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Promovează egalitatea, fii tu schimbarea!

RAPORT
privind activitatea
Centrului Naţional de Studii şi Informare pentru
Problemele Femeii
„PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE”
pentru anii 2005-2006

- Chişinău -

1. Proiectul „Parteneriatele ONG-ONG în promovarea dimensiunii de gen şi crearea
Alianţei Parteneriat pentru Schimbare „Pro Gen”, implementat în perioada 01 aprilie 2005 –
31 decembrie 2005 cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova
Scopul proiectului: Crearea unui cadru adecvat pentru promovarea conceptului egalităţii de gen
şi eliminarea dezechilibrelor de gen existente, prin stabilirea parteneriatelor între ONG din
diferite domenii sub formă de Alianţă.
Implementarea proiectului a fost realizată prin următoarele componente principale:
A. Crearea Alianţei ONG-urilor care aderă la valorile de gen şi susţin ideea
promovării şi integrării dimensiunii de gen în societate
Activităţi:
1. Realizarea acestei componente a demarat prin întrunirea echipei CNSIPF cu membrii bordului
şi cu un grup de iniţiativă constituit din reprezentanţi ai 16 ONG-uri naţionale, care au participat
la Conferinţa naţională „Dezvoltarea şi consolidarea mişcării femeilor în Republica Moldova”
din 15-16 aprilie 2005, în documentele finale ale căreia s-a menţionat necesitatea constituirii
unei Alianţe a organizaţiilor neguvernamentale, care susţin ideea promovării şi integrării
dimensiunii de gen în toate domeniile vieţii. La întrunire s-a discutat despre eventualul statut al
Alianţei, despre strategia creării şi funcţionării ulterioare a ei. În continuare echipa CNSIPF a
elaborat proiectele documentelor de constituire a Alianţei, care au fost examinate de către
membrii bordului şi membrilor grupului de iniţiativă în cadrul a şase reuniuni de lucru,
organizate pe parcursul desfăşurării proiectului.
2. În scopul sensibilizării ONG-urilor la unificarea eforturilor în scopul creării parteneriatelor
durabile în domeniul promovării egalităţii de gen şi identificării ONG-urilor interesate în
aderarea la Alianţă, au fost organizate, cu suportul unor ONG-uri comunitare, întruniri cu
reprezentanţi ai ONG-urilor din diferite domenii de activitate a sectorului asociativ, desfăşurate
în mun.Chişinău şi Bălţi, precum şi în unele raioane şi localităţi: Cahul, Soroca, Ungheni,
Căuşeni, Hînceşti, Cimişlia (s. Selemet), Donduşeni (s. Frasin).
3. Au fost elaborate proiectele documentelor de constituire a Alianţei – Memorandum-ul de
parteneriat, Planul de activitate a Alianţei în anii 2005-2006.
4. La 14 decembrie 2005 CNSIPF a organizat Conferinţa naţională „Parteneriat pentru
Schimbare Pro Gen – o voce comună a ONG-urilor în promovarea drepturilor şi şanselor egale
pentru femei şi bărbaţi”. La Conferinţă au participat reprezentanţi ai 51 ONG-uri din diferite
domenii ale societăţii civile din Republica Moldova, care susţin ideea promovării şi integrării
dimensiunii de gen în societate şi au semnat Declaraţia de aderare la Alianţa Pas Pro Gen şi
Memorandum-ul de parteneriat. La Conferinţă ONG-urile au fost reprezentate atît femei, cît şi de
bărbaţi, de persoane de diferite vîrste, de locuitori din mediul urban şi din mediul rural.
Activitatea a finalizat cu o conferinţă de presă în vederea promovării misiunii Alianţei, la care au
participat reprezentanţi ai mass-media: radio, TV şi presa scrisă.
În prezent Alianţa întruneşte peste 70 de membri cu drepturi depline. Acestea reprezintă ONGuri naţionale, regionale, raionale şi locale, care activează în diverse arii geografice ale R.
Moldova: mun. Chişinău şi Bălţi, în raioanele Cahul, Soroca, Cantemir, Teleneşti, Căuşeni,
Anenii-Noi, Ungheni, Criuleni, Hînceşti, Cimişlia, Drochia şi Donduşeni, precum şi în unele
localităţi din aceste raioane. Unele organizaţii naţionale, care au aderat la Alianţă, au în
componenţa lor mai multe ONG-ri: Consiliul Naţional al Femeilor (15 organizaţii).
5. Au fost puse bazele pentru crearea unui sistem de comunicare, inclusiv electronic şi o bază de
date despre membrii Alianţei în scopul asigurării relaţiilor eficiente de colaborare între
organizaţiile care au aderat la Alianţă.
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B. Reţeaua Regională a Centrelor de Informare şi Documentare pentru Problemele
Femeii"
Activităţi:
1. Menţinerea paginii web a Centrului, care conţine: informaţii despre CNSIPF şi
activităţile lui; varianta electronică a Buletinului Informativ; baza de date a ONG-urilor de femei
şi a ONG-urilor preocupate de integrarea dimensiunii de gen; baza de date a surselor
bibliografice; baza de date a Arhivei presei cu referire la problematica de gen etc.:
2. Lansarea lunară a Buletinului Informativ în variantă electronică în limba română,
completat cu sinteza materialelor în limbă engleză (opt numere), care au fost distribuite prin email tuturor ONG-urilor ce au aderat la reţea şi dispun de mijloacele tehnice necesare pentru
aceasta, precum şi altor ONG-uri, instituţii publice şi persoane interesate, bibliotecilor publice.
În anul 2005 numărul de beneficiari ai Buletinului a crescut pînă la circa 800, ceea ce constituie
o creştere de circa 4 ori a beneficiarilor faţă de anul 2004.Buletinul Informativ electronic a
constituit prima activitate în comun a organizaţiilor din cadrul Alianţei Pas Pro Gen.
3. Actualizarea bazei de date a arhivei presei cu referire la dimensiunea de gen, care
cuprinde în prezent 811 materiale selectate din 24 ziare cu acoperire republicană. Articolele
stocate se referă la activitatea şi condiţia femeilor încadrate în diverse domenii: economie,
educaţie, artă, medicină, administraţia publică, precum şi la problemele cu care ele se confruntă:
şomajul, discriminarea, sărăcia, violenţa domestică, traficul de fiinţe umane etc. Materialele
acumulate în arhivă sunt consultate de persoane interesate de statutul femeii în societatea
moldavă, de colaboratorii CNSIPF, studenţi şi doctoranzi, reprezentanţi ai ONG-urilor,
colaboratori ai mediilor ştiinţifice.
4. Fondul de carte al bibliotecii CNSIPF a fost completat cu circa 200 de titluri şi
cuprinde, în prezent, circa 1100 denumiri de carte, 10 colecţii de reviste şi buletine informative,
editate de ONG-urile din R. Moldova şi din alte ţări. În perioada desfăşurării proiectului de
serviciile bibliotecii CNSIPF au beneficiat 170 persoane din diferite ONG-uri şi instituţii,
preponderent fiind lideri de ONG-uri, studenţi, doctoranzi, profesori şcolari şi universitari,
angajaţi în organele APL etc. Biblioteca a fost vizitată şi de reprezentanţi ai unor structuri
internaţionale şi regionale. Pentru beneficiarii bibliotecii au fost făcute gratis circa 1000 de
pagini xerocopii ale diferitor materiale din bibliotecă.
Pe parcursul anului 2005 echipa CNSIPF s-a preocupat şi de distribuirea unor cărţi
traduse şi editate cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova: Democraţia la Feminin,
Acţiunea locală – schimbare globală, Dezvoltarea şi consolidarea mişcării femeilor în R.
Moldova (materialele Conferinţei naţionale a ONG-urilor de femei, Chişinău, 15-16 aprilie
2005), Tranformări ale genurilor umane ş.a. Aceste cărţi au fost donate ONG-urilor naţionale şi
locale, reprezentanţilor APL – beneficiarilor diferitor seminare, conferinţe şi altor activităţi
desfăşurate de CNSIPF.
C. Sporirea capacităţilor organizaţionale ale QNG-urilor active pe problemele femeilor şi
egalităţii de gen
Activităţi:
Pe parcursul desfăşurării proiectului CNSIPF a oferit ONG-urilor naţionale şi locale
interesate de problematica de gen şi a femeilor informaţii, asistenţă în managementul
organizaţiei, suport logistic în desfăşurarea activităţilor, asistenţă la scrierea cererilor de finanţare
şi rapoartelor financiare, acces la Internet, servicii de xerocopii, conform solicitărilor. Au
beneficiat de asistenţa şi serviciile sus-numite 114 persoane, dintre care 63 lideri de ONG-uri, 34
de primari şi alţi reprezentanţi ai diferitor structuri de stat naţionale şi internaţionale, şi 17
persoane particulare care au solicitat sprijin la soluţionarea unor probleme ce ţin de încălcarea
drepturilor femeii. Serviciile au fost oferite de CNSIPF în cadrul consultaţiilor la sediul său, în
cadrul unor activităţi desfăşurate în afara seduilui, prin telefon, prin poşta electronică şi cea
obişnuită.
Finalităţile proiectului:
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În urma realizării activităţilor în cadrul proiectului:
1. A fost creată Alianţa Parteneriat pentru Schimbare Pro Gen (Alianţa Pas Pro Gen), care
întruneşte 58 ONG-uri de nivel naţional, regional, raional şi local, din diferite domenii de
activitate a societăţii civile din diferite localităţi ale republicii.
2. A fost elaborat şi aprobat Planul de activitate a Alianţei Pas Pro Gen în anii 2005-2006.
3. Au fost puse bazele pentru crearea unui sistem de comunicare, inclusiv electronic şi o
bază de date despre membrii Alianţei în scopul asigurării relaţiilor eficiente de colaborare
între organizaţiile care au aderat la Alianţă.
4. Au fost lansate opt numere ale Buletinului Informativ în variantă electronică în limba
română, completat cu sinteza materialelor în limbă engleză. La pregătirea Buletinului au
participat unele ONG-uri membre ale Alianţei Pas Pro Gen. În anul 2005 numărul de
beneficiari ai Buletinului Informativ a crescut pînă la circa 800, ceea ce constituie o
creştere de circa 4 ori a beneficiarilor faţă de anul 2004.
5. A fost făcută arhiva presei cu referire la dimensiunea de gen, care cuprinde 811 materiale
selectate din 24 ziare cu acoperire republicană.
6. A fost completat fondul de carte al bibliotecii CNSIPF cu circa 200 titluri, care cuprinde,
în prezent, circa 1100 denumiri de carte. De serviciile bibliotecii CNSIPF au beneficiat
170 de persoane – cu 40 de persoane mai mult decît în anul precedent .
7. Au fost oferite 114 consultaţii şi asistenţă unor ONG-uri naţionale şi locale interesate de
problematica de gen şi a femeilor la scrierea cererilor de finanţare şi rapoartelor
financiare, li s-a oferit acces la Internet, servicii de xerocopii, asistenţă în managementul
organizaţiei, suport logistic în desfăşurarea activităţilor, conform solicitărilor. De diverse
consultaţii în domeniul egalităţii şi echităţii de gen au beneficiat şi reprezentanţi ai unor
instituţii de stat interesate de această problematică.
2. Proiectul „Respectarea şi protecţia drepturilor femeii în scopul consolidării poziţiei ei în
societate”, implementat în perioada 01ianuarie 2005 – 31 decembrie 2005 cu susţinerea
Asociaţiei Avocaţilor Americani/Iniţiativa Juridică pentru Europa Centrală şi Eurasia şi sprijinul
financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională
Scopul proiectului: Crearea unui cadru adecvat pentru informarea şi instruirea juridică a
cetăţenilor din mediul rural şi dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor şi profesioniştilor care
activează în domeniu.
Implementarea proiectului a fost realizată prin următoarele componente principale:
1. Identificarea partenerilor de desfăşurare a proiectului şi încheierea unor Acorduri de
parteneriat la nivel naţional şi local.
2. În cadrul respectivului proiect CNSIPF a organizat seminare (Şcoli de alfabetizare juridică) în
17 localităţi rurale ale Republicii Moldova şi în mun. Chişinău. Ţinîndu-se cont de respectarea
diversităţii geografice, aria de desfăşurare a treningurilor juridice s-a extins de la nordul pînă la
sudul ţării, cuprinzînd satele: Enichioi, r. Cantemir, Pogăneşti şi Fundul Galbenei, r. Hînceşti,
Step-Soci şi Cucuruzeni, r. Orhei, Văsieni, r. Teleneşti, Geamăna, r. Anenii Noi, Vadul Raşcov, r.
Şoldăneşti, Valea Perjei şi Selemet, r. Cimişlia, Zberoaia, r. Nisporeni, Varvareuca, r. Floreşti,
Bahmut, r. Călăraşi, Frasini, r. Donduşeni, Baccealia, r. Căuşeni, Larga, r. Briceni, Fîntîna Albă,
r. Edineţ.
Peste 1400 de persoane de ambele genuri, diverse vîrste, ocupaţii şi statut social au beneficiat de
asistenţă şi consultaţii oferite de partenerii noştri – jurişti calificaţi, cu experienţă de lucru cu
populaţia – reprezentanţi ai Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM);
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale; Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
Centrelor de Drept din Orhei şi Căuşeni.
Participanţii la seminare au fost informaţi asupra prevederilor legislaţiei internaţionale şi
naţionale în vigoare şi modul de aplicare a lor în vederea protecţiei eficiente a drepturilor sociale,
economice şi culturale şi consolidării poziţiei femeilor în societate. Beneficiarii au fost
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familiarizaţi cu accesul la justiţie, prin oferirea modelelor de adresare în instanţele judiciare în
scopul soluţionării litigiilor cu care se confruntă persoane concrete.
De asemenea, 197 de persoane care au avut întrebări personale, fără a le face publice, au
beneficiat de consultaţii juridice individuale, oferite de juriştii CpDOM.
Spectrul problemelor abordate în cadrul întrunirilor a fost variat, cele mai frecvente referindu-se
la sistemul de asigurări în medicină; privatizarea pămîntului şi alte chestiuni funciare; la pensii şi
sistemul de asigurări sociale de stat; la întrebări ce ţin de competenţa legislaţiei muncii şi a
familiei. Fiecărui beneficiar i s-a oferit un set de materiale informatie în domeniu: 10 numere ale
Buletinului Informativ Juridic, pliante editate de către partenerii CNSIPF. La solicitarea multor
persoane, formatorii au oferit adrese şi informaţii de contact ale instanţelor şi organizaţiilor
juridice de rigoare.
3. A fost desfăşurată Şcoala de toamnă “Formare de formatori în alfabetizarea juridică a
cetăţenilor şi promovarea drepturilor omului”, care a avut drept scop crearea unei echipe de
formatori locali, capabile să multiplice cunoştinţele şi deprinderile în domeniul promovării
drepturilor omului şi alfabetizării juridice. Au fost instruite şi asigurate cu seturi de materiale
informative şi metodice în domeniu 35 persoane (cîte trei persoane din fiecare localitate):
reprezentanţi ai ONG-urilor şi APL din localităţile unde au fost organizate şcoli de alfabetizare
juridică, profesori de drept din localităţile respective, consilieri juridici.
3. Proiectul „Reflectarea dimensiunii de gen în curriculum şcolar şi manuale”, realizat la
iniţiativa şi cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova, prin programul Echitate Gender
şi Şanse Egale în perioada decembrie 2003 – noiembrie 2005
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii conţinuturilor curriculare şi a manualelor şcolare din
perspectiva egalităţii de gen.
În cadrul proiectului a fost efectuată expertiza din perspectiva egalităţii de gen a
conţinuturilor programelor şcolare, a unui număr de 62 de manuale şi a altor documente şcolare
din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal. Proiectul a finalizat cu editarea lucrării „Modele şi
valori de gen în învăţămîntul public din Republica Moldova”. Rezultatele cercetării au fost
lansate la 7 octombrie 2005 la o masă rotundă organizată în comun cu Ministerul Educaţiei,
Tineretului şi Sportului. Beneficiari – Ministerul educaţiei, conceptorii de programe şi manuale
şcolare, instituţiile de învăţămînt preuniversitar, cadrele didactice, asociaţiile de părinţi.
Participanţii la lucrările mesei rotunde au remarcat faptul, că rezultatele studiului relevă starea de
lucruri legată de dimensiunea de gen prezentă în domeniul educaţiei, iar promovarea tacită în
sistemul educaţional a unor modele şi valori cu dezechilibru de gen conduce la conservarea
inegalităţilor şi a discriminărilor de gen existente în viaţa cotidiană. Audienţa a acceptat şi a
susţinut concluziile şi recomandările elaborate de grupul de autori ai studiului „Modele şi valori
de gen în învăţămîntul public din Republica Moldova”, au susţinut conlucrarea constructivă
bazată pe un parteneriat durabil şi transparent între instituţiile de învăţămînt şi organizaţiile
neguvernamentale preocupate de promovarea şi integrarea dimensiunii de gen în sistemul de
învăţămînt preuniversitar.
4. La 15-16 aprilie 2005 în oraşul Chişinău şi-a desfăşurat lucrările conferinţa naţională cu
participare internaţională „Dezvoltarea şi consolidarea mişcării femeilor în Republica
Moldova”, cu susţinerea financiară a Fondului Internaţional de caritate „Fondul ucrainean al
Femeilor”, Winrock International, ABA/CEELI şi BIZPRO Moldova. Conferinţa a fost
organizată de Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii, care a avut
drept partenerei nouă din cele mai influente ONG-uri din Republica Moldova. La conferinţă au
participat 20 de organizaţii cu preocupări în problemele femeilor naţionale şi 38 locale,
reprezentînd toate domeniile de activitate: drepturile femeii, egalitatea genurilor, femeile şi
educaţia, femeile şi sănătatea, femeile pe piaţa muncii, dezvoltarea antreprenoriatului feminin,
combaterea violenţei domestice, stoparea traficului de fiinţe umane etc.
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Scopul activităţii: de a contribui la dezvoltarea şi consolidarea mişcării femeilor în Republica
Moldova.
Sarcinile conferinţei: elucidarea istoriei dezvoltării şi a realizărilor obţinute de mişcarea
femeilor, determinarea direcţiilor şi a perspectivelor de dezvoltare.
În cadrul Conferinţei, participantele au avut posibilitate să facă un schimb de experienţă şi de
opinii şi să-şi prezinte realizările la şedinţa în plen şi în atelierele de lucru, precum şi la Tîrgul
ONG-urilor de femei.
Conferinţa a scos în evidenţă un moment de importanţă majoră şi anume: demonstrarea
maturităţii civice a organizaţiilor neguvernamentale active pe problemele femeii din republică,
înţelegerea problemelor cu privire la includerea cît mai activă a femeilor în procesul de
reformare a societăţii, fapt ce reprezintă un punct forte în dezvoltarea şi consolidarea mişcării
femeilor din R. Moldova.
5. În perioada 13-20 noiembrie 2005, nouă reprezentanţi ai ONG-urilor cu preocupări în
domeniul egalităţii de gen, al problemelor femeilor şi familiei (“Femeile meşteşugăreţe”,
“Refugiu pentru femeile agresate”, “Alianţa Gender pentru Dezvoltare”, “Plan Albania”,
“Refugiu pentru femei Vatra”, Asociaţia “Mama, copiii, viitorul”) din Albania au efectuat o
vizită de studiu şi documentare la organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova.
Vizita respectivă a constituit cea de-a doua fază a proiectului „Contribuţia ONG-urilor de
femei la dezvoltarea comunităţii. Oportunităţi de cooperare dintre Moldova şi Albania”,
realizat în cadrul Programului East-East al Fundaţiei Soros-Moldova.
Organizaţia gazdă a fost selectată Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele
Femeii, care pe parcursul vizitei a organizat întîlnirile delegaţiei din Albania cu reprezentanţi ai
diferitor organizaţii neguvernamentale naţionale şi locale, ai administraţiei publice centrale şi
locale şi cu femei-politiciene.
Scopul activităţii: Contribuirea la dezvoltarea comunităţii şi consolidarea unor posibilităţi de
colaborare între ON-urile din Albania şi din Moldova.
Vizita colegelor albaneze a fost axată, în primul rînd, pe studierea practicilor pozitive ale
organizaţiilor din R. Moldova în domeniile de interes comun; pe realizarea unui schimb eficient
de cunoştinţe, informaţie şi experienţe; pe preluarea şi adaptarea practicilor de succes în vederea
fortificării poziţiei femeii, în general, şi a ONG-urilor, în particular; pe conturarea şi
consolidarea relaţiilor de colaborare iniţiate între reprezentantele ONG-urilor moldave ce au
intrat în componenţa grupului care a participat în faza întîi a proiectului cu organizaţiile albaneze
vizitate în luna mai.
De asemenea, au fost studiate diverse metodologii şi tehnici de soluţionare a problemelor, modul
de implicare a ONG-urilor în rezolvarea problemelor economice ale femeilor, modalităţi de
conlucrare a ONG cu APL şi mass-media.
Programul vizitei a acoperit un segment destul de vast şi variat de organizaţii de femei (atît din
punct de vedere al amplasării geografice, cît şi al spectrului de domenii de referinţă), care
activează cu succes în diverse arii, demonstrînd un nivel înalt de profesionism, perspicacitate şi
seriozitate în realizarea obiectivelor.
Pe parcursul vizitei în R. Moldova, oaspeţii din Albania au vizitat un şir de ONG-uri şi instituţii
amplasate în mun. Chişinău şi Bălţi, în raioanele Hînceşti, Soroca şi Căuşeni.
A fost efectuată o vizita la Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul căreia a avut loc o întîlnire
a delegaţiei albaneze cu o doamnă deputat. În cadrul întîlnirii respective s-a discutat despre
problemele femeilor din Moldova şi din Albania, în special cele legate de implicarea lor în
procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile, despre implicarea femeilor ajunse la putere în
soluţionarea problemelor femeilor, familiei şi ale copiilor. Oaspeţii albanezi au menţionat
rezultatele mult mai modeste ale femeilor din Albania în domeniul abordat. De asemenea, au fost
puse în discuţie principiile participării femeilor la alegerile organelor de decizie, criteriile de
eligibilitate stabilite de partidele politice cu diverse orientări etc. Femeile din Albania au
subliniat faptul, că îşi doresc cu tot dinadinsul să contribuie într-o măsură mai mare la
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schimbarea mentalităţii patriarhale referitoare la rolurile sociale ale genurilor umane şi că au
văzut în Moldova adevărate exemple în acest sens.
Vizita a finalizat cu o Masă rotundă de evaluare a vizitei de studiu a grupului albanez în
Republica Moldova, în cadrul căreia a avut loc un schimb de opinii şi impresii şi au fost schiţate
unele propuneri privind eventualele colaborări în domeniile de interes comun.
6. Proiectul „Combaterea discriminării de gen pe piaţa muncii şi identificarea modalităţilor
de diminuare a acestui fenomen în Republica Moldova”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova.
Perioada de implementare: 01 iulie 2005 – 01 iulie 2006.
Scopul proiectului: Sensibilizarea membrilor societăţii asupra fenomenului discriminării de gen
pe piaţa muncii în vederea consolidării eforturilor social-economice şi amplificării rolului APL,
ONG şi a mediului de afaceri în procesul de diminuare a fenomenului dat.
Obiectiv general al proiectului: Identificarea practicilor existente, privind tratamentul genurilor
umane pe piaţa muncii şi determinarea gradului de percepţie a fenomenului şi a formelor
discriminării de gen pe piaţa muncii din Republica Moldova.
7. Proiectul „Barometrul de gen în Republica Moldova”, Finanţator: Fundaţia SorosMoldova. Perioada de implementare: decembrie 2005 – noiembrie 2006.
Scopul proiectului: Proiectul a urmărit scopul monitorizării şi evaluării situaţiei actuale de gen
din Republica Moldova, studierea dinamicii reprezentărilor şi stereotipurilor diferitor grupuri
sociale privind rolul femeii într-o societate modernă, cunoaşterea şi impactul politicilor publice
în domeniul egalităţii de gen şi a protecţiei femeii din Republica Moldova.
Obiectivul general al proiectului: Realizarea unui sondaj de opinie publică şi a studiilor
analitice în domeniul de gen şi a protecţiei femeii, aplicîndu-se metode calitative, cantitative şi
de analiză a politicilor publice.
Activităţi realizate:
 desfăşurarea unui brain-storming cu experţi străini şi locali pentru discutarea structurii
chestionarelor, a metodologiei proiectului, identificarea problemelor şi indicatorilor pentru
cercetare
 efectuarea unui sondaj naţional de opinie BAROMETRU DE GEN 2006, reprezentativ
pentru populaţia Republicii Moldova;
 elaborarea unui set de studii de analiză;
 editarea lucrării BAROMETRUL DE GEN 2006. REPUBLICA MOLDOVA. Rezultate şi
studii în baza sondajului de opinie;
 organizarea şi desfăşurarea a 3 ateliere de lucru naţionale pentru prezentarea, discutarea şi
aprobarea rezultatelor sondajului de opinie şi a studiilor elaborate;
 formularea unor propuneri şi recomandări pentru factori de decizie din Republica Moldova;
 mediatizarea rezultatelor obţinute.
Temele abordate în sondaj şi studiile analitice:






imaginea de gen,
viaţa privată,
viaţa publică,
gen şi economie,
violenţă/ comportament deviant.

Obiectivele speciale ale studiilor:



Studierea situaţiei privind egalitatea genurilor în Republica Moldova în perioada postsovietică;
Analiza problemelor de gen din Republica Moldova la ora actuală;
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Analiza cadrului legal naţional în domeniul egalităţii genurilor din perspectiva
experienţei ţărilor ce au înregistrat performanţe în domeniu;
Studierea structurilor instituţionale şi a rolului lor în promovarea egalităţii genurilor;
Analiza modalităţilor de soluţionare a problemelor de gen din perspectiva integrării
europene;
Elaborarea unor recomandări practice în vederea îmbunătăţirii politicilor publice în
domeniul egalităţii genurilor în Republica Moldova.

Produse finale:


Lucrarea BAROMETRUL DE GEN 2006 REPUBLICA MOLDOVA. Rezultate şi studii
în baza sondajului de opinie (500 exemplare).
 Articole şi comunicate de presă, programe de televiziune şi radiodifuziune.
Impactul proiectului:
 Reflectarea şi actualizarea unui şir de date privind egalitatea de gen şi a situaţiei privind
protecţia femeii în Republica Moldova;
 Prezentarea opiniei publice, cercetătorlor academici şi universitari, reprezentanţilor mass
media şi funcţionarilor publici a unor date relevante privind problemele de gen;
 Diseminarea şi consolidarea în societate a principiilor de toleranţă de gen;
 Armonizarea legislaţiei şi îmbunătăţirea cadrului actual.
8. Proiectul „Educaţie pentru egalitatea de gen”, Finanţator: Fundaţia Soros – Moldova,
perioada de implementare: ianuarie – decembrie 2006
Scopul proiectului: Sensibilizarea autorilor de manuale şcolare şi a cadrelor didactice asupra
abordării aspectelor educative din perspectiva dimensiunii de gen în vederea eliminării
dezechilibrelor de gen din conţinutul manualelor şi a stereotipurilor de gen din sistemul educativ.
Obiectiv general: Sensibilizarea autorilor de manuale şcolare, a cadrelor didactice din
instituţiile de învăţămînt preuniversitar privind rolul şi responsabilitatea pe care o au în
construirea genului şi în asigurarea accederii la egalitatea de gen în scopul promovării
parteneriatului de gen.
Obiective specifice:
 Promovarea educaţiei pentru egalitatea de gen în rândul autorilor de manuale şcolare, a
profesorilor şi factorilor de decizie din domeniul educaţiei;
 Sensibilizarea autorilor de manuale, a profesorilor şi a elevilor cu privire la dominaţia
stereotipurilor de gen;
 Dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice de a lucra într-o dimensiune calitativ nouă cu
manualele şcolare vechi, în aria preocupărilor cărora nu se regăsesc explicit problemele de
gen;
 Iniţierea unor schimbări în politicile de gen din sistemul educaţional din Republica Moldova
prin crearea unui set de instrumente necesare pentru instruirea autorilor de manuale şi a
cadrelor didactice care vor conţine repere metodologice necesare realizării educaţiei de gen;
 Definirea şi identificarea strategiilor necesare pentru a suprima stereotipurile, prejudecăţile şi
discriminarea pe bază de sex în educaţie, şi a iniţia o schimbare a atitudinilor, valorilor şi
mentalităţilor.
Implementarea proiectului a fost realizată prin următoarele activităţi principale:
1. Organizarea Atelierului de lucru „Ce modele şi valori de gen transmitem în şcoală?” (24-25
februarie 2006);
2. Elaborarea modulelor de instruire privind educaţia de gen:
a) adresat profesorilor pentru ariile curriculare:
b) adresat autorilor de manuale şcolare şi redactorilor din edituri.
3. Organizarea a 3 ateliere de lucru a cîte o zi cu cadrele didactice, autorii de manuale şi
redactorii editurilor.
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4. Organizarea cursurilor pentru profesorii (cîte 3 ore pentru fiecare grup) veniţi la cursurile de
perfecţionare la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Finalităţile proiectului:
1. Au fost elaborate şi implementate modulele de instruire privind educaţia de gen pentru
cadrele didactice, autorii de manuale şi lucrătorii de le edituri.
2. În cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost creată o echipă de formatori, care vor
continua instruirea cadrelor didactice la modulul „Educaţia de gen” în cadrul cursurilor
de perfecţionare desfăşurate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei al Ministerului Educaţiei
din R. Moldova. Aceasta va contribui la diseminarea informaţiei obţinute în colectivele
pedagogice din instituţiile de învăţămînt pe care le reprezintă.
3. Un rezultat forte al proiectului este decizia Consiliului Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe
ale Educaţiei privind introducerea obligatorie a disciplinei „Educaţia de gen” în planul de
învăţămînt „Studii masterale” la specialitatea 1200 „Pedagogie” şi 1251 „Psihologie” la
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
4. Au fost constituit un parteneriat durabil între Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” ca
reprezentant al sectorului asociativ cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – instituţie
publică.
9. Proiectul “Schimbînd Atitudini faţă de Munca Copiilor”, Finanţator: KerkinAchte / Global
Ministries, Olanda. Perioada de implementare: 01 februarie 2006 – 31 mai 2007.
Scopul proiectului: schimbarea pozitivă a percepţiilor şi atitudinilor părinţilor cît şi ale actorilor
implicaţi în promovarea drepturilor copiilor referitoare la fenomenul muncii copilului, pentru
consolidarea şi intensificarea eforturile lor în prevenirea şi combaterea fenomenului.
Obiective:
1. A contribui la schimbarea dimensiunii percepţiei şi conştientizării fenomenului privind
munca forţată a copilului de către părinţi, precum şi a efectelor lui asupra sănătăţii,
potenţialului de dezvoltare şi viitorului copiilor supuşi exploatării prin muncă.
2. A dezvolta abilităţi şi cunoştinţe necesare actorilor sociali implicaţi în promovarea
drepturilor copilului privitor la cauzele, efectele şi soluţiile menite să combată acest
fenomen.
3. A elabora repere informaţionale în domeniul muncii copilului.
Rezultate:
1. Au fost editate 1000 ghiduri practice „Schimbînd atitudini faţa de munca copiilor”
destinat actorilor sociali implicaţi în promovarea drepturilor copilului. Ghidul a fost
distribuit profesorilor, medicilor, membrilor ONG-urilor, reprezentanţilor APL.
2. Au fost editate 1000 ghiduri practice pentru părinţi „Mame şi Taţi pe nota 10”.
3. Au fost editate 1000 postere „Munca copiilor – ajutor pe lîngă casă sau copilărie furată?”
4. Au fost instruiţi 134 de profesori, medici, membri ONG, reprezentanţi ai APL în cadrul a
6 sesiuni de instruire sub genericul „Schimbînd atitudini faţă de munca copiilor”.
5. 275 de părinţi au fost consultaţi în domeniul muncii copilului în cadrul a 6 întîlniri
publice.
10. Proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea instituţională a Centrului „Parteneriat pentru
Dezvoltare”, Finanţator: Institutul pentru o Societate Deschisă, New York şi Fundaţia SorosMoldova.
Scopul: Crearea unui cadru instituţional adecvat pentru consolidarea capacităţii CPD în scopul
transformării în Instituţie capabilă să se implice în promovarea conceptului egalităţii de gen şi
eliminarea dezechilibrelor de gen existente, inclusiv prin utilizarea potenţialului Alianţei
„PasProGen”.
Obiective:
1.Consolidarea capacităţilor CPD pentru a deveni o instituţie de referinţă întru promovarea
şi integrarea egalităţii de gen.
2.Consolidarea resurselor informaţionale ale CPD şi valorificarea lor în scopul promovării
imaginii Centrului
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3.Consolidarea potenţialului Alianţei PasProGen întru accentuarea rolului sectorului
asociativ în integrarea dimensiunii de gen şi eliminarea dezechilibrelor de gen.
4.Sensibilizarea ONG-urilor în stabilirea unor parteneriate eficiente între organizaţii,
precum şi cu autorităţile publice locale.
5.Oferirea de cunoştinţe, informaţii şi recomandări ONG-urilor interesate privind
includerea dimensiunii de gen în activităţile preconizate.
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