
Suport de la adulţi în proiecte 

pentru tineri

Primul fond destinat tinerilor



VĂ MULŢUMIM!!!



DATE GENERALE DESPRE PROGRAM

 Organizaţia gazdă: Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni”

 Data înfiinţării: aprilie 2010

 Aria proiectului: 25 localităţi din r. Ialoveni

 Partener instituţional: Consiliul Raional Ialoveni

 Finanţator: Fundaţia Est-Europeană Moldova

 Buget 2010: 17,5 mii USD, din care 5,7 mii USD regrantare

 Buget 2011: 36,7 mii USD, din care 19,2 mii USD regrantare

 Buget 2012: 18,6 mii USD, din care 14,8 mii USD regrantare

 Buget 2013: 26,5 mii USD, din care 11,6 mii USD regrantare

 Total 2010-2013: 99,3 mii USD, din care 51,3 mii USD regrantare



DATE GENERALE DESPRE PROGRAM

 Beneficiari direcţi: circa 326 tineri (membri FpT, membri ai grupurilor 

de iniţiativă)

 Beneficiari indirecţi: circa 5,2 mii tineri

 Proiecte finanţate: 82 (6 runde PGM)

 Localităţi beneficiare: 21 (20 localităţi rurale şi un oraş)

 Cheltuieli PGM: 43,4 mii USD (6 runde), 550 USD per proiect

 Resurse mobilizate la nivel local: 30,2 mii USD

 Pagina web: www.fondultinerilor.md

http://www.fondultinerilor.md/


STRATEGIA DE ACTIVITATE A FONDULUI

PENTRU TINERI IALOVENI (UN AN CALENDARISTIC)

 Concurs de selectare a membrilor;

 Atelier de instruire, evaluare şi 

planificare a activităţilor;

 Analiza necesităţilor tinerilor;

 Colectarea de fonduri;

 Programul de granturi mici pentru tineri 

(2 runde: primăvara şi toamna);

 Festivalul Raional al Tinerilor Activi.



Echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni

 Selectare de membri, mai 2010:

39 aplicanţi (9 băieţi şi 30 fete) 

 Selectarea noilor membri, februarie 2011:

10 aplicanţi (2 băieţi şi 8 fete)

 Selectarea noilor membri, iulie 2011:

23 aplicanţi (11 băieţi şi 12 fete)

 Selectarea noilor membri, februaie 2013:

13 aplicanţi (7 băieţi şi 6 fete)

FpT Ialoveni la moment are 12 membri (7 băieţi şi 5 fete).

Vîrsta medie a membrilor - 18 ani. Ocupaţia de bază: elevi şi studenţi.



TOTAL RESURSE FINANCIARE ACUMULATE ÎN PERIOADA APRILIE 2010 –

IUNIE 2013: 546,74 MII LEI (CIRCA 44,8 MII USD)

COLECTAREA DE FONDURI

32,79%

21,95%

14,63%

18,27%

12,36% Fundatia Est-Europeana

Consiliul Raional Ialoveni

Ministerul Tineretului si Sportului

Ministerul Mediului

Fonduri din comunitate



COLECTAREA DE FONDURI DIN COMUNITATE

- Organizarea 

evenimentelor 

speciale (concerte, 

festivaluri, concursuri, 

prezentări de desene 

animate, excursii, 

expoziţii cu vînzare);

- Solicitări de la 

agenţii economici;

- Donaţii de la 

persoane fizice.

În perioada aprilie 2010 – aprilie 2013 au fost colectate din comunitate 

resurse financiare în valoare totală de 5,3 mii USD, din care:

- 72,9% din organizarea evenimentelor speciale;

- 27,1% donaţii de la agenţi economici.



PGM 2010, RUNDA I – 18 APLICAŢII (14 FINANŢATE)

PGM 2011, RUNDA II – 35 APLICAŢII (13 FINANŢATE)

PGM 2011, RUNDA III – 29 APLICAŢII (12 FINANŢATE)

PGM 2012, RUNDA IV – 26 APLICAŢII (10 FINANŢATE)

PGM 2012, RUNDA V – 19 APLICAŢII (14 FINANŢATE)

PGM 2013, RUNDA VI – 23 APLICAŢII (16 FINANŢATE)

PROGRAMUL DE GRANTURI MICI

Nr. Etapa Perioada

1 Primirea aplicaţiilor 05 – 30 septembrie 2012

2
Procesul de selectare (preselecţie, interviuri, 

selecţie finală)
01 – 10 octombrie 2012

3 Anunţarea proiectelor selectate 12 octombrie 2012

4 Atelier de instruire cu grupurile de iniţiativă 14 octombrie 2012

5 Semnarea Acordurilor de colaborare 14 octombrie 2012

6 Implementarea şi monitorizarea proiectelor 15 octombrie – 30 noiembrie 2012

7 Raportarea narativă şi financiară 01 – 15 decembrie 2012



HARTA 

PROGRAMULUI

Membrii FpT Ialoveni

Proiecte finanţate



Suntem singuri în univers?



YouthBank în jurul lumii

Marea Britanie

Germania

Slovacia
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MOLDOVA: 

Ialoveni, 

Ungheni,
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Georgia

Nigeria

Africa de 

Sud



Obiectivele Programului

Obiectiv strategic: Încurajarea participării tinerilor şi a 

voluntariatului în dezvoltarea comunităţilor locale din 

raionul Ialoveni.

Obiectiv specific 1: Încurajarea comportamentului 

filantropic în rîndul actorilor comunitari din localităţile 

raionului pentru mobilizarea şi distribuirea de resurse 

necesare finanţării  iniţiativelor şi proiectelor tinerilor;

Obiectiv specific 2: Susţinerea şi promovarea 

iniţiativelor şi proiectelor tinerilor în comunităţile 

raionului.

Obiectiv specific 3: Crearea imaginii Fondului pentru 

tineri şi asigurarea transparenţei activităţilor 

programului.



Beneficiile Programului

- Implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii -

întrucît programul presupune implicarea directă a tinerilor, 

fără amestecul adulţilor - prin activităţile pe care le 

desfăşoară, aceştia  dobîndesc diverse abilităţi utile în 

dezvoltarea personală: încredere în forţele proprii, tehnici 

eficiente de comunicare, lucru în echipă, administrare 

financiară etc.

- Oferă tinerilor posibilitatea de a-şi petrece plăcut şi util 

timpul liber - în cadrul acestui program, tinerii sînt

implicaţi în acţiuni pozitive pentru ei şi întreaga 

comunitate.

- Schimb de experinţă - programul oferă posibilitate 

permanentă de a interacţiona cu diverşi tineri din 

localităţile raionului. Aceştia au posibilitatea să lucreze în 

echipă, unde beneficiază de schimb de experienţă, 

utilizînd şi dezvoltînd creativitatea, spontaneitatea şi 

entuziasmul fiecărui tînăr implicat în proiect.



Acţiuni de promovare

 Pagina web 

www.fondultinerilor.md

 Banner şi logou pe asfalt

 Materiale tipărite 

(postere, stickere, cărţi 

de vizită)

 Stilouri, drapele, 

calendare de perete

 Pagina pe facebook.com  

şi odnoklassniki.ru

 Articole în presa locală şi 

naţională

http://www.fondultinerilor.md/

