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Coordonator local Primăria Costești
Coordonator Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Organizația
implementatoa
re
Asociaţia
Obştească
„Alternativa”
Asociaţia
Obştească „EcoRăzeni”

Acțiuni

Daniela Sulă
Svetlana Savițchi

068712308
022820865

danielasula@yahoo.com
svetlana.savitchi@mecc.gov.md

Plan de acțiuni
al Programului ,,Costești - Capitala Tineretului 2019”
finanțate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Descrierea activităţii

Schimb bune practici prin
programul
Erasmus+
,,Young entrepreneurs”
Sesiuni de instruire privind
managementul proiectelor
de dezvoltare comunitară

Perioada de
desfășurare

Schimb de bune practici între 6 tineri din satul Costești în orașul Slănic-Moldova în Ianuarie
perioada 14-25 ianuarie în cadrul proiectului ”Young entrepreneurs”.
Scopul Clubului tinerilor lideri comunitari este de a forma la tinerii din localităţile
raionului Ialoveni abilităţi de identificare a problemelor şi găsirea soluţiilor, scrierea şi
implementarea proiectelor, participarea la procesul decizional local și revendicarea
drepturilor tinerilor. Experienţa din cadrul rundelor anterioare ale PGM a demonstrat că
tinerii necesită a fi instruiţi în domeniul managementului proiectelor, cel puţin să fie
familiarizaţi cu principiile şi tehnicile de bază, pentru a se încadra uşor în cerinţele
PGM pentru tineri desfăşurat de două ori pe an de către YB, a completa cât mai corect

Februarie,
aprilie, iunie,
septembrie,
octombrie,
noiembrie

3.

Formularul de aplicare şi de a implementa cu succes acţiunile planificate.
Din aceste considerente a apărut necesitatea organizării seminarelor de instruire pentru
potenţialii aplicanţi la PGM atât membri ai grupurilor de inițiativă cât și ai Consiliilor
Locale ale Tinerilor. Acţiunea reiese şi din misiunea PGM de a forma şi susţine tinerii
cu iniţiativă, aceasta ar asigura un interes mai sporit faţă de PGM, ar contribui la
creşterea calităţii conţinutului dosarelor de aplicare şi impact sporit al proiectelor
implementate cu suportul YB.
Clubul tinerilor lideri comunitari îşi va desfăşura activitatea cel puţin o dată în
trimestru şi va fi deschis tuturor doritorilor de a fi instruiţi în domeniul
managementului proiectelor, dezvoltarea abilităților de lider, instruire în domeniul
drepturilor omului și instrumente de participare a tinerilor la procesul decizional local.
Fiecare persoană se va înscrie în Club în baza unui fişe de înscriere. Şedinţele Clubului
vor avea loc fie în oraşul Ialoveni sau în alte localităţi ale raionului, în dependenţă de
amplasarea geografică a membrilor Clubului.
Seminarele de instruire vor fi moderate de echipa de proiect, membrii YB sau, după
caz, va fi invitat un expert.
Va fi organizată cel puţin o vizită de studiu la colegii din alte raioane unde se
implementează Programul ,,Fondul pentru Tineri”. Astfel va fi efectuat un transfer de
experienţă şi lecţii învăţate între echipe de tineri care au scopuri şi obiective comune.
Considerăm importante aceste vizite de studiu din perspectiva consolidării
capacităţilor, dezvoltării de noi abilităţi şi motivării tinerilor de a realiza în continuare
acţiuni noi şi inspirate de colectare a fondurilor.
Asociaţia
PGM
pentru
tineri Runda de primăvară a PGM pentru tineri va fi lansată în luna februarie, iar perioada de
Obştească „Eco- (rundele XVIII - XIX)
implementare a proiectelor va fi lunile aprilie – iunie. Runda din toamnă va fi lansată în
Răzeni”
luna septembrie, iar perioada de implementare a proiectelor va fi lunile octombrie decembrie. Informarea potenţialilor beneficiari va avea loc prin intermediul massmediei locale, posterelor care vor fi plasate în instituţiile mai des vizitate de tineri,
întâlniri publice în localităţi cu grupurile de iniţiativă care vor manifesta interes faţă de
PGM, informaţii detaliate vor fi disponibile şi pe pagina web a YB
www.fondultinerilor.md.
Proiectele vor fi scrise în baza Formularului de aplicare şi Ghidului solicitantului de
finanţare care au fost utilizate în rundele anterioare, documentele urmează să fie
actualizate. Ghidul de solicitantului de finanţare va cuprinde obligatoriu informaţii
despre tipul de proiecte care se finanţează sau nu, care sunt criteriile de eligibilitate sau
criteriile de selectare, cum se desfăşoară selectarea, etc. Va fi stabilit un calendar al
procesului de selectare și implementare a proiectelor cu indicarea datelor calendaristice
exacte. Începînd cu runda a XVIII-a a PGM, proiectele intrate în concurs vor participa
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Februarie
iunie;
septembrie
decembrie

–
-

4.

la un sistem de vot online deschis publicului larg, astfel 50% din puncte vor fi acordate
de echipa YB, iar 50% vor fi stabilite în baza sistemului de vot online.
În caz de necesitate, echipa de proiect însoţiţi de membrii YB, vor organiza în localităţi
sesiuni de consultare a grupurilor de iniţiativă ale tinerilor care intenţionează să aplice
la PGM. Sesiuni de consultare vor fi organizate şi cu grupurile de iniţiativă care vor
obţine finanţare.
Grupurile de inițiativă ale tinerilor și Consiliile locale ale tinerilor vor fi beneficiarii
care pot accesa resurse financiare de la YB. Beneficiarii PGM mici vor fi instruiți în
domeniul managementul proiectelor, colectării de fonduri și dezvoltare de parteneriate
locale, vor avea posibilitate să facă schimb de experiență în cadrul ședințelor
intermediare de raportare.
Asociaţia
Sesiuni de informare a În scopul stimulării spiritului de întreprinzător și formării competențelor
Obştească „Eco- tinerilor
privind antreprenoriale de bază în rândul tinerilor, va fi creat Laboratorul de inovare socială și
Răzeni”
oportunitățile
de antreprenoriat pentru tineri. Unul dintre obiectivele acesei acțiuni este identificarea
antreprenoriat existente
tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 16 și 35 ani, din localitățile raionului Ialoveni, care au
spirit de întreprinzător sau își doresc să fie inițiati în domeniul lansării afacerilor. Un alt
obiectiv este să fie creat un spațiu favorabil pentru stimularea creativității și generarea
ideilor de afaceri inovatoare și durabile, ancorate în realitățile sociale și economice ale
Republicii Moldova. Al treilea obiectiv al acțiunii este să informăm cât mai mulți tineri
despre oportunitățile de participare economică și posibilitățile de lansare a afacerilor și
instruiri în domeniul gestionării afacerilor. Totodată, beneficiarii vor primi informații
de bază ce este o afacere și care sunt beneficiile și riscurile dezvoltării unei afaceri.
Timp de 3 - 4 luni, în fiecare an, în majoritatea localităților raionului Ialoveni, își va
desfășura activitatea Laboratorul de inovație socială și antreprenoriat pentru tineri.
Tinerii vor beneficia timp de o zi de informațiile menționate mai sus și vor fi încurajați
să participe în cadrul Programului raional Fondul de susținere a antreprenoriatului
pentru tineri. În medie, câte 20 – 30 de tineri, din toate localitățile raionului vor
beneficia de aceste sesiuni de informare. Vor fi încurajați să participe la sesiunile de
informare tinerii din categorii defavorizate ale populației, ponderea acestora din totalul
beneficiarilor va constitui cel puțin 30%. Totodată se va ține cont ca la acțiunile de
informare să participe în măsură egală atât tineri femei cât și bărbați. Sesiuni de
informare vor fi desfășurate și în rândul elevilor claselor de liceu. Sesiunile de
informare se vor desfășura cu participarea membrilor YB în instituțiile publice din
localități. Tinerii vor fi informați despre posibilitatea de a participa la activitățile
laboratorului de inovație socială prin intermediul posterelor plasate în locurile publice
și pe rețelele de socializare. Tinerii vor fi motivați și ghidați ca să genereze idei prin
care să desfășoare activități de antreprenoriat și crearea locurilor de muncă,
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Februarie
mai,
septembrie
noiembrie

–
-

5.

Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Eveniment de lansare a
Programului
”CosteștiCapitala Tineretului 2019”

6.

Asociaţia
Obştească
Institutul
de
Cercetări
Bioarheologice
şi Etnoculturale

Seminare de familiarizare
a tinerilor cu patrimoniul
arheologic şi etnografic
din Republica Moldova

7.

8.

9.

preponderent în zonele rurale, inclusiv prin explorarea oportunităţilor oferite de cadrul
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Pentru a stimula generarea ideilor de afaceri, în
lunile iunie și decembrie vor fi premiate cele mai inovative și viabile idei de afaceri
gândite de tinerii din localitățile raionului Ialoveni.
Evenimentul va fi organizat de Primăria satului Costești și include organizarea unui
eveniment oficial cu o agendă care include un program artistic pentru a da start
Programului ,,Costești – Capitala Tineretului 2019”. Vor fi invitați parteneri locali,
naționali, internaționali și astfel se va contribui la stabilirea noilor parteneriate și
inițiative menite să plaseze tinerii în centrul activităților planificate în 2019.
Organizarea seminarelor şi a expoziţiilor fotografice în 10-15 licee, gimnazii, colegii şi
şcoli profesionale şi din raioanele Ialoveni şi Hânceşti, în care să fie vizate rezultatele
cercetărilor arheologice şi etnografice, mai vechi şi mai noi din Republica Moldova.

Martie

Seminare de
familiarizare a
tinerilor
cu
patrimoniul
arheologic şi
etnografic din
Republica
Moldova
Asociaţia
Formarea Clubului ,,Tânăr Crearea” Clubul Tânărului Reporter” unde tinerii voluntari, consilieri locali, elevi vor MartieObştească
Reporter”
putea participa la elaborarea buletinului informativ din satul Costeşti şi pagina Decembrie
„Alternativa”
costesti.md în vedera evidenţierii celor mai stringente probleme a localităţii. Tinerii
vor identifica soluţii în vederea rezolvării acestora. Totodată, această activitate va spori
nivelul de implicare a tinerilor la viaţa comunităţii.
Asociaţia
Caravana
proiectelor Începînd cu anul 2019, YB va lansa Caravana proiectelor de tineret, acțiune de Martie, aprilie,
Obştească „Eco- realizate de către tineri
sensibilizare a publicului larg privind potențialul creator și de acțiune în scopul mai,
august,
Răzeni”
dezvoltării comunităților, atît din perspectiva proiectelor care deja au fost implementate septembrie,
pe parcursul ultimilor opt ani cu suportul YB, cît și a noilor idei generate de către octombrie
tineri. Caravana va presupune deplasarea în localitățile raionului Ialoveni, în care timp
de o zi vor fi desfășurate mai multe activități: expoziție de proiecte, tîrgul de talente,
concursuri, sesiuni de informare, talk forum, jocuri interactive, concert, acțiuni de
voluntariat, fundraising, etc. Caravana va implica atît tinerii din echipa YB cît și tinerii
din localități, inclusiv adulții și reprezentanții instituțiilor publice.
Asociaţia
Concurs regional pentru Concurs regional de geografie între tineri elevi, care are scopul să cultive științele Aprilie
Obştească
tinerii geografi ”GeoStar” geografiei, turismului și istoriei. Evenimentul va avea loc în incinta Casei de Cultură
„Alternativa”
Costești, coordonat de profesorul de geografie Iurie Melnic, care deține o vastă
experiență în organizarea și coordonarea concursurilor de geografie. La eveniment vor
fi invitați cei mai buni geografi din ţară, în vederea împărtășirii experiențelor și
oportunităților din domeniu. Acest concurs va stimula spiritul competitiv în rândul
4

10. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Conferința
Consiliilor
Tineret

Raională a
Locale de

11. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Campanie de informare a
tinerilor ”Sunt tînăr și sunt
Sănătos!”

12. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Promovarea
valorilor
europene în cadrul unui
concurs online

Cercetarea etno-folclorică
13. Asociaţia
Obştească
de la Costeşti
Institutul
de
Cercetări
Bioarheologice
şi Etnoculturale

Concursul
14. Asociaţia
Obştească „Eco- afaceri
Răzeni”

ideilor

tinerilor și va asigura obținerea/schimbul cunoștințelor de geografie, turism și istorie.
În scopul asigurării participării tinerilor în viața comunitară în raionul Ialoveni se va
organiza o platformă raională de comunicare și colaborare între structurile de tineret.
Conferința vine să asigure schimbul bunelor practici a Consiliilor de Tineret și
elaborarea unui plan comun de activitate a Consiliilor Locale de Tineret pentru anul
2019. În cadrul evenimentului se planifică elaborarea a unui proiect comun pentru toate
Consiliile de Tineret existente în raionul Ialoveni, care va contribui la dezvoltarea
colaborării tinerilor cu autoritățile publice locale.
Campanie de informare a tinerilor privind modul sănătos de viață și principiile acestuia
organizat de specialiștii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor Avante în 6 localități
din raionul Ialoveni. Subiectele abordate vor fi: serviciile de sănătate prietenoase
tinerilor în raionul Ialoveni, sănătatea sexual-reproductivă, igiena personală, sănătatea
mintală și alimentația corectă. Tinerii vor primi și materiale informative elaborate și
editate de către A.O. ”Sănătatea Tinerilor” prin proiectul Generația Sănătoasă.
Promovarea valorilor Uniunii Europene prin organizarea unui concurs național online
în perioada aprilie, cu anunțarea câștigătorilor cu ocazia Zilei Europei (9 mai). Această
activitate va avea drept scop promovarea valorilor Uniunii Europene în rândul tinerilor,
într-un mod competitiv.
Tinerii vor putea participa la procesul de cercetare etnografică alături de specialişti
timp în care vor face cunoştinţă etapele şi modalităţile de cercetare ştiinţifică în teren.
Prin implicarea tinerilor în procesul de lucru urmează să-i sensibilizăm şi să le trezim
interesul faţă de patrimoniul etno-folcloric românesc specific zonei de centru a
Republicii Moldova.
Participarea tinerilor voluntari în cadrul cercetărilor etnografice ar putea contribui pe
termen lung la o revenire a generaţiei tinere la valorile tradiţionale care în prezent tind
a fi la modă.Totodată tinerii vor cunoaşte anumite obiceiuri şi tradiţii din zonă care au
fost date uitării astfel participând nemijlocit la conservarea patrimoniului etnografic.

Aprilie

Aprilie

Aprilie - Mai

Aprilie-mai

de Scopul acestei etape este de a oferi suport tinerilor în testarea ideii de afaceri și Aprilie, mai,
elaborarea planului de afaceri. La această etapă vor participa tinerii care au luat parte la septembrie,
activitățile de generare de idei - Laboratorul de inovație socială și antreprenoriat pentru octombrie
tineri și tinerii care au idei inovatoare dar nu au participat la activitățile laboratorului.
Selectarea pentru instruiri se va face în baza unui Concurs al ideilor de afaceri și a
interviului de clarificare realizat de membrii YB și cel puțin un expert în domeniul
evaluării ideilor de afaceri sau persoana de afaceri cu experiență, conform criteriilor
prestabilite în Ghidul concursului ideilor de afaceri. Se va evalua atât viabilitatea ideii
de afaceri cât și capacitățile și predispunerea tânărului/tinerei de a implementa ideea și
5

15. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Târgul locurilor de muncă
în satul Costești

16. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Velo Maraton

17. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Promovarea
activității
sportive în Republica
Moldova printre tineri prin
intermediul
organizării
concursului local la Judo

Festivalul
raional
al
18. Asociaţia
Obştească „Eco- tinerilor activi / Gala
Răzeni”
bunelor practici

gestiona o afacere. Tinerii selectați vor fi instruiți în domeniul inițierii afacerii și
elaborării planului de afaceri. Instruirile se vor realiza în parteneriat cu Consiliul
raional Ialoveni și cu suportul prestatorilor de servicii în afaceri contractați de către
Eco-Răzeni. Durata instruirilor va fi de 5 zile consecutive.
Exemple de tematici abordate în cadrul seminarului de instruire: Analiza mediului de
afaceri (cadrul regulatoriu, programe de suport, etc.); Calitățile personale ale unui
antreprenor; Planificarea unei activități antreprenoriale – structura planului de afaceri;
Managementul financiar (aspecte legate de formarea și gestionarea unui buget,
investiții într-o activitate proprie, etc.); Managementul resurselor umane (aspecte
generale de management, motivarea personalului și dezvoltarea competențelor
profesionale, structuri organizaționale și elemente ale comportamentului organizațional
în instituție/ întreprindere); Activități de marketing (strategii de promovare, de livrare,
dezvoltare a serviciului/ produsului, formarea prețurilor, etc.); Strategii de prezentare a
planului de afaceri pentru potențialii finanțatori. Tinerii vor beneficia de vizite la
întreprinderi gestionate cu succes de tineri ntreprenori și vor avea posibilitate să discute
cu aceștia despre procesul de planificare și administrare a unei afaceri.
Tinerii vor avea posibilitate timp de o lună să aplice la concursul ideilor de afaceri.
Circa 30 de idei de afaceri vor participa la concurs, dintre care 20 vor fi selectate pentru
ca autorii acestora să beneficieze de instruire.
Organizarea târgului locurilor de muncă la nivel raional în vederea promovării angajării
tinerilor în câmpul muncii și reorientarea profesională sau instruirea continuă organizat
de către Agenția pentru ocupare a forței de muncă Ialoveni. Evenimentul va avea loc la
Costeşti.
Velo Maraton are ca scop promovarea stilului de viață sănătos și popularizarea
ciclismului în rândul tinerilor și adulților. Evenimentul va fi organizat atât pentru copii
cât si maturi. Pentru copii va fi un traseu de o distanță mică în satul Costești, iar pentru
maturi pe un traseu mai mare care va include minim 5 localități din raionul Ialoveni.
Implicarea tinerilor în practicarea activităților sportive în cadrul Centrului Sportiv din
Costești ”Vov-Slav Judo” și participarea acestora la concurs local pe diferite criterii de
vârstă.
Concursul va avea impact național și internațional și va implica sportivi de la vârsta de
7 ani până la 35 ani, arbitrat de antrenorii emeriți ai Moldovei în domeniul Judo.
Evenimentul de premierea va fi un festiv cu implicarea celor mai activi tineri din
domeniul sportului, administrației publice locale, ș.a.
Festivalul raional al tinerilor activi/Gala bunelor practici se va organiza în parteneriat
cu Consiliul Raional Ialoveni în incinta Centrului de Business Ialoveni și la Complexul
Turistic „Lacul Costești”. Gala se va desfăşura tradiţional în luna iunie cu scopul de a
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Mai

Mai

Iunie

Iunie,
decembrie

susţine şi promova proiectele de succes implementate în cadrul PGM, runda din
primăvara. Festivalul se va desfăşura tradiţional în luna decembrie cu scopul de a
susţine şi promova proiectele de succes implementate în cadrul PGM, runda din
toamnă. Vor fi amenajate expoziţii cu imagini, produse ale proiectelor, obiecte
netradiţionale pentru vînzare, va fi organizat un tîrg al ONG-urilor, CLT şi a grupurilor
de iniţiativă din localităţile raionului.
Vor fi premiate grupurile de iniţiativă active, cei mai activi voluntari, persoanele
publice care s-au implicat în activităţi iniţiate de tineri, cei mai activi donatori din
raion. Tinerii pregătesc prezentări PowerPoint, memebrii juriului, în baza criteriilor de
evaluare, stabilesc finaliștii concursului „Topul proiectelor de succes”.
Tabăra arheologică de vară Amenajarea unui şantier arheologic pe parcursul a 15 zile unde să poată participa sau Iunie-iulie
19. Asociaţia
Obştească
,,Tinerii cercetători
asista la procesul de cercetare în fiecare zi câte 15-20 tineri din Costeşti şi din satele
Institutul
de
din apropiere (transportul va fi asigurat).
Cercetări
În timpul lucrărilor de cercetare specialiştii (arheologi, antropologi, arheozoologi,
Bioarheologice
pedologi etc.) vor explica tinerilor necesitatea efectuării unor asemenea lucrări (în
şi Etnoculturale
vederea salvgardării şi promovării), etapele unei investigaţii arheologice, despre
instrumentariul/aparatajul folosit, metodele de cercetare ş.a.
În imediata apropiere a şantierului va fi amenajat un spaţiu ferit de soare (cort) unde
specialiştii ICBE şi invitaţi le vor prezenta tinerilor voluntari, prin intermediul unui
video-proiector, rezultatele altor cercetări arheologice din Republica Moldova dar şi de
peste hotare;
Participanţii pe parcursul unei zile, între 15 şi 20 de tineri, vor trăi experienţa echipei
de cercetare cu toate etapele ei, inclusiv prânzul în câmp.
La sfârşitul zilei se vor înmâna diplome de participare.
Tot în cadrul taberei, de comun cu partenerul de implementare a proiectului Agenţia
Naţională Arheologică va fi amenajat un laborator mobil cu tot instrumentariul şi
aparatura necesară pentru ca tinerii din cadrul taberei arheologice de vară să poată
participa şi la etapa a doua de cercetare ştiinţifică.
De comun cu antropologul şi arheozoologul tinerii voluntari vor participa la analiza
resturilor osteologice recuperate prin săpătură;
Participanţii împreună cu restauratorii vor avea posibilitatea să participe la lucrările de
curăţare/tratare cu reagenţi şi restaurare a vestigiilor arheologice recuperate din
săpătură.
În cadrul lucrărilor de laborator participanţii vor face cunosţinţă cu echipamentul de
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20. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Școala ,,Cetățenia Activă”

21. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Youth exchange CosteștiIași

22. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Activitate de orientare
turistică pentru tineri ”Îmi
cunosc localitatea, îmi
cunosc țara! Hai cu mine
s-o descoperim!”

23. Asociaţia
Obştească
Institutul
de
Cercetări
Bioarheologice
şi Etnoculturale

Atelier de arheologie
experimentală en plain air
„O incursiune în cotidianul
oamenilor din trecut”

24. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

ZIT-Ziua Internațională a
Tineretului

25. Asociaţia
Obştească
Institutul

Tabăra de artă şi tradiţie
populară
de

protecţie în laborator dar şi vor beneficia de instruirea în domeniul tehnicii securităţii.
Școala ,,Cetățenia Activă” propune să ofere un mediu de formare a abilităților și
atitudinilor specifice unei cetățenii active pentru 40 de tineri.
Școala va cuprinde sesiuni privind dezvoltarea cetățeniei active și a competențelor
civice, prin promovarea principiului de participare, echitate, nediscriminare, activism,
dezvoltare personală.
Cooperarea internațională în contextul deținerii titului de ,,Capitala Tineretului” de
către cele două localități – Costești, în Moldova, și Iași în România, va susține
cunoașterea echipelor ambelor Capitale și schimbul de practici.
În contextul acestei acțiuni, o echipă din Moldova va vizita Iași-ul, și prin urmare – o
echipă din România va efectua o vizită la Costești.
Activitatea de orientare turistică are drept scop promovarea Republicii Moldova ca
destinaţie turistică, precum şi educarea spiritului patriotic şi cognitiv în rândul tinerilor.
Grupul de orientare turistică din satul Costești va elabora un traseu turistic și va lansa
concursul de aplicare a doritorilor de a participa și a se implica. Mentorii adulți sunt
profesori de geografie, istorie și biologie. Vor fi selectați 50 de tineri, în baza unei
scrisori de intenție, ulterior vor semna un document de conduit și un accord parental
(pentru tinerii minori) în vederea asigurării securității și ordinii pe parcursul a cinci
zile. Traseul va fi creat din 40 km pe teritoriul raionului Ialoveni.
Activităţile vor cuprinde reconstituirea a patru ocupaţii din cotidianul oamenilor din
epoca medievală:
1.Olăritul. Modelarea, ornamentarea şi arderea ceramicii;
2.Meşteşugăritul. Confecţionarea uneltelor de muncă şi a hainelor.
3.Bucătăria. Prepararea cu degustare a mâncării specifice comunităţilor umane ce au
locuit pe vatra s. Costeşti pe parcursul istoriei.
4.Jocul. Confecţionarea pieselor/jucăriilor şi încercarea de a reconstitui procesul de joc.
Ziua Internațională a Tineretului (ZIT) este un festival dedicat tinerilor care se
desfășoară anual în Republica Moldova. Scopul ZIT este de a promova, motiva și
valorifica potențialul creator al tinerilor și totodată de a sensibiliza opinia publică
asupra problemelor cultural-sociale ale tinerilor. ZIT presupune reunirea tinerilor din
toată Republica Moldova în localități din afara Chișinăului, unde crează conexiuni
dintre tineri și aduce în vizorul acestora noi culturi și viziuni.
Tabăra de artă şi tradiţie populară va cuprinde cinci aspecte practice:
● Brodăria pe haina păpulară şi pe obiecte de interior;
● Torsul lânii şi împletitul;
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Iulie

Iulie

Iulie-August

Iulie-august

August

august

Cercetări
Bioarheologice
şi Etnoculturale

26. Asociaţia
Obştească
Institutul
de
Cercetări
Bioarheologice
şi Etnoculturale
27. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Concurs a dansului
cântecului tradiţional

● Aplicaţii pe hârtie a ornamentelor tradiţionale româneşti specifice zonei de centru a
Republicii Moldova.
● Cântecul şi dansul specific zonei.
● Bucătăria tradiţională. Prepararea bucatelor şi degustarea.
La finele atelierelor produsul muncii va fi păstrat pentru a fi expus la partea festivă a
evenimentului.
şi Concursul va fi organizat în cadrul evenimentului de marcare a Zilei Internaţionale a 12 august
Tineretului (12 august), care va avea loc la Costeşti, la 10 august.
În cadrul concursului vor fi două aspecte vizate: dansul popular și cântecul popular.
Juriul din care vor face parte cinci persoane va nominaliza învingătorii. Câştigătorii
concursului vor primi premii băneşti şi trofee.
Campanie de comunicare și promovare a practicilor pozitive de activism civic al Octombrie
tinerilor prin desfășurarea activităților de salubrizare a localităților din raionul Ialoveni
traversate de râul Botna. În cadrul activității practice de salubrizare tinerii vor fi
informați de către coordonatori și grupul de ecologiști ”Million Trees Moldova” care
sunt avantajele înverzirii albiei râurilor, păstrării mediului curat și care sunt
modalitățile de îngrijire a copacilor.
Promovarea evenimentului, precum și participării civice voluntare, se vor utiliza
instrumentele de social-media (articole în presă, facebook).
al Ne propunem să organizăm un forum regional cu participarea tinerilor antreprenori din Noiembrie
raioanele din regiunea de Centru. Va fi creată astfel o platformă de promovare a
afacerilor administrate de tinerii din regiune, de împărtășire a experiențelor și
provocărilor, precum și de facilitare a dialogului între tineri, antreprenori și autorități
locale.
Asociația Tinerilor de Afaceri Ialoveni va reprezenta partenerul de dialog și
reprezentare a intereselor în relația cu instituțiile publice locale și centrale, totodată o
platformă de discuții și schimb de experiență pentru tinerii antreprenori din localitățile
raionului Ialoveni. Asociația va avea inițial un caracter neformal, care va întruni atât
beneficiarii PGM al Fondului de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni cât
și alți tineri antreprenori din localitățile raionului. Asociația va fi lansată în toamna
anului 2019, activitatea acesteia va fi moderată de către echipa de proiect. Membrii
asociației se vor întruni cel puțin o dată la două luni și vor discuta atât probleme cât și
vor identifica împreună soluții.

Campanie de comunicare a
tinerilor
”Râul
meuMândria Mea-pe mal de
Botna”

Forumul
regional
28. Asociaţia
Obştească „Eco- tinerilor antreprenori
Răzeni”
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29. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”
30. Asociaţia
Obştească
„Alternativa”

Inaugurarea Complexului Inaugurarea complexului turistic sportiv din satul Costeşti are drept scop promovarea şi noiembrie
Turistic Sportiv Costești
practicarea sportului de către tinerii din regiunea Centru a Republicii Moldova şi
oferirea oportunităţilor tinerilor de a obţine performanţe în sport atât la nivel naţional,
cât şi internaţional.
Eveniment de totalizare a Evenimentul va include prezentarea rezultatelor activității tuturor partenerilor implicați decembrie
Programului ”Costești – în implementarea Programului ,,Costești-Capitala Tineretului 2019”. În cadrul
Capitala Tineretului 2019” evenimentului vor fi menționați cei mai activi voluntari și premiați cele mai active
grupuri de inițiativă implicate.
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