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Dragi prieteni, 

 Vă prezentăm raportul AO „Institutum Virtutes Civilis” pentru anul 2020, an pentru care am avut planuri
mari, care presupuneau activități în toate regiunile țării. Din păcate, pandemia COVID19 a influențat
activitatea organizației, așa cum a fost influențată și viața fiecăruia din dumneavoastră.  Cu toate acestea,
ne-am străduit, ca beneficiarii proiectelor implementate de AO IVC, să primească toată asistența de care
au avut nevoie și împreună să ajutăm comunitățile și oamenii  să facă față noilor provocări.  

Ne-am adaptat din mers la noile realități și aceasta ne-a permis să continuăm proiectele lansate în 2019 și
să elaborăm noi proiecte în 2020, care promovează cetățenia activă, drepturile omului, o societate civilă
puternică și servicii sociale mai bune pentru cetățenii defavorizați. 

În anul 2020, am susținut eforturile organizațiilor societății civile și a autorităților publice din mai multe
localități în organizarea campaniilor de informare  a populației privind metodele de protecție pentru
prevenirea infectării cu COVID 19. Am investit în dezvoltarea capacităților femeilor primare la primul
mandat, susținându-le în rolul lor de lidere și ajutându-le în buna gestionare a treburilor publice  în
comunitățile pe care le conduc, pentru a asigura o guvernare eficientă și centrată pe nevoile cetățeanului.
În același timp, am susținut parteneriatele locale în 21 localități din raioanele Strășeni, Anenii Noi și
Călărași pentru consolidarea transparenței proceselor decizionale și sporirea gradului de informare a
cetățenilor despre procesele decizionale și modalitatea cheltuirii fondurilor publice în localitățile lor.

La nivel național am făcut echipă cu mai multe organizații necomerciale pentru a dezvolta un regulament
cadru cu privire la finanțarea proiectelor organizațiilor societății civile din fondurile publice, și am lansat
un proces complex de discuții pe marginea mecanismului de contractare a serviciilor sociale de la
prestatorii necomerciali acreditați. 

Rezultatele obținute în anul 2020 au fot posibile datorită echipei organizației noastre, experților,
partenerilor precum și donatorilor care au susținut și finanțat activitățile asociației. Vă mulțumim pentru
susținere. Convingerea noastră este că doar împreună putem depăși marile provocări ale timpului, putem
construi țara în care ne-ar place să trăim, o țară a bunăstării și a respectului demnității umane. 

                                                                                 Liliana Palihovici



     

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

  Misiunea AO "Institutum Virtutes Civilis" este 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 ce promovează incluziunea socială a
diferitor categorii marginalizate a populației (femei, tineri, 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.

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



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 
AO “INSTITUTUM VIRTUTES CIVILIS”



Cele mai importante rezultate ale Proiectului sunt:
• 1074 de femei şi bărbaţi au fost implicaţi direct şi au beneficiat de activităţile proiectului: 592 de
femei au fost instruite, 377 de femei şi bărbaţi au participat la discuţii publice şi 105 de femei şi
bărbaţi au fost intervievaţi;
• 592 de femei din diferite grupuri au beneficiat de programele de instruire ale Academiei de
Leadership Women 4 şi au dobândit cunoştinţe şi abilităţi pentru activismul civic şi politic din
care:
- 178 de femei din diferite grupuri şi-au îmbunătăţit cunoştinţele şi abilităţile în comunicare
publică şi au beneficiat de mentorat în procesul de pregătire pentru a participa în cursele 
 electorale parlamentare şi alegeri locale generale;
- 55,6% dintre femeile instruite (99 de participanţi la proiect din 178 instruiţi), au candidat la
alegerile parlamentare din februarie 2019 şi la alegerile locale generale din octombrie-noiembrie
2019;
- 51% dintre femeile care au candidat la funcţii la alegerile locale au fost alese în funcţia de
primare, consiliere în consiliile locale şi municipale;
- 30,23% dintre participantele  instruite au candidat la funcţie în alegerile parlamentare;
- 15 sesiuni de instruire pentru dezvoltarea capacităţilor a 177 de femei ;
- 86 de participanţi la proiect şi-au dezvoltat declaraţia de misiune şi 45 dintre ei şi-au prezentat
viziunea asupra posibilelor soluţii pentru problemele comunităţii în timpul dezbaterilor publice
regionale organizate în perioada octombrie 2018 - iulie 2020;
- 16 produse video cu declaraţiile de misiune ale beneficiarilor privind problemele comunităţii şi
soluţiile posibile ale acestora produse;
- 414 femei alese în diferite funcţii publice şi-au îmbunătăţit cunoştinţele şi abilităţile în aplicarea
principiilor bunei guvernări la nivel local. Femeile primare, consiliere şi lidere locale au participat
la sesiuni de instruire offline şi online şi la mese rotunde la următoarele teme: planificare
strategică la nivel comunitar, negocierile între primar şi consiliu local privind dezvoltarea
proiectelor comunitare, dezvoltarea bugetului local şi raportarea financiară, dezvoltarea şi
gestionarea serviciilor publice, proceduri de achiziţii publice, gestionarea treburilor publice în
context pandemic, colectarea de fonduri pentru proiecte comunitare etc.;

PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2020
PROIECTUL "WOMEN 4 LEADERSHIP" 2018-2020

   ACADEMIA DE LIDERISM FEMININ 2020



Cele mai importante rezultate ale Proiectului sunt (continuare):
- 6 cursuri de instruire offline şi online pentru dezvoltarea capacităţilor a 287 de femei primare,
consilieri locali şi raionali şi a altor femei lidere locale în  domeniul bunei guvernări la nivel local,
organizate în perioada decembrie 2019 - iulie 2020;
• A fost dezvoltată componenta paginii web pentru proiectul W4L şi au fost publicate 129 de
produse media dintre care:
- 70 de articole, inclusiv comunicate de presă despre activităţile proiectului cu beneficiarii, 59 de
interviuri video cu participantele la proiect. 
- Peste 277.751 de persoane au vizionat şi citit interviurile şi articolele despre beneficiarii/le
proiectului şi despre activităţile acestuia;
- 2 produse video cu rezultatele proiectului au fost dezvoltate şi prezentate în cadrul conferinţei
de evaluare din 2018 şi a mesei rotunde pentru evaluarea participării femeilor la alegeri,
organizată în 2020;
• 19 reprezentanţi ai OSC-urilor din 14 OSC-uri locale şi regionale şi-au consolidat capacităţile în
promovarea participării femeilor şi în desfăşurarea activităţii de advocacy cu factorii de decizie la
nivel local şi regional;
• 10 dezbateri publice regionale, organizate la Anenii Noi, Bălţi, Cahul, Chişinău, Cociulia
(Cantemir), Ialoveni, Străşeni, la care au participat 377 de femei şi bărbaţi de diferite vârste şi din
diferite comunităţi;
• A fost elaborată evaluarea „Participarea femeilor la alegerile locale generale din 2019 în
raioanele Cahul şi Ungheni” pentru care s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- Au fost realizate 105 interviuri, dintre care 79 au fost cu femei şi 26 cu bărbaţi, toate fiind
înregistrate ca candidaţi la funcţia de primar în raioanele Cahul şi Ungheni. Informaţiile colectate
au fost utilizate pentru a dezvolta evaluarea „Participarea femeilor la alegerile locale generale din
2019 în raioanele Cahul şi Ungheni”;
- Au fost organizate două sesiuni de networking cu participarea a 39 de femei care au candidat la
funcţia de primar la alegerile locale din 2019 din raioanele Cahul şi Ungheni, unde au fost
constatate mai multe constatări şi constrângeri privind participarea femeilor la alegerile locale;
• O masă rotundă pentru prezentarea evaluării „Alegerile locale din 2019 - un început al
schimbării reprezentării de gen sau a oportunităţilor exploatate parţial? Experienţa raioanelor
Cahul şi Ungheni ”organizată cu participarea a 56 de femei lideri şi 15 experţi;

PROIECTUL "WOMEN 4 LEADERSHIP" 
2018-2020

   ACADEMIA DE LIDERISM FEMININ 2020



CONCLUZIILE EVALUĂRII PARTICIPĂRII FEMEILOR DIN RAIOANELE CAHUL ȘI UNGHENI
ÎN ALEGERILE LOCALE DIN 2019  



PROIECTUL "FEMEILE CONSTRUIESC PODURI PESTE NISTRU PRIN ABORDAREA
PROBLEMELOR PRACTICE". IANUARIE-FEBRUARIE 2020

Proiectul „Femeile construiesc poduri peste Nistru prin abordarea problemelor practice”, a fost
finalizat în perioada ianuarie -februarie 2020, cu suportul financiar al Fundației Hanns Seidel
Moldova. Obiectivul proiectului a fost de a contribui 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. În primele două luni efortul AO IVC a fost centrat
pe dezvoltarea capacităților femeilor lidere, ce activează în funcții elective în raioanele din
zona de securitate. Astfel, în perioada menționată au fost obținute următoarele rezultate: 
- 32 de femei au participat la instruirea de două zile organizată pentru a-și spori capacitățile de
dialog și de a construi parteneriate cu comunitățile din stânga Nistrului. Participantele au fost
instruite pe subiecte ce țin de rolul și responsabilitatea consilierilor locali, structura finanțelor
publice locale, procesele de achiziții publice, procesul de planificare în activitatea
administrației publice locale, transparența și accesul la informații în APL. Participantele la
proiect au fost instruite pentru a-și îmbunătăți abilitățile cu privire la dezvoltarea mecanismelor
ce încurajează participarea femeilor în asigurarea păcii și securității,  inclusiv pe margnea
prevederilor cheie ale Rezoluției 1325. Pentru 31 din cele 32 de participante această instruire
a fost unica la care au participat la aceste subiecte.
Rezultatele proiectului obținute pentru perioada ianuarie-februarie 2020:
• 1 instruire de două zile pentru femeile consilieri la primul mandat organizat; 
• 32 de femei consilieri nou aleși, la primul lor mandat, și-au dezvoltat capacitățile pentru bună
guvernare la nivel local, parteneriate pentru pace și securitate;



"DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR PENTRU PROCEDURI ÎMBUNĂTÎȚITE ȘI
TRANSPARENTE DE FINANȚARE A PROIECTELOR ORGNIZAȚIILOR NECOMERCIALE ÎN

REPUBLICA MOLDOVA"
Aprilie 2020-Noiembrie 2020

Obiectiv general: Contribuirea la dezvoltarea unui nou mecanism de reglementare a
procedurii de finanțare a proiectelor organizațiilor necomerciale din fonduri publice,  cu
condiții și proceduri clare și transparente,  care vor facilita implicarea reprezentanților
OSC în stabilirea priorităților de finanțare și în procesul de selecție a programelor de
finanțare.
Proiectul AO IVC „Construirea de parteneriate pentru un sprijin transparent și
îmbunătățit al statului oferit OSC-urilor din Republica Moldova” sa concentrat pe
dezvoltarea unei platforme de discuții, care să reunească părțile interesate relevante la
dialog, în ceea ce privește dezvoltarea legislației și a reglementărilor cadru pentru sprijin
direct de stat oferit OSC-urilor.
Rezultate:
- 5 întâlniri de consultare cu OSC naționale și regionale și 1 întâlnire cu reprezentanții
APL privind contractarea socială;
- 3 întâlniri de discuții cu reprezentanții Cancelariei de Stat cu privire la proiectul de
regulament pentru finanțarea directă de stat a proiectelor OSC;
- Proiectul Regulamentului privind finanțarea directă de stat a proiectelor OSC-urilor
consultat cu organizațiile necomerciale și transmis Cancelariei de Stat pentru a fi pus în
procedura de aprobare;
- Evaluarea situației actuale a legislației cu privire la contractarea serviciilor sociale de la
prestatorii acreditați necorciali realizată și propuneri de modificare a Legii cu privire la
achizițiile publice prezentate Agenției Achiziții Publice și Ministerului Finanțelor.  



 

Proiectul s-a axat pe încurajarea cetățeanului în exercitarea dreptului său de a fi informat, de a se implica în
activitățile comunității și de a supraveghea acțiunile APL în cheltuirea banului public. Chiar daca din cele 11
luni de implementare a proiectului, 7 au fost în perioada marcată de pandemia COVID 19, echipa AO IVC a
reușit cu succes să implementeze toate activitățile planificate și să atingă rezultatele stabilite a proiectului.
Următoarele activități majore au fost realizate:
 -3 instruiri privind buna guvernare și transparența proceselor decizionale locale pentru de reprezentanții
societății civile locale și reprezentanții APL din raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni au fost organizate;
 -2 sesiuni de instruire cu reprezentanții APL și a OSC locale din raioanele pilot pentru a consolida
capacitățile lor de acțiune locală în contextul pandemiei și de informare a cetățenilor despre metodele de
precauție pentru prevenirea infectării cu COVID19;
 -13 activități locale de informare a cetățenilor realizate. Din cele 13 activități locale, 3 activități au fost de
consultare, 7 activități locale de instruire și abilitare a cetățenilor și 3 acțiuni de informare prin distribuirea
pliantelor.
 -6 pagini web pentru 21 localități din raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni au fost elaborate. 
 -capacitățile APL și OSC locale de organizare a consultării opiniei cetățenilor, utilizând diverse platforme
on-line au fost consolidate. APL și OSC au prins la curaj în utilizarea tehnologiilor informaționale în
consultarea cetățenilor, organizând consultări și discuții publice cu cetățenii online, la teme cum ar fi
bugetaea locală, dezvoltarea și managementul serviciilor publice la nivel de local și stabilirea tarifelor pentru
servicii, elaborarea participativă a strategiilor de dezvoltare, a politicilor locale pentru tineret etc. 

Pentru fiecare eveniment realizat în cadrul proiectului au fost elaborate materiale de comunicare și
vizibilitate care au permis informarea publicului larg despre activitățile proiectului. Ele au fost publicate pe
pagina web www.ivcmoldova.org, pagina de Facebook a AO IVC, precum și în mass media națională.

PROIECTUL PARTENERIATE PENTRU TRANSPARENȚĂ ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ 
NOIEMBRIE 2019-SEPTEMBRIE 2020

Scopul proiectului a fost să dezvolte capacitățile a cel puțin 12 organizații ale 
societății civile locale și a 12 APL din raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni
pentru promovarea democrației participative și sporirea transparenței locale. Teoria
schimbării aplicată de AO IVC în implementarea proiectului problemei a inclus:
informarea cetățeanului despre beneficiile implicării în procesele decizionale;
formarea de capacități OSC locale de promovare a interesului cetățeanului  față de
procesele decizionale și dezvoltarea capacităților celor 3 actori (cetățean, OSC și
APL) pentru transparență și parteneriat în dezvoltare locală.



Scopul proiectului: impulsionarea implicării organizațiilor societății civile locale din raionul
Ialoveni în procesul de elaborare a și monitorizare a politicilor publice locale.
Strategia proiectului prevede:
• dezvoltarea capacităților reprezentanților societății civile și a celor din administrația
publică locală  din raionul Ialoveni pentru dezvotarea participativă și monitorizarea
politicilor publice locale. Astfel, vor fi organizate instruiri cu expertiză națională pe
concepte, principii și pași de urmat în elaborarea și monitorizarea politicilor publice la nivel
local, precum și pe căile de a asigura un proces participativ și transparent de elaborarea și
aprobare a acestor politici. 
• Realizarea unui audit al politicilor locale existente în domeniul educației, tineretului,
culturii, social, care va fi prezentat în cadrul unui 
• eveniment public de prezentare a rezultatului auditului și a recomandărilor de politici
publice,  cu participarea OSC și a APL de nevelul I și II. Acești pași vor fi consolidați de 
acțiuni de mentorat oferit ONG-lor locale în monitorizarea acțiunilor APL de implementare
a politicilor publice existente, și ajustarea lor la recomandările OSC-lor locale.  

În perioada octombrie-decembrie 2020 au fost realizate următoarele acțiuni: 
- o masă rotundă de lansare a proiectului cu participarea reprezentanților Consiliul Raional
Ialoveni și ai societății civile;
- 2 instruiri la care au participat câte 22 reprezentanți ai organizațiilor societății civile pe
concepte, principii și pași de urmat în elaborarea și monitorizarea politicilor publice la nivel
local, iar cea dea a doua pe mecanismele de asigurare a transparenței procesului
decizional, inclusiv cele ce vizează aprobarea politicilor publice locale.  
- 2 instruiri pentru reprezentanții APL de nivelul I și II (total 44 persoane) din raionul
Ialoveni pe subiecte ce țin de etapele procesului de elaborare a politicilor publice locale și
pașii de urmat pentru asigurarea transparenței procesului decizional și a unui grad sporit
de informare a cetățenilor. 

PROIECTUL "OSC ȘI APL- PARTENERI DE DIALOG ȘI ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA,
IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA POLITICILOR PUBLICE LOCALE INCLUZIVE" 

OCTOMBRIE 2020-APRILIE 2021 



Raportul privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale a evaluat dacă
sistemul actual de acreditare, prestare și finanțare a serviciilor sociale este unul suficient de dezvoltat
și puternic pentru a face față cerințelor de servicii ale populației, precum și dacă organizațiile
necomerciale specializate în prestarea de servicii sociale sunt suficient de pregătite și au capacități
dezvoltate pentru a presta servicii sociale populației, inclusiv cu finanțare din bugetul public.
Rezultatele acestei analize vor fi utilizate de APSCF în determinarea strategiei de acțiune și pledoarie a
rețelei pentru următorii ani. Constatarea cheie a raportului este că deși cadrul legal ce facilitează
crearea, prestarea și finanțarea serviciilor sociale în Republica Moldova este unul permisiv, el nu este
suficient de dezvoltat pentru a acoperi și a reglementa întregul spectru de probleme ce ține de
acreditarea, contractarea și finanțarea serviciilor sociale. Nomenclatorul serviciilor sociale necesită
actualizare și ajustare la necesitățile de servicii sociale ale populației. Actualul Nomenclator nu
cuprinde toate serviciile sociale existente și în același timp nu toate serviciile incluse în nomenclator
au elaborate actele necesare pentru acreditare, ceea ce reprezintă un impediment în prestarea
serviciilor sociale calitative. Dinamica dezvoltării serviciilor sociale, în ultimii 8 ani, a fost una pozitivă
și cu o diversificare a gamei serviciilor sociale prestate. În același timp este de remarcat că sistemul
actual de servicii sociale încă nu răspunde pe deplin realităților din țară, iar rețeaua serviciilor sociale
existente nu este bine cunoscută nici de potențialii beneficiari și nici de autoritățile publice, ceea ce
face ca modelele pozitive, inclusiv cele de finanțare din bugetul public, să nu fie multiplicate și să
rămână necunoscute. Cadrul de reglementare a contractării serviciilor sociale de la prestatorii privați
reprezintă unul din cei mai descurajanți factorii atât pentru administrația publică locală, cât și pentru
OSC prestatoare de servicii sociale. Nu există un contractcadru adaptat serviciilor sociale,
documentele standard existente nu țin cont de caracterul multianual al acestor servicii, iar organizațiile
neguvernamentale, care nu au scop lucrativ, sunt de facto tratate ca și organizații cu scop lucrativ și
comercial. Serviciile sociale în Moldova au tendință de dezvoltare insulară, inclusiv din cauza lipsei
unui program național de dezvoltare a sistemului, care ar da tonalitatea extinderii rețelei serviciilor
sociale la nivel local, reieșind din obiectivele naționale și necesitățile locale. Lipsesc și planurile
regionale /raionale de extindere a rețelei de servicii sociale. La toate acestea, se mai adaugă și lipsa
metodologiei de monitorizare și evaluare a impactului serviciilor sociale, ceea ce influențează negativ
procesul de dezvoltare a politicilor statului în domeniul serviciilor sociale. Procedura de acreditare a
serviciilor sociale în Republica Moldova este gratuită pentru toți prestatorii de servici sociale, dar
întregul proces de pregătire a serviciului pentru acreditare este unul destul de costisitor și este
accesibil doar organizațiilor care dispun de resurse financiare oferite de donatorii externi. Procesul de
acreditare a serviciilor sociale publice și private este afectat de ritmul prea lent de dezvoltare a
cadrului normativ de acreditare. CNAPSS are un volum mare de lucru, resurse umane și financiare
insuficiente și o comunicare sporadică cu prestatorii de servicii sociale. Acest studiu a fot realizat  de
AO IVC,  la comanda APSC în perioada iunie-octombrie 2020. 



PROIECTUL "PARTENERIATE LOCALE  PENTRU ABILITAREA FEMEILOR DIN
RAUIOANELE CAHUL ȘI UNGHENI "

 
NOIEMBRIE 2020-SEPTEMBRIE 2022

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) în parteneriat cu  IP CRAION CONTACT-Cahul a lansat proiectului
„Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni ”, care este va fi implementat în perioada 15
noiembrie 2020 – septembrie 2022. 
Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”  este parte a proiectului “EVA -
Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în
parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței
împotriva femeilor și copiilor.
Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” are drept scop încurajarea implicării
societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și
procesul decizional. În cadrul proiectului vor fi susținute 12 comunități-partenere – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă,
Slobozia Mare, Zârnești, Văleni și orașul Cahul, și comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul
Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei
guvernamentali se va facilita asigurarea mediilor lipsite de discriminare, vor fi elaborate planuri locale de promovare a egalității de
gen, vor fi dezvoltate platforme de dialog și organizate activități de schimb de experiență locală în domeniul promovării egalității
de gen și vor fi susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două
raioane. 
Rezultatele planificate a fi atinse până la finele proiectului:

Obiectivul 1: Capacitățile OSC și grupelor de inițiativă locală consolidate pentru a se implica în promovarea drepturilor femeilor în
comunitățile lor.  
-  24 de reprezentanți ai OSC și grupurilor de inițiativă din raioanele Cahul și Ungheni și-au sporit cunoștințele despre egalitatea de
gen și și-au dezvoltat abilitățile pentru a pleda pentru respectarea drepturilor femeilor;
- 24 OSC și  Grupuri de inițiativă pentru femei și-au dezvoltat abilitățile de participare la dezvoltarea politicilor publice, negocierea
cu APL-uri pentru integrareadimensiunii  de gen în politicilor publice locale, inclusiv în strategiile de dezvoltare locală;
- 24 reprezentanți ai APL (aleși și numiți) din raioanele Cahul și Ungheni au cunoștințe despre noțiunea și semnificația egalității de
gen, bugetarea sensibilă la gen, cum să aplice instrumentele participative în dezvoltarea politicilor publice și  aplică noile
competențe în dezvoltarea planurilor de acțiune ale comunităților lor;
- 24 OSC și  Grupuri de inițiativă pentru femei și APL au fost instruiți  despre principiile și rolul  parteneriatelor pentru dezvoltare
durabilă și  cel puțin 1/3 dintre aceștia aplică aceste principii prin acordurile semnate și proiectele comune APL și OSC
implementate la nivel de comunitate.

Obiectiv 2: Parteneriate consolidate între OSC, Grupuri de inițiativă pentru femei și APL pentru elaborarea planurilor de acțiune în
domeniul egalității de gen  și implementarea proiectelor comunitare care promovează egalitatea de gen și normele pozitive de gen;
- OSC și  Grupuri de inițiativă pentru femei  și APL din 12 comunități raioanele Cahul și Ungheni au fost sprijinite în elaborarea
planurilor de acțiune în domeniul egalității de gen  sau în ajustarea strategiilor de dezvoltare socio-economică ale comunității la
nevoile femeilor;
- 6 inițiative locale care promovează abilitarea femeilor, finanțate și implementate la nivel local și cel puțin 350 de femei și bărbați
de diferite vârste au beneficiat de aceste inițiative;
-  24 de femei și lideri comunitari din 12 comunități raioanele Cahul și Ungheni  instruiți în scrierea proiectelor și atragerea de
fonduri pentru rezolvarea problemelor femeilor.

Obiectivul 3: Un grad sporit de conștientizare de către public  a importanței eliminării tuturor formelor de discriminare a fetelor și
femeilor.
- O rețea de OSC active,  Grupuri de inițiativă pentru femei, femei activiste din 12 comunități din raioanele Cahul și Ungheni au
creat și promovează abordarea egalității de gen și a drepturilor omului în dezvoltarea politicilor locale;
- 16 activități de mentorat / coaching furnizate rețelei nou create pentru dezvoltarea planului lor de acțiune și organizarea
activităților lor;
- 12 interviuri „Femeia din sat” elaborate și publicate / difuzate;
- 36 de produse media despre activitățile proiectului și beneficiarii proiectului publicate în mass-media regională și națională.
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