezultatele proiectului în 2018:
Peste 43 de femei din diverse grupuri au beneficiat de instruiri, mentorat,
activități de promovare și vizibilitate; 

19 reprezentanți din 14 organizații locale și regionale au beneficiat de
asistență în dezvoltarea capacităților lor de pledoarie pentru promovarea
participării femeilor în procesele decizionale;

3 dezbateri publice, cu participarea femeilor beneficiare a proiectului W4L, au
fost organizate în  Chișinău, Bălți și Cahul; 

168 cetățeni au participat în dezbaterile publice organizate;

O conferință anuală de evaluare a implementării proiectului W4L a fost
organizată cu participarea beneficiarilor, partenerilor și donatorilor
proiectului;

31 interviuri și 45 articole despre participantele în proiectul W4L au fost scrise
și publicate pe 16 portaluri media și ale partenerilor de implementare și au
avut peste 39 mii vizualizări.

 

 

 

 

 



PROIECTUL "FEMEILE CONSTRUIESC PODURI PESTE NISTRU
PRIN ABORDAREA PROBLEMELOR PRACTICE" 2018

Proiectul „Femeile
construiesc poduri peste
Nistru prin abordarea
problemelor practice”, realizat
cu sprijinul Ambasadei SUA
în Moldova și a Fundației
Hanns Seidel Moldova,
contribuie la crearea unei
platforme de dialog civic
pentru soluții pașnice, iar
eforturile în acest sens ale
tuturor partenerilor se axează
pe încrederea că reintegrarea
Republicii Moldova este
posibilă doar printr-o
participare activă a cetățenilor
de pe ambele maluri ale
Nistrului.
 
 



PARTENERII NOȘTRI ÎN 2018

IP CRAION CONTACT-Cahul

UN Women Moldova

Ambasada Suediei în Moldova

Ambasada Americii în Moldova

Fundației Hanns Seidel în Moldova
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