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Descrierea proiectului

Sloganul proiectului - ”Dezvoltare prin participare”.
Cluburi pentru Cetățenie Activă ”Cetățenii informați dezvoltă
comunitățile” au fost create în 5 localități din Republica Moldova: în
orașele Cahul și Căușeni și în satele Elizaveta (mun. Bălți), Ciolacu-Nou
(Fălești), Costești (Ialoveni).
În cadrul proiectului, au fost organizate:
- trainingul ”Prin comunicare spre angajament civic” (Chișinău);
- seminarul ”Metode și instrumente de participare activă într-o
societate responsabilă” Chișinău)
- atelierul de instruire ”Să acționăm pentru viitor prin promovarea
poziției civice active” ( Căușeni)
- ateliere de instruire ”Cetăţenii activi dezvoltă comunităţile”
(Cahul;
- Costești, Ialoveni; Ciolacu-Nou, Fălești)
- atelier de instruire „Schimbarea începe de la fiecare”, (Elizaveta,
mun. Bălți)
La etapa finală a proiectului au fost organizate dezbaterile cetățenilor
cu locuitorii comunităților în baza ideilor extrase din Boxe:
- Dialogul autorităţilor cu cetăţenii - crucial pentru dezvoltarea
comunităţii, Elizaveta;
- Cetăţeni implicaţi, probleme soluţionate, Căușeni;
- Satul este al nostru, Costești, Ialoveni;
- Exemplul propriu este cel mai motivant, Cahul;
- Doar împreună suntem o forță, Ciolacu-Nou, Fălești .

Crearea în cinci localități pilot din Republica Moldova a Cluburilor
pentru Cetățenie Activă
 Sporirea rolului cetățeniei active în comunitate

Realizări-cheie / Impact

Promovarea proiectului

 68 membri ai Cluburilor au învățat să mobilizeze comunitatea
pentru dezbaterea problemelor locale și consolidarea cooperării cu APL;
 100 de publicații/materiale cu tematică europeană distribuite de
CPESC în bibliotecile localităților participante la proiect;
 45 membri ai Cluburilor instruiți ca formatori în domeniul
cetățeniei active și comunicării eficiente;
 300 de locuitori au participat la dezbateri publice privind
dezvoltarea comunităților;
 Peste 20000 persoane sensibilizate despre beneficiile cetățeniei
active prin intermediul rețelelor de socializare.
Cluburile pentru Cetăţenie Activă – CPESC. – Mod de acces:
http://cpescmdlib.blogspot.com/2016/07/cluburile-pentru-cetatenieactiva.html
Cluburi pentru Cetățenie Activă. – Mod de acces:
https://www.facebook.com/cetatenieactivamd/

