,,SIPOTENI – CAPITALA TINERETULUI 2020/2021”
DATE DE CONTACT ECHIPA ORGANIZATORICĂ
Nr.
Denumirea organizației
Denumirea proiectului
Suma
Persoană de
alocată de
contact
către MECC
432902,00
Veaceslav Guțuțui
1. Asociația Obștească ,,Centrul de Academia managerială pentru
Consultanță în Afaceri”
tineri
156275,00
Ina Gladii
2. Uniunea de persoane juridice NEXT Tourism Generation
Asociația Națională pentru Turism
Receptor ANTRIM
„Tinerii creează viitorul acasă”
736885,00
Dumitru Bob
3. Asociația Obștească „Codrenii”
123600,00
Vasile Zaharia
4. Asociația obștească „BAȘTINA- Tinerii se implică
SIPOTENI”
5.
6.

Nr.
1.

1

Coordonator local Sipoteni
Coordonator Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Dumitru Bob
Svetlana Savițchi

Telefon

Adresa de e-mail

079335498 veaceslav.gututui@gmail.com
069287800 office@antrim.md

068283535 dumitrubob@outlook.com
067598424 zvasile004@gmail.com

068283535
022820865

dumitrubob@outlook.com
svetlana.savitchi@mecc.gov.md

Plan de acțiuni1
al Programului ,,Sipoteni-Capitala Tineretului 2020/2021”
finanțate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Descrierea activităţii2

Organizația
Acțiuni
implementatoare
Asociația
Obștească Curs de instruire în Activitățile vor fi deschise tinerilor pentru instruire în domeniul managementului proiectelor,
,,Centrul de Consultanță managementul
dezvoltarea abilităților de lider, instrumente de participare a tinerilor la procesul decizional local. În mod
în Afaceri”
proiectului
prioritar vor fi invitați să participe tinerii care activează sau doresc să activeze în cadrul diferitor grupuri
de inițiativă, asociații de tineret, consilii ale elevilor/tinerilor (ex. Asociațiile Junior de Băștinași-AdB
Junior). Fiecare persoană se va înregistra la cursuri în baza unui formular de înscriere, în regim on-line și
off-line. Numărul estimativ de participanți–40 persoane, din întreaga țară. Va fi organizată cel puţin o
vizită de studiu (la Ialoveni/Orhei), 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

În tabel sunt incluse doar activitățile din planul comun stabilit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Primăria Sipoteni și organizațiile partenere. Suplimentar, vor fi organizate și
alte acțiuni cu partenerii cooptați pe parcursul implementării Programului.
2
Calendarul de desfășurare a activităților, detalii privind modul de participare în cadrul activităților pot fi aflate prin intermediul persoanelor de contact ale organizațiilor implementatoare.
Conceptul activităților poate suferi modificări în dependență de situațiile excepționale survenite.

2.

Asociația
Obștească Programul
de
,,Centrul de Consultanță granturi
pentru
în Afaceri”
inițiative civice ale
tinerilor

3.

Asociația
Obștească CEED Club
“
,,Centrul de Consultanță tinerilor
în Afaceri”
antreprenori

4.

Asociația
Obștească Forumul economic
,,Centrul de Consultanță al
tinerilor
în Afaceri”
antreprenori

5.

Uniunea de persoane Next
Tourism
juridice
Asociația Generation
Națională
pentru Academy
Turism
Receptor
ANTRIM

al

comune. Tinerii vor elabora concepte de proiecte, care vor fi dezvoltate în cadrul concursului
Programului de granturi pentru inițiativele civice ale tinerilor, dar și la alte programe/proiecte existente
de la alți donatori.
Finanțarea proiectelor elaborate în cadrul programului de instruire, va fi realizată pentru 8 proiecte,
elaborate pentru inițiative civice ale tinerilor. Finanțarea va fi acordată în bază de concurs, cu criterii și
condiții transparente, formular de aplicare. Se va încuraja cofinanțarea din partea comunitățiiparticipante la concurs. La concurs vor participa tinerii care au absolvit cursurile de instruire în
managementul proiectelor, dar și alți doritori/grupuri de inițiativă. Va fi organizat un eveniment solemn
de prezentare a proiectelor/inițiativelor civice, în cadrul căruia vor fi acordate granturile pentru cele mai
interesante și durabile idei.Ulterior, va avea loc implementarea, monitorizarea și raportarea proiectelor.
CEED Club al tinerilor antreprenori este o platformă unică de programe de dezvoltare pentru
antreprenori și manageri, care oferă stabilirea de noi contacte, potențiali clienți și parteneri, lărgirea
orizontului de cunoștințe, identificarea de soluții și oportunități. Astfel, Clubul CEED al tinerilor
antreprenori va cuprinde mai multe componente: 1) curs de instruire pentru 40 de tineri, în vederea
instruirii acestora în domeniul antreprenorialului, oportunităților de deschidere şi dezvoltare, finanțare a
unei afaceri, marketing; 2 vizite de studiu la cei mai activi şi durabili tineri antreprenori; 3) mentorat și
asistență în lansarea afacerii, acces la finanțare, marketing și vânzări.
Tinerii vor fi selectați public din întreaga țară în baza unui concurs de înscriere on-line. La finalizarea
cursului de instruire, fiecare tânăr va avea un concept de lansare/dezvoltare afacerii. Ulterior va fi
acordată asistența necesară pentru identificarea formei de organizare a afacerii; elaborarea planurilor de
dezvoltare/afaceri; asistență la aplicare la diferite proiecte de susținere a afacerilor (PARE 1+1,. Start
pentru Tineri, Femei în Afaceri, Livada Moldovei, IFAD, AIPA, PNUD/MiDL) cu suportul companiilor
de consultanță, cu care cooperează CCA. Pentru cele minim 10 afaceri lansate va fi realizată consultarea
periodică pentru a gestiona corect afacerea, atragerea de noi finanțări și parteneri.
La forum vor participa 50 de tineri antreprenori din Republica Moldova și autoritățile publice relevante
din sector (MEI, MADRM, MECC, ODIMM, Agenția de Investiții, AIPA), proiectele internaționale
(PNUD/MiDL, UE PCE, USAID APM. Va fi organizată o expoziție cu vânzări ale produselor oferite de
tinerii antreprenori. Forumul economic va face totalurile activităților desfășurate pe domeniul
antreprenoriatului în cadrul Programului ,,Sipoteni - Capitala Tineretului 2020/2021”, va premia pe cei
performanți antreprenori și vor fi lansate traseele turistice, elaborate cu suportul ANTRIM.
NTGA va include activități pentru 30-40 tineri din regiune (inclusiv raioanele vecine: Ungheni si
Nisporeni), pentru o sensibilizare a oportunităților economice pentru tineri în industria turismului și
ramurile conexe. Tinerii participanți vor fi selectați in baza unui apel de inregistrare, apoi vor fi selectati
cei ce corespund după criteriul regional, domeniul de studiu, implicarea in activitati de voluntariat, etc.
Aceștia vor participa la o sesiune extinsă de workshopuri, cu formatori din cadrul ANTRIM, experți in
turism (reprezentanti de la vinarii, agenții de turism, pensiuni, hoteluri, alti prestatori de servicii,
companii organizatoare de evenimente, etc.).
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6.

7.

8.

9.

Uniunea de persoane ANTRIM Summer

Această activitate presupune:
juridice
Asociația school
,,Sipoteni - selectarea din tinerii instruiți în cadrul Next Tourism Generation Academy a minim 15 tineri care vor
Națională
pentru Routes”
lucra în teren la elaborarea a 3 itinerarii turistice, care vor începe cu documentarea și vizitarea
Turism
Receptor
atracțiilor turistice din regiune;
ANTRIM
- elaborarea de către tinerii nominalizați sub supravegherea experților, a minim 3 itinerarii turistice de
drumeții si ciclism care vor lega mai multe atracții turistice din localități vecine (spre Plaiul Fagului și
Bahmut, Temeleuti-Dealul Bălănești, spre Leordoaia si Palanca);
- identificarea itinerariilor împreună cu specialiștii din industrie. Prin urmare, implicarea coordonată a
tinerilor în elaborarea unui nou produs turistic pentru a spori gradul de implicare a tinerilor;
- pregătirea panourilor informative si a indicatoarelor de marcare a itinerariilor; montarea acestora de-a
lungul itinerariilor, impreuna cu tinerii din regiune;
- elaborarea broșurilor informative. Broșurile le vom distribui la Centrul turistic, dar vor fi și expuse la
muzeul din Călărași.
Asociația
Obștească Eveniment
de Evenimentul va fi organizat de Primăria com. Sipoteni și include organizarea unui eveniment oficial
„Codrenii”
lansare a Capitalei pentru a da start Programului ,,Sipoteni-Capitala Tineretului 2020/2021”. Vor fi invitați parteneri locali,
Tineretului
naționali, internaționali și astfel se va contribui la stabilirea noilor parteneriate și inițiative menite să
2020/2021
plaseze tinerii în centrul activităților planificate în 2020-2021. În cadrul evenimentului, vor fi promovate
activitățile planificate și identitatea vizuală a Programului.
Asociația
Obștească Team Building
Pentru implementarea eficientă a Programului vor fi organizate 4 sesiuni de instruire. Prima sesiune va
„Codrenii”
avea ca grup-țintă echipa implementatoare a celor 4 organizații, care va fi focusată pe următoarele
subiecte: completarea documentației necesare aferente implementării Programului; atragerea
partenerilor; formarea și consolidarea echipei de voluntari; comunicare și promovare. Ca activitate de
follow-up, va fi constituită echipa de voluntari, care va fi implicată în 3 activități de capacity building, în
concordanță cu calendarul de activități al Programului. Echipa de voluntari formată și instruită va asista
echipa implementatoare pe toată durata Programului.
Asociația
Obștească Asistență la crearea Prin această activitate ne propunem să creăm și să consolidăm 10 Consilii Locale ale Tinerilor din
„Codrenii”
și dezvoltarea CLT raionul Călărași;
Pentru a dezvolta această rețea locală a consiliilor de tineret vor fi organizate un șir de activități
informativ-metodologice cu privire la:
1) CLT- structură reprezentativă ale tinerilor (misiunea și obiective);
2) Constituirea CLT-ului;
3) Organizarea și funcționarea CLT-ului;
4) Planul de activitate a Consiliului de Tineret;
5) Colaborare eficientă la nivel local/regional.
Ulterior, va fi constituit în mod democratic Consiliul Raional al Tinerilor Călărași care va fi inclus în
procesul de luare a deciziilor la nivel raional. Activitatea ,, Asistență la crearea și dezvoltarea CLT” va fi
realizată în parteneriat cu Rețeaua Națională a Consiliilor Locale/Municipale de Tineret.
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10. Asociația
„Codrenii”

11.

12.

13.

14.

15.

Obștească Cupa regională de Această activitate are drept scop promovarea modului sănătos de viață, combaterea stereotipurilor de
fotbal feminin
gen,, crearea relațiilor de prietenie și schimbul de bune practici. La eveniment vor participa 100 de fete
cu vârsta- 14-18 ani, dintre care cel puțin 30 de tinere vor fi din afara r. Călărași, cu reprezentarea a
minim 4 raioane. Selecția se va face în bază de înregistrare.
Această activitate de promovare a mobilității este formată din 2 componente:
Asociația
Obștească Sipoteni
1.Participarea la evenimentul de lansare a Capitalei Tineretului 2020–2021 or. Constanța, România.
Youth
Exchange
„Codrenii”
activitate de cooperare internațional ce va susține cunoașterea echipelor ambelor Capitale și schimbul
de practici. În cadrul activității date vor participa 10 tineri, dintre care cel puțin 3 vor fi aleși la nivel
național, în bază de concurs.
Participarea la Festivalul Tinerilor Europeni YOUTO Spania, a cinci tineri din raionul Călărași însoțiți
de un coordonator. Tinerii vor fi selectați în bază de concurs organizat de DÎTS Călărași. Acest festival
constituie un pun prilej de mobilitate a tinerilor din circa 8 state Europene ca Spania, Franța, Italia
Germania, Cehia, România, Slovenia, Muntenegru, Moldova.
Asociația
Obștească ZIT 2021
ZIT este un eveniment anual de tineret, care se desfășoară în contextul Zilei Internaționale a Tineretului,
„Codrenii”
marcată la 12 august. Evenimentul va fi desfășurat în al 2-lea sau al 3-lea weekend al lunii august, data
fiind desemnată după dialog cu partenerii implicați. Formatul actual al ZIT presupune o combinație de un
spectru larg de activități de tineret, educaționale, culturale și artistice desfășurate pe parcursul a aproape
24 de ore, în cadrul infrastructurii create special pentru ZIT. Evenimentul va fi stucturat pe zone de
interes (zona antreprenoriatului, organizațiilor de tineret, artistică, sport și promovare a modului sănătos
de viață etc). ZIT va reuni cel puțin 1500 de tineri din Republica Moldova, organizații de tineret,
organizații internaționale, centre de tineret, consilii de tineret) etc. Evenimentul va constitui o platformă
de interacțiune a actorilor de pe sectorul de tineret, precum și o oportunitate de dialog.
Asociația
Obștească Summitul tinerilor Evenimentul urmărește să dezvolte contexte de învățare pentru tineri, să promoveze și să stimuleze
„Codrenii”
din mediul rural
participarea și mobilitatea tinerilor din mediul rural, să faciliteze schimbul de bune practici și să asigure
informarea tinerilor despre proiectele și programele autorităților publice, organizațiilor internaționale și
naționale, destinate tinerilor din mediul rural. Summitul va cuprinde, inclusiv sesiuni de capacitare a
tinerilor, dezbateri, lucru în grup, paneluri de discuție și prezentări. Evenimentul va fi desfășurat pe
parcursul a 3 zile, cu implicarea a cca 100 de tineri de pe întreg teritoriul țării.
Asociația
Obștească Eveniment
de Evenimentul va include prezentarea rezultatelor activității tuturor partenerilor implicați în implementarea
„Codrenii”
totalizare
a Programului ,,Sipoteni-Capitala Tineretului 2020/2021”. În cadrul evenimentului vor fi menționați cei
Programului
mai activi voluntari.
Sipoteni-Capitala
Tineretului
2020/2021
Asociația
obștească Promovarea
În cadrul acestei activități se vor desfășura 5 campanii de informare a tinerilor privind modul sănătos de
„BAȘTINAserviciilor
de viață și principiile acestuia organizat de specialiștii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Vita
SIPOTENI”
sănătate
Longa” Călărași. Subiectele abordate vor fi: serviciile de sănătate prietenoase tinerilor în raionul
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prietenoase
tinerilor
obștească ”Iubește-ți Râul”
16. Asociația
„BAȘTINASIPOTENI”

Călărași, sănătatea sexual-reproductivă, igiena personală, sănătatea mintală și alimentația corectă. Tinerii
vor primi și materiale informative elaborate și editate de către YK ,,VITA LONGA”. Totodată voluntarii
centrului în număr de 21 se vor implica activ la aproximativ toate activitățile desfășurate în Programului
,,Sipoteni- Capitala Tineretului 2020”.
Această activitate reprezintă o campanie de comunicare și promovare a practicilor pozitive de activism
civic al tinerilor prin desfășurarea activităților de salubrizare a râului Bâc pe segmentul a 5 localități din
raionul Călărași și raionul Strășeni. În această activitate va fi susținută de primăriile locale, precum
Temeleuți, Novaci, Sadova. Proiectul va contribui la transportarea deșeurilor solide acumulate, cu echipament
special pentru voluntari, transport. Cei mai activi și implicați tineri vor fi menționați cu premii.

obștească Clubului Tânărului Această activitate constă în instruirea a 30 de tineri în elaborarea reportajelor sociale. Instruirea se va
17. Asociația
„BAȘTINAReporter
realiza cu suportul Centrului Media pentru Tineri. După instruire tinerii vor fi încurajați să realizeze
SIPOTENI”
reportaje sociale. Cele mai bune reportaje vor fi premiate în cadrul festivității de încheiere a Capitalei
Tineretului 2020. Participanții vor fi selectați din întreaga țară, în baza formularului de aplicare.
obștească Sipoteni
Youth Activitatea se va desfășura în aer liber pe teritoriul terenului sportiv a liceului din localitate. Grupe de
18. Asociația
„BAȘTINAVillage
tineri din cadrul AdB Juniori din Republica Moldova, vor prezenta câte o țară a UE în mod inedit și vor
SIPOTENI”
prezenta două numere artistice artistice la scenă. La acest eveniment vor fi invitați să participe
ambasadori ai țărilor UE în Moldova și delegații a UE în Moldova, cu implicarea MAEIE, altor autorități
publice.
obștească Tîrgul locurilor de Această acțiune presupune organizarea la Sipoteni a tîrgului zonal al locurilor de muncă cu implicarea a
19. Asociația
„BAȘTINAmuncă Sipoteni
minim 10 agenți economici. Suplimentar, va fi organizată Ziua Ușilor deschise la AOFM Călărași și
SIPOTENI”
distribuirea materialelor informative privind oportunitățile de angajare și dezvoltare profesională.
obștească Tabăra de Vară Tabăra va fi organizată pentru cca. 100 de tineri din comunitățile ce mențin o strânsă colaborare cu
20. Asociația
„BAȘTINAInnovation Camp
băștinașii prin intermediul Asociațiilor de băștinași din 35 localități din țără în care activează proiectul
SIPOTENI”
PNUD/MiDL.Tabăra își propune să instruiască tinerii în economie, antreprenoriat. Tinerii se adună cu
scopul de a analiza o problemă specifică domeniului de afaceri şi de a veni cu idei inovative şi fezabile
care ar putea fi utilizate în soluţionarea problemei stabilite. Pe durata Taberei, tinerii sunt asigurați cu
cazare, hrană, consultanţă şi alte resurse necesare. Participanţii vor lucra în echipe cu tineri din diferite
regiuni ale țării pe care nu îi cunosc. Ei vor trebui să se adapteze rapid la aceste condiţii, găsind
modalităţi eficiente de a lucra împreună pentru a găsi soluţia cea mai bună pentru problema propusă.
Participând la această activitate, tinerii vor avea posibilitatea de a-şi consolida abilităţile interpersonale,
de a-şi dezvolta competenţe necesare pentru rezolvarea eficeientă a problemelor şi abilităţile de a lucra în
termeni foarte restrânși. Cel puțin 20 de tineri care nu fac parte din structurile de băștinași vor fi selectați
la nivel național, în baza formularului de înregistrare.
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