
„Datorită acestui proiect, am reușit să

abilităm tinerii lideri, care s-au motivat

reciproc, și-au unit forțele pentru a elabora

 Planurile de Advocacy la nivel local, ca să

contribuie la o comunitate mai incluzivă”.
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Proiectul 

„Academia Democrației Incluzive"

Cu respect,  Ludmila IACHIM, 
Directoare Executivă

Cuvânt de mulțumire:



În perioada septembrie 2021 – februarie 2022 Asociația

„MOTIVAȚIE” din Moldova s-a implicat activ în cadrul

proiectului „Academia Democrației Incluzive”. Acesta a fost

implementat de Asociația Obștească „Zaxist” din Cernăuți, cu

sprijinul financiar al Fundației „Black Sea Trust for Regional

Cooperation” și a Fondului German (The German Marshal

Fund of the United States), cu sprijinul IM Swedish

Development Partner.   

Proiectul a oferit posibilitatea de capacitare a cetățenilor

activi din Georgia, Ucraina și Moldova, cu informații și

cunoștințe noi despre democrație, instrumente eficiente și

mecanisme de interacțiune cu societatea și autoritățile locale. 

Proiectul „Academia Democrației Incluzive”:
Împreună educăm viitori lideri în domeniul democrației

Acesta a ajutat la împuternicirea tinerilor lideri din cele 3

state să devină mai puternici, mai influenți în construirea

unei comunități locale incluzive. 

Proiectul a facilitat schimbările sociale prin contribuția

indivizilor care sunt influenți în comunitatea lor în

vederea realizării unei dezvoltări durabile atât la nivel

local, cât și la nivel global.  



În perioada 25-29 octombrie 2021 Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a organizat „Academia Democrației incluzive”.

Programul instruirii a fost conceput pentru liderii începători ai societății civile, fiind un curs de bază de participare civică la

procesele democratice ale statului. 

Timp de 5 zile participanții s-au înarmat cu informații și cunoștințe practice, precum instrumente de influență asupra

autorităților locale. Ei au căpătat cunoștințe despre fundamentele democrației și au elaborat propriile Planuri de Advocacy

pentru a schimba spre bine comunitatea din care fac parte. 

 
 14 lideri ai societății civile au elaborat Planuri de Advocacy 

pentru o comunitate mai incluzivă
 

Ghidați de specialiștii MOTIVAȚIEI, aceștia au elaborat propriile

Planuri de Advocacy, bazate pe cunoștințele acumulate în timpul

instruirii. Specialiștii Asociației i-au ajutat cu unele recomandări

ca să-și ajusteze Planurile de Advocacy, astfel încât scopul lor să

fie atins într-un timp rezonabil.



 
 Feed-backurile participanților la intruire:

 
 

Svetlana Petreanu, specialistă principală, responsabilă de domeniul tineret și

sport din cadrul Consiliului Raional Cantemir: „În planul meu de activitate intră

elaborarea Strategiei raionale pe domeniul tineret și sport. Astfel, cunoștințele

obținute și problemele identificate în cadrul Academiei vor fi reflectate în Strategie

pentru a fi soluționate în următoarea perioadă, în parteneriat cu alți actori sociali

precum Direcția ASPF, Direcția Teritorială de Ocupare a Forței de muncă, OSC”.

Diana Jalbă, traducătoare de limbi străine:

„Mă bucur că am acumulat mai multe

cunoștințe utile cu privire la Planul de

advocacy, deoarece acum îmi pot realiza

ideea în practică. Doresc să soluționez

problema accesibilității unuia din blocurile

universității din Chișinău în care mi-am făcut

studiile, deoarece am simțit pe propria piele

ce înseamnă să ridici acele scări pe vreme

de polei. Țin să le aduc sincere mulțumiri

tuturor formatorilor pentru informații utile,

în special în domeniul advocacy”.

 



 
 Feed-backurile participanților la intruire:

 
 

Elena Crîșmari, consilieră locală în satul Dolna din

raionul Strășeni, fondatoarea Asociației „Alianța pentru

Dolna”: „Îndemn autoritățile și agenții economici să fie

mai receptivi fața de problemele cu care se confruntă

persoanele cu dizabilități și să creeze condiții de

accesibilitate pentru toți, ca fiecare cetățean să se simtă

în drepturi egale”. 

Felicia Bulimaga, participantă: „Pentru mine toată informația a fost nouă.  Apreciez

enorm munca trainerilor de la MOTIVAȚIE, care ne-au prezentat o informație atât de

utilă”.

 

Tamara Andrieș, membră activă a Grupului de

autoreprezentanți din Fălești: „Pentru mine

informația nouă a fost cum se deschide un

ONG. Voi folosi cunoștințele practice căpătate

aici în dialog cu autoritățile, atunci când ne

vom întâlni la o masă rotundă”.

 

Acești tineri 

au demonstrat că se poate!

Schimbarea 

începe cu propriul exemplu 

și atitudine!

 

 



 
dintre respondenți din Moldova 
s-au identificat ca cetățeni activi

 
 
 

Peste 100 de jurnaliști, bloggeri,

reprezentanți ai companiilor, lideri de

opinie, experți, activiști civici, dar și

cetățeni de rând din Republica Moldova

au participat la finele anului trecut la un

sonaj de opinie, realizat de Asociația

„MOTIVATIE” din Moldova. 

Potrivit respondenților, în Republica Moldova este necesar să se ia măsuri

pentru dezvoltarea sferelor cetățeniei active (economice, politice, sociale) la

toate nivelurile. Dezvoltarea deplină a cetățeniei active va avea loc atunci

când toate dimensiunile vor fi implementate în mod egal.

Raportul complex privind Profilul Cetăţeanului Activ în limba engleză îl găsiți

AICI. 

 

60 %

https://motivatie.md/media/images/articole/2021/Report_BST_survey.pdf


 
Forumul Internațional al Democrației – 

o platformă de comunicare dintre cetățenii activi a 3 state

 
 
 

În luna februarie curent va vea loc

Forumul Internațional al Democrației.

Evenimentul va fi o platformă de dialog

pentru a conecta lideri activi din

Moldova, Ucraina și Georgia. Forumul

face parte din proiectul implementat

de Asociația Obștească „Zaxist” din

Cernăuți, cu sprijinul financiar al

Fundației „Black Sea Trust for Regional

Cooperation” și a Fondului German (The

German Marshal Fund of the United

States), cu sprijinul IM Swedish

Development Partner.  

Un schimb de experiență care

contează

În cadrul Forumului Internațional al

Democrației, fiecare organizație

implicată în proiect, printre care și

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, va

prezenta experiența țării sale în

domeniul formării unei democrații

incluzive, prin diseminarea rezultatelor

ce țin de profilul cetățeanului activ,

remarcând caracteristicile specifice

țării sale și cele mai interesante fapte. 

 

În cadrul evenimentului vor fi prezenți

și participanții Academiei Democrației

Incluzive, organizate de MOTIVAȚIE

anul trecut. Tinerii abilitați de către

specialiștii Asociației își vor uni forțele,

prin diseminarea reciprocă a

experiențelor sale. Aceștia vor povesti

despre realizările sale la nivel local și

cum Planurile lor de Advocacy au

facilitat crearea unei comunități mai

incluzive. 

 

Acest material informativ a fost

realizat cu sprijinul financiar al

Uniunii Europene. Conținutul său

este responsabilitatea exclusivă și nu

reflectă neapărat opiniile Uniunii

Europene.


