
 

,,ȘTEFAN VODĂ – CAPITALA TINERETULUI 2022” 
 

DATE DE CONTACT ECHIPA ORGANIZATORICĂ 
Nr. Denumirea organizației Denumirea proiectului  Suma alocată de 

către MEC (lei) 
Persoană de contact Telefon Adresa de e-mail 

1. Asociația Internațională a 
Tinerilor 

Youth Activation Program 
2.0 

283 300,00  Alexandru Corceac  069738235 sandu.corceac@gmail.com, 
omuletiiv@gmail.com 

2. Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

reConnect Ștefan Vodă 590 550, 00 Adelina Barbăneagră 069862281 adelina.barbaneagra@gmail.com 

3. Asociația Obștească 
„Mișcarea Ecologistă Ștefan 
Vodă” 

Caravana Tinerilor Activi 
„Nistrul de Jos” 

138 227,50 Tatiana Marin 069534385 tatianamarin2006@yahoo.fr, 
tatimarin@gmail.com 

4. Olesea Fortuna Code Next Ștefan 
Vodă/Ștefan Vodă - oraș al 
viitorului de impact 

268 035,00 Olesea Fortuna 069594544 ofortuna@genglobal.org 

 
5. Coordonator local Ștefan Vodă Ana Cazacenco 069 880 989 primariastefanvoda@gmail.com 
6. Coordonator Ministerul Educației  și Cercetării Svetlana Savițchi 022 820 865 svetlana.savitchi@mec.gov.md 

 
 

Plan de activități1 

1 În tabel sunt incluse doar activitățile din planul comun stabilit de către Ministerul Educației și Cercetării, Primăria Ștefan Vodă 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. 

Nr. Organizația 
implementatoare 

Denumirea 
activității 

Perioada de 
realizare (anul 2022) 

Descrierea activităţii2 

1.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

Programul de  
Granturi Mici 
pentru Tineri 2022 
(runda a VI-a) 

Februarie-mai 
 

Implementarea Programului de Granturi Mici pentru Tineri (runda a VII-a) are 
ca scop încurajarea şi creşterea implicării tinerilor din localităţile raionului 
Ştefan Vodă la dezvoltarea social – economică a comunităţilor prin oferirea de 
suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora. Ca și în 
fiecare an, ne propunem să  recepționăm cel puţin 20 de aplicaţii din cel puţin 
15 localităţi, dintre care minimum 10 vor fi acceptate pentru finanţare. Acestea 
vor fi evaluate, implementate, monitorizate şi în baza lor se vor scrie rapoarte 
de activitate. Totodată, vor fi realizate ședințe de instruire a tinerilor doritori 
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de a aplica la program cu privire la scrierea corectă a unui proiect, planificarea 
unui buget, și altele. Se va face o mediatizare a PGM prin localitățile 
raionului, la televiziunea regională, în presa locală scrisă, astfel încât ca să 
crească numărul aplicațiilor din majoritatea localităților raionului ceea ce ar 
însemna că echipa Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă reprezintă interesele și 
susține necesitățile, tuturor tinerilor din raion. Ca de fiecare dată, se vor 
încuraja cele mai ingenioase idei de proiecte, din diverse domenii. Grupurile 
de inițiativă vor fi invitate la interviuri, care reprezintă etapa a doua a 
concursului și își vor prezenta ideea de proiect. După  această etapă, analizând 
impactul fiecărui proiect în parte, dar și criteriile de selecție, comisia va 
analiza și va publica rezultatele finale ale concursului de finanțare din această 
rundă. Prin intermediul Programului “Ștefan Vodă – Capitala Tineretului 
2022” ne propunem să mărim bugetul alocat pentru această rundă a 
programului de  granturi cu 40.000 de lei, astfel încât, să putem finanța mai 
multe inițiative sau să mărim suma de finanțare per fiecare proiect.  

2.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

Vizite de studiu la  
tinerii antreprenori 
din raionul Ștefan 
Vodă și la cei de 
nivel național 
 
 
 
 
 
 

Martie-decembrie Având drept scop familiarizarea tinerilor cu ritmul vieții mediului de afaceri și 
pentru a consolida relațiile de parteneriat între tinerii care desfășoară activități 
antreprenoriale și cei care intenționează să inițieze o afacere vor fi organizate 
5 vizite de studiu la 5 antreprenori de succes din raionul Ștefan Vodă, 3 vizite 
de studiu la tineri antreprenori de nivel național și 1 vizită la Tekwill 
(Chișinău) – cel mai mare coworking space din Republica Moldova, în scopul 
facilitării transferului de know- how, experiențe și bune practici între 
specialiști și dezvoltatori ai acestui hub național și echipa de coordonare a 
proiectului. Vizita de la Tekwill va fi destinată exclusiv echipei Fondului de 
Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă, pe când celelalte vizite vor fi pentru 
tinerii din țară. 
Vizitele de studiu se vor efectua inclusiv la cele 6 afaceri finanțate în cadrul 
primului Concurs de granturi pentru tinerii antreprenori. Se intenționează 
organizarea vizitelor de studiu la antreprenori care utilizează tehnologii 
inovative în activitatea lor economică din sfera serviciilor, agricultură, 
alimentație publică și mai ales, producere, pentru a stimula inițiativele în acest 
sens. Participanții vor avea posibilitatea să afle istoriile antreprenoriale de 
succes ale semenilor lor. Vizitele de studiu vor fi desfășurate la tineri 
antreprenori care în procesul de dezvoltare a afacerilor sale au beneficiat de 
diverse programe naționale de formare și de susținere financiară a dezvoltării 
micilor afaceri precum sunt: PARE 1+1, Start pentru Tineri – o afacere 
durabilă la tine acasă, Femei în Afaceri, Digitalizarea ÎMM, Ecologizarea 
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ÎMM, precum și alte programe. Astfel vom motiva tinerii participanți să 
utilizeze la maxim oportunitățile oferite pentru inițierea unei afaceri, inclusiv 
cele oferite de programul de susținere a inițiativelor de antreprenoriat ale 
tinerilor care urmează a fi lansat de Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri, 
dar și să exploreze soluțiile digitale pe care le-au aplicat antreprenorii de 
succes preluând astfel bunele practici ale acestora. În cadrul vizitelor de studiu 
vor participa tinerii țintă și cei 15 membri ai echipei de coordonare (FApT). 
Vizitele de studiu se vor organiza în conformitate cu un program prestabilit, 
astfel încât, după fiecare 2 vizite la nivel regional, să fie organizată câte o 
vizită la nivel național. În luna martie, atunci când vom începe programul 
vizitelor de studiu, vom elabora o hartă interactivă în care vor fi incluse 
destinațiile acestor vizite, astfel încât tinerii să cunoască detaliile cu referire la 
antreprenorii de succes vizitați, pentru ca aceștia să fie pregătiți cu diverse 
întrebări sau să solicite informațiile de care au nevoie la fața locului. În așa 
mod se va încuraja un dialog deschis între ambele părți. Pentru realizarea 
vizitelor de studiu vom avea nevoie de transport, care va fi închiriat la zi.  

3.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

TEDx   
ȘTEFAN VODĂ 

Martie-decembrie Inovativitatea este o caracteristică apreciată actualmente. Anume din acest 
motiv, am decis să diversificăm viziunea și să venim cu o idee de activitate 
stimulatoare a gândirii antreprenoriale, a spiritului de afaceri și a 
entuziasmului: evenimentele TEDx. Avem motivația de a aduce primul 
eveniment TEDx despre antreprenoriat în Ștefan Vodă. Publicul se va putea 
delecta cu discuții despre o varietate largă de subiecte - de la inițierea unor 
afaceri de vis până la digitalizarea acestora, invenții în antreprenoriat, cele mai 
mari provocări ale domeniului, dar și celebrități naționale în domeniul 
antreprenoriatului/ oameni de succes care vor să-și spună povestea și să inspire 
alți tineri. Ne propunem organizarea a 5 sesiuni de acest gen pentru tinerii, cu 
participarea unui reprezentant al administrației publice locale, a unui 
antreprenor, a unui expert în domeniul antreprenoriatului, a unor oameni 
inspiraționali care au de spus poveștile proprii în domeniul respectiv, câtorva 
tineri antreprenori care s-au remarcat la nivel național prin anumite invenții, 
etc.  Evenimentul, în premieră, va găzdui cel puțin 50 de tineri, însă numărul 
acestora nu va depăși 80 de persoane. Pentru buna organizare a evenimentului 
sunt rezervate 80 de locuri, cu prezență fizică. În format online, în cazul 
continuării restricțiilor în contextul pandemiei, ne vom orienta la 100 de 
participanți în cadrul evenimentelor, astfel încât impactul să fie unul puternic 
și frumos. În dependență de deschiderea autorităților și a organizațiilor cheie 
din raionul Căușeni vom organiza un astfel de eveniment și în raionul vecin. 
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Totodată, tematicile concrete pentru aceste TEDx talks vor fi identificate în 
cadrul uneia dintre ședințele Clubului Tinerilor Antreprenori, care a fost creat 
în cadrul Fondului de Antreprenoriat pentru Tineri și care prezintă 
continuitate. Pentru organizarea evenimentelor TEDx se va contracta o 
companie specializată în amenajarea și decorul sălii, în ceea ce privește 
dotarea tehnică, sonorizare, lumini, etc. Evenimentele vor fi desfășurate în săli 
diferite, puse la dispoziție de partenerii noștri: Incubatorul de Afaceri din 
Ștefan Vodă, Școala de Arte “Maria Bieșu”și alții. Ne propunem ca toate 
sesiunile TEDx Talks să fie transmise LIVE pe platformele sociale. În acest 
sens, avem nevoie de o platformă de streaming calitativ, pe care o vom 
procura printr-un abonament anual. 

4.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

Cursuri de formare 
antreprenorială 
pentru tineri 
„TÂNĂR 
ANTREPRENOR 
PENTRU 
VIITOR” 

Martie-mai 
 

În perioada martie–mai,  ne propunem să organizăm 10 sesiuni de formare 
antreprenorială  a tinerilor din comunitățile raionului Ștefan Vodă și Căușeni. 
Trei sesiuni vor fi organizate pentru orice tânăr interesat în dezvoltarea 
personală pe plan antreprenorial, iar alte 5 sesiuni vor fi organizate pentru 
tinerii din categoria NEET, dat fiind faptul că anul acesta, am decis să 
acordăm o atenție sporită acestei categorii de tineri. Tinerii vor fi cartografiați 
(atât cei interesați, cât și cei NEET), vor completa un chestionar pentru a le 
analiza profilul, dar și pentru stabilirea necesităților de formare antreprenorială 
și dezvoltare personală a acestora. Mai întâi de toate, va fi organizat un 
Hackathon, în cadrul căruia tinerii își vor stabili ideea de afacere, 
interacționând cu semenii lor și fiind ghidați de experții în domeniu. În acest 
sens, vom face apel mai mulți experți profesioniști, selectați prin concurs. 
Utilizând diverse metodologii de mobilizare și stimulare, tinerii se vor aprecia 
cu referire la ideea de business pe care își doresc să o dezvolte. Toți tinerii 
participanți vor primi exemplarul Ghidului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 
elaborat recent de către Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. 
Considerăm relevant acest Ghid ca suport de formare și inițiere în ceea ce 
privește domeniul antreprenorial. Vor fi prioritizate tematicile de instruire și 
stabilit un plan de organizare a cursurilor/instruirilor. În ceea ce privește 
tematicile instruirilor, vom pune accent pe domenii noi și actuale, care să 
corespundă necesității prezentului mai ales în contextul situației pandemice: 
inițierea și administrarea afacerii, managementul resurselor umane, surse de 
finanțare ale afacerii, e-marketing, content marketing și e-vânzări, 
managementul și deservirea clienților, optimizarea proceselor afacerii și 
punctele de control, trecerea în online a afacerii, inclusiv educație financiară și 
finanțele personale, ecologizarea și digitalizarea afacerii, ținând cont și de 
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3 Abordarea Centrată spre om reprezintă un mod de gândire care plasează oamenii pe care încearcă să îi servească și alte părți interesate importante în centrul procesului de proiectare, 
inovare și implementare. 

4 Model de afaceri și venituri 
5 Canvasul de Impact Social oferă un instrument puternic pe care organizațiile îl pot folosi pentru a identifica rapid principalele rezultate și impacturi la care aspiră și pentru a determina 
ce și cum să își măsoare contribuția la acestea. 

 

domeniile de intervenție ale programelor de suport în afaceri gestionate de 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM), pentru asigurarea eficienței și durabilității instruirilor organizate. 
În cadrul acelorași instruiri vor fi implicați și membrii echipei de coordonare. 
În total, 70 de tineri vor beneficia de instruiri în domeniul antreprenoriatului. 
(35 din grupul NEET + 20 de tineri interesați + 15 membri ai echipei 
FApTȘV). Toate cursurile de formare antreprenorială/ training-urile/ 
instruirile se vor desfășura în sala de ședințe a Incubatorului de Afaceri din 
Ștefan Vodă sau în alte spații conexe ale acestuia, acestea fiind dotate tehnic și 
material. Evenimentele vor fi desfășurate la Incubatorul de Afaceri din Ștefan 
Vodă în cadrul căruia există echipamentul și resursele necesare pentru lucrul 
practic asupra unui plan de afaceri.   

5.  Asociația Obștească 
GEN Moldova 

Lansarea dialogului 
în rândul 
potențialilor 
parteneri (locali, 
regionali, naționali 
și internaționali), 
privind realizarea 
Planului de instruiri 
a  Programului de 
Inovații cu Impact 

Martie-mai Proiectul ,,Code Next Ștefan Vodă/ Ștefan Vodă - oraș al viitorului de impact” 
este unul complex și presupune mai multe activități. Până a ajunge la grupul 
țintă, lansăm dialoguri care vor permite identificarea facilitatorilor ce vor lucra 
direct cu participanții la program, dar și a partenerilor care ne vor ajuta la 
structurarea provocărilor identificate în regiune și vor putea veni cu unele 
sugestii de soluționare. În acest proces vor fi implicați și unii experți din afară, 
care vor veni cu experiența și expertiza lor, care va putea fi replicată în 
regiune.  
Ulterior,  va fi dezvoltat Planul de instruiri  privind programul de inovații de 
impact cu metodele bazate pe Abordarea Human Centric3 (Design Thinking, 
Creativitate și Leadership, Antreprenoriat Social și Circular, Business and 
Revenue Model4, Social Impact Canvas5). 
În cadrul lucrului la Planul de instruiri vor fi realizate evaluări ale necesităților 
prin interviuri semistructurate pentru identificarea principalelor dimensiuni ale 
programului și gradul de sofisticare a temelor. Vor fi organizate interviuri cu 
experții/trainerii/practicienii pentru identificarea celor mai reușite modalități 
pentru a realiza programul. De asemenea, vor fi organizate dezbateri în cadrul 
echipei de proiect pe baza proiectului Planului de instruiri, ulterior fiind 
elaborată versiunea finală a acestuia.  
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6.  Asociația Internațională a 
Tinerilor 

Hackathonul pentru 
dezvoltarea 
comunitară „Tinerii 
pentru cetățenie 
activă” 

Aprilie Acest hackathon vine cu un suport pentru dezvoltarea comunității și spiritului 
de cetățean activ la tinerii din 10 localități, parte a 5 raioane din Republica 
Moldova (Ștefan Vodă, Drochia, Florești, Rezina, Șoldănești). Astfel, cei 50 
de tineri selectați prin concurs public, timp de 3 zile vor  participa activ în 
cadrul a diverse ateliere, unde vor învăța cum să identifice o problemă din 
comunitatea lor, care sunt pașii pentru identificarea unei soluții, cum atrag alți 
actori sociali din comunitate să se alăture inițiativei lor, cum poate fi  
transformată o idee într-un proiect etc. La final de hackathon, împreună cu 
participanții, vom stabili un plan de acțiuni și vom oferi ca temă pentru acasă 
soluționarea unei probleme locale. Suma de start, pentru cercetare și informare 
o va constitui un grant  în valoare de 1000,00 lei, ulterior grupurile vor 
colabora cu APL și comunitatea pentru realizarea proiectului, incluzând partea 
de finanțare. A doua activitate a prezentului proiect constă în desfășurarea 
unei campanii de mentorat, care va avea loc pe parcursul întregii activități. 

7.  Asociația Internațională a 
Tinerilor 

Campania de 
mentorat și sprijin 
pentru grupurile de 
inițiativă a tinerilor 
“Tinerii făuresc 
soluții” 

Aprilie-iunie În cadrul acestei campanii, o echipă de 10 mentori va lucra cu cele 10 grupuri 
de inițiativă ale tinerilor formate în urma Hackthon-ului în cele 5 raioane ale 
Republicii Moldova (Ștefan Vodă, Drochia, Florești, Rezina, Șoldănești). 
Grupurile vor fi mentorate în implementarea unei soluții, la o problemă din 
localitatea de proveniență, pe care au transformat-o într-un proiect. 
Suma inițială de 1000 MDL va fi oferită celor 10 GIT de câte 5 membri, 
pentru a desfășura diverse activități de cercetare, informare, consolidare și 
altele. Aceștia vor trebui să cheme la colaborare cât mai mulți actori locali: de 
la cetățeni până la APL.  
Ulterior implementării celor 10 proiecte comunitare, tinerii vor elabora 
rapoarte de  activitate și cele 10 practici vor fi promovate la nivel național, în 
scopul încurajării procesului de dezvoltare comunitară și de implicare a 
tinerilor la nivel național. 

8.  Asociația Internațională a 
Tinerilor 

Forumul Național 
al Tinerilor „Tinerii 
schimbă Moldova” 

Iunie Această activitate presupune că timp de o zi, 60 de tineri din toată Moldova, 
reprezentanți ai diverselor structuri de tineret, vor discuta cele mai stringente 
probleme ale tinerilor, vor propune soluții și își vor asuma responsabilități. 
Vor decide priorități naționale pe segmentul de tineret și vor propune activități 
care să vină în suportul  avansării sectorului de tineret. Selectarea tinerilor se 
va face prin delegare (20 de locuri) și prin concurs public (40 de locuri). 
La forum vor fi invitați și reprezentanți ai APL de nivelul I și II, agenți 
economici, APC. Tinerii vor discuta probleme privind angajarea în câmpul 
muncii, petrecerea timpului liber, programe de încurajare a participării 
tinerilor la procesele decizionale și de bugetare participativă.  La final de 
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forum  se aprobă un plan comun de acțiuni, care va conține minim 12 activități 
necesare a fi implementate până la sfârșit de 2022, de către organizațiile 
participante. 

9.  Asociația Internațională a 
Tinerilor 

Forumul 
internațional 
„Youth for the 
democratic future” 

Iulie-august Acest eveniment  întrunește, timp de 3 zile,  30 de tineri care vor proveni din 
11 țări, cu precădere din Republica Moldova,  și alte 10 state din UE, după 
principiul 2+1 (20 de tineri din MD și 10 tineri din țări membre UE), pentru a 
pune în discuție cele mai stringente probleme ale tinerilor la nivel european, 
inclusiv facilitarea unui schimb de experiență între tinerii participanți, 
propunerea unor  soluții optime pentru rezolvarea problemelor tinerilor, 
inclusiv aspecte ce țin de oportunitățile economice și de incluziune pentru 
diverse categorii de tineri (ex. Tinerii NEET), precum și alte subiecte care 
privesc tinerii. Pe parcursul acestor 3 zile, tinerii participanți vor fi mentorați 
de 3 traineri, de altfel aceștia vor participa la o serie de ateliere și activități 
interactive după modelul de educație non-formală. Cei 20 de tineri din 
Moldova vor fi selectați după principiul acoperirii geografice, prin concurs 
public. 
Această activitate are drept produse crearea unei comunități internaționale care 
va acționa în baza unui plan de acțiuni, pe care-l va aproba în ultima zi, pentru 
a sprijini dezvoltarea durabilă a sectorului de tineret în țările partenere. Acesta 
va conține minim 12 acțiuni, dintre  care minim 6 se vor realiza până la sfârșit 
de 2022 împreună cu participanții. 

10.  Asociația Internațională a 
Tinerilor 

Programul de 
educație juridică 
pentru TINEri 
„Tinerii încep cu 
DREPTUL” 

August-septembrie Prin intermediul programului menționat ne propunem să creștem cultura 
juridică a 30 de tineri, prin organizarea a 4 module, câte 3 sesiuni fiecare. 
Fiecare modul va avea o sesiune în  format fizic și 2 în format on-line. 
Ulterior, în scopul diseminării informației, participanții vor fi implicați într-o 
campanie de follow-up de 14 zile,  subiectul îl vor alege singuri, iar conținutul 
îl vor coordona cu mentorul. 

11.  Asociația Internațională a 
Tinerilor 

Campania de 
educație media 
„Gândirea critică – 
prioritatea fiecărui 
cetățean” 

Septembrie-
octombrie 

Campania de educație media „Gândirea critică – prioritatea fiecărui cetățean” 
este destinată pentru cca 250 de  tineri din 12 sate din 4 raioane  din Sud – 
Estul Republicii Moldova  (Ștefan Vodă, Căușeni,  Cimișlia, Basarabeasca). 
Campania presupune o serie de sesiuni, fiecare a câte o zi, organizate în 
fiecare sat, în cadrul cărora vom informa și discuta cu tinerii subiecte ca: 
elementele de gândire critică; metodele de procesare sănătoasă a fluxului 
informațional. La final de instruire, grupul de tineri din fiecare localitate va 
elabora câte un  filmuleț despre un anumit subiect, de ex.: propaganda, 
manipularea, fake news, etc, în care vor explica fenomenul selectat și vor veni 
cu recomandări pe care le consideră ei relevante pentru depistarea și 
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minimalizarea impactului acestor fenomene asupra cetățeanului, în general, și 
asupra tânărului, în particular. 

12.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

Seri de film 
(proiecții în aer 
liber) și concursul 
național de produse 
media  
 

Mai-august 
 

În luna mai, la nivel național, va fi lansat concursul de produse media. Acesta 
va dura 2 luni, timp în care, tineri din toată țara vor avea ocazia să creeze 
propriile lor filme, iar produsele media să ne fie trimise în cadrul 
concursului.  Va fi creată o comisie de evaluare a produselor. Cele mai bune 
filme vor fi premiate ( locul 1 – 10.000 lei / locul 2 – 7000 lei / locul 3 – 5000 
lei) și proiectate în centrul raional Ștefan Vodă, în cadrul activităților serale de 
proiecții de film. 
Prin intermediul acestui concurs, vom încuraja libertatea de exprimare artistică 
prin film și promovarea talentelor locale și naționale legate de arta 
cinematografică. Planificăm să încheiem un parteneriat cu Centrul Media 
pentru Tineri care ne vor ajuta în promovarea acestui concurs la nivel național 
și totodată, vor putea să livreze, în mod centralizat, diverse traininguri media 
pentru cei interesați să participe la acest concurs. Tematicile pentru realizarea 
filmelor vor fi stabilite ulterior de echipa de organizare, după stabilirea 
regulamentului oficial al concursului. Proiecțiile de film vor avea loc în aer 
liber, în diverse locații din centrul raional, așa încât fiecare locație să 
corespundă filmului proiectat. După cum planificăm, toate proiecțiile de film 
se vor desfășura în 2 etape: timp de 1 lună se vor proiecta filme alese de către 
tineri prin intermediul sondajelor, iar în cea de-a doua lună se vor proiecta 
toate produsele media recepționate în cadrul concursului de film pentru tineri. 
De asemenea, exprimăm intenția de a face un parteneriat solid cu BR Media 
Group, așa încât câștigătorii concursului să poată să se dezvolte în cadrul 
acestui hub, în domeniul realizării proiectelor media creative.   

13.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

Seară de Jazz în 
parc 
(Jazz in the park) 
 
 
 

Mai 
 

Ne propunem să aducem muzica mai aproape de tineri. În serile de mai, când 
atmosfera va fi numai bună pentru a ieși la plimbări în aer liber, tinerii vor 
avea ocazia să petreacă o seară de neuitat în cadrul unui eveniment inedit în 
Ștefan Vodă. “O seară de jazz în parc” este evenimentul care va reuni iubitorii 
de jazz în parcul central al raionului. Pentru a reda atmosfera specială în stil de 
jazz, vom contracta o trupă specializată în jazz original. În zona evenimentului 
vom amplasa mese unde tinerii vor avea parte de jocuri de societate, 
competiții de șah, jocuri interactive, mese rotunde pe interese, etc. Echipa 
Asociației de Dezvoltare Durabilă “Generația Pro” își propune să reunească și 
tinerii artiști originari din raionul Ștefan Vodă care vor oferi o notă aparte 
evenimentului.  

14.  Asociația Obștească Setează Tempoul Mai-septembrie SET THE TEMPO reprezintă o serie de flashmob-uri energice în orașul Ștefan 
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Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

(Set the Tempo) 
 
 
 
 

Vodă prin intermediul cărora oamenii să simtă pulsul vieții, energia zilelor de 
primăvară și acea stare de descătușare emoțională. Va fi organizată o serie de 
astfel de flashmob-uri, mai exact 10 sesiuni, începând cu luna mai și 
terminând cu luna august. Evenimentele de tip open-space și outdoor sunt 
foarte bine primite de către tinerii din oraș. Astfel, pe parcursul a 4 luni, 
conform unui program prestabilit, Ștefan Vodă va deveni un centru dinamic, 
în care tinerii se adună și dansează pe ritmuri de fitness, zumba, etc. Pentru 
organizarea acestor sesiuni, materialele tehnice sunt asigurate de către 
Asociația de Dezvoltare Durabilă “Generația Pro”. Evenimentele de acest gen 
vor reprezenta un bun remediu împotriva rutinei zilnice, mai ales că tinerii 
sunt în vacanța de vară în această perioadă. Flashmob-urile vor fi organizate 
conform unor tematici concrete (protecția mediului, împreună împotriva 
violenței, nediscriminarea și altele).  

15.  Asociația Obștească 
„Mișcarea Ecologistă 
Ștefan Vodă” 

„Tineri activi 
pentru o bună 
guvernare și 
transparenţă 
locală” 

Mai În cadrul activității, 75 de  tineri din 3  raioane  (Ștefan Vodă, Căușeni, Anenii 
Noi) vor fi instruiți cu privire la mecanismele de monitorizare și evaluare a 
politicilor publice locale. Totodată se va pune accent pe parteneriatul dintre 
APL și tineri, care în rezultat vor genera idei de dezvoltare durabilă și 
incluzivă a  comunității. Un alt punct din agendă va fi și instruirea tinerilor 
privind aplicarea la proiectele lansate în cadrul programului „Bugetarea 
participativă”. 

16.  Asociația Obștească 
„Mișcarea Ecologistă 
Ștefan Vodă” 

La o cafea cu 
primarul 

Mai-iunie Activitatea presupune un dialog între APL și tineri, în cadrul căruia vor fi 
discutate prioritățile de dezvoltare a comunității și provocările locale. În cadrul 
activității, tinerii vor propune soluții și vor exemplifica modalitățile de 
implicare a lor în rezolvarea problemelor comunitare. Vizibilitatea activității 
va fi asigurată prin publicarea unui comunicat informativ în mass-media, 
rețele de socializare etc.  

17.  Asociația Obștească 
GEN Moldova 

Concursul de 
inovație „Impact 
Challenge SV” și 
Startup Safari 

Mai-iunie Odată cu apropierea vacanței de vară, o parte din tineri sunt în căutarea 
diferitor oportunități. Astfel, vom  propune tinerilor provocarea de a veni cu 
soluții inteligente pentru dezvoltarea sectoarelor preselectate a regiunii Ștefan 
Vodă. Activitatea include: 
1.Concursul „Impact Challenge SV” 
2.Startup Safari 
 
Concursul „Impact Challenge SV” va invita noua generație să se implice activ 
și creativ în soluționarea problemelor cu care se confruntă. Informația despre 
competiție va fi transmisă instituțiilor de învățământ, dar va fi promovată prin 
intermediul surselor media regionale și naționale. O parte componentă 
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reprezintă istoriile de succes, care vor fi realizate în format interactiv și 
publicate pe platformele accesibile AO GEN Moldova, dar și în sursele media.  
 
O altă componentă reprezintă Startup Safari, un concept inedit și neexplorat 
încă la noi, care va permite tinerilor să intre în „bucătăria” antreprenorilor din 
regiune și să-i „descoase”. Activitatea va permite organizarea de sesiuni 
interactive cu antreprenorii și promovarea persoanelor cu spirit întreprinzător 
din localitate. Traseul și destinațiile vor fi stabilite cu partenerii din regiune și 
antreprenorii. De asemenea, pentru că nu s-a încheiat pandemia, vor fi 
respectate toate cerințele privind protecția COVID-19, care vor fi emise la 
acea perioada de CNESP.  

18.  Asociația Obștească 
GEN Moldova 

Tabără Online 
tematică Impact 
Camp of “Code 
Next Ștefan Vodă”  

Iunie-septembrie Tabără Online tematică Impact Camp of “Code Next Ștefan Vodă” își propune 
să încurajeze  schimbul de experiența dintre tineri și antreprenorii din regiune.  
Absolvenții selectaţi vor beneficia de sesiuni de mentorat online. Tabăra va 
aduna tinerii timp de patru zile pentru a identifica tematicile care îi apropie, 
forma echipe, analiza subiectele de interes și selecta proiectul pe care îl vor 
dezvolta împreună.  
Tabăra va permite interacțiunea cu tinerii din regiune, dar și din alte localități, 
dar și preluarea de experiență de la mentorii/trainerii de la noi, dar și a celor 
din afară.  

19.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

Concursul de 
Granturi pentru 
susținerea 
inițiativelor de 
antreprenoriat ale 
tinerilor 
 
 
 
 
 

Iulie-noiembrie Pe zi ce trece ne convingem tot mai mult, că tinerii sunt resursa principală pe 
care poate conta orice stat, iar inactivitatea acestora, lipsa lor de pe piaţa 
muncii reprezintă o problemă stringentă în țară, în mod special în raionul 
Ștefan Vodă. Pentru a stimula spiritul antreprenorial și încurajarea inițiativelor 
de afaceri ne propunem să lansăm și un Program de Granturi Mici, prin 
intermediul căruia vor fi finanțate 10 afaceri ale tinerilor, în valoare de maxim 
2000 EUR per fiecare proiect înaintat spre finanțare. Activitatea are drept scop 
încurajarea şi creşterea implicării tinerilor din localităţile raionului Ştefan 
Vodă în dezvoltarea social – economică a comunităţilor prin oferirea de suport 
financiar pentru realizarea iniţiativelor antreprenoriale ale acestora. Tinerii 
care intenționează să aplice la program vor prezenta un dosar care va conţine 
şi planul de afaceri, ce va descrie ideea de business. Se vor înregistra cel puţin 
15 aplicaţii din cel puţin 10 localităţi, dintre care 10 vor fi acceptate pentru 
finanţare. În această ordine de idei, se vor duce tratative cu primarii satelor din 
raion, pentru a se implica în cadrul Programului de Granturi Mici în mod 
paralel cu desfășurarea acestuia, cu scopul de a susține financiar cel puțin 1 
proiect din localitatea pe care o reprezintă. Inițiativele antreprenoriale ale 
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tinerilor vor fi implementate, monitorizate, evaluate şi pe baza lor se vor 
prezenta rapoarte de activitate, atât sub formă documentară, cât și în formă 
inovativă de broșură unică. În comisia pentru selectarea planurilor de afaceri 
câștigătoare vor fi incluși specialiști ai ODIMM, ai Direcției Economie și 
Atragerea Investițiilor, ai instituțiilor financiar-bancare din raion, care vor 
analiza alături de membrii Fondului de Antreprenoriat pentru Tineri, dosarele 
depuse pentru concurs. Totodată, pentru a asigura cu propriile noastre 
contribuții la realizarea acestui concurs și o continuitate în susținerea 
inițiativelor tinerilor din comunitățile raionului Ștefan Vodă, în implementarea 
ideilor inovatoare cu scop dezvoltativ, în luna octombrie a anului 2020, 
Asociația Obștească Asociația de Dezvoltare Durabilă „Generația Pro” a fost 
înregistrată și ulterior inclusă în mecanismul beneficiarilor desemnării 
procentuale. Așadar, cu suportul celor care apreciază activitatea Asociației, 
vom reuși să fim alături de tineri și în perioada imediat următoare după 
încheierea acestei runde de finanțare și ulterior să organizăm o altă rundă. Prin 
intermediul programului “Ștefan Vodă – Capitala Tineretului 2022”, ne 
propunem să mărim bugetul alocat pentru organizarea acestui concurs cu încă 
80,000 lei, care ne va permite mărirea sumelor alocate per fiecare proiect 
finanțat.  

20.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

(YES) Youth 
Entrepreneurship 
Summit 
2022  

Iulie Summit-ul de Antreprenoriat al Tinerilor, ediția pilot 2022, va avea drept 
scop, întrunirea a minim 80 de tineri participanți din toată țara, care vor fi 
parte a mai multor paneluri de activitate. Am ales să denumim acest eveniment 
un „summit” al tinerilor, deoarece ne propunem ca acesta să fie unul la cel mai 
înalt nivel, să reunească tineri și alți actori din domeniul antreprenoriatului și 
să reprezinte un impact real în ceea ce privește construirea conexiunilor, 
explorarea tendințelor, provocărilor și oportunităților care modelează 
antreprenoriatul tinerilor astăzi. De la convorbiri provocatoare cu experți de 
top până la o varietate de ateliere practice – asta ne propunem să oferim prin 
intermediul acestui eveniment de anvergură. Atenția și participarea tinerilor se 
vor îndrepta pe mai multe subiecte, precum:  antreprenoriatul în rândul 
tinerilor,  antreprenoriatul social și angajarea în câmpul muncii a acestora. 
Pentru ca evenimentul să aibă un impact frumos și eficient, vor fi invitați mai 
mulți speakeri în domeniul antreprenoriatului pentru tineri, dar și în cel al 
antreprenoriatului social: modele inspiraționale care vor vorbi din experiența 
proprie și vor insufla tinerilor dragostea pentru tot ceea ce reprezintă aceste 
domenii de activitate și vor stimula interesul prin exemplul celor mai frumoase 
practici. Planificăm ca evenimentul să se desfășoare într-o locație turistică 
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motivantă, mai exact Vinăria Purcari, care ne poate oferi spațiu special 
destinat evenimentelor de ordin public și social.  
În cadrul evenimentului, vom pune accent pe latura informativă, formativă și 
cea recreativă, astfel încât participanții să poată să aleagă între activități 
precum sesiuni plenare, mese rotunde și ateliere tematice centrate pe cele 
câteva teme de discuție (bazate pe antreprenoriat), dar și activități de tip 
workshop centrate pe practică și skill-building. În funcție de preferințe și 
interesele personale, participanții vor avea ocazia de a-și contura propria 
agendă. La eveniment vor fi invitați și membrii celor două rețele naționale: 
Fondul pentru Tineri (din 10 raioane) și Fondul de Antreprenoriat pentru 
Tineri (din 11 raioane) cu scopul de a avea un impact cât mai mare al summit-
ului, din punct de vedere teritorial, dar  și pentru a reuni, așa cum am zis, 
oameni de valoare și de calitate, care au ce împărtăși. Evenimentul va fi 
coordonat timp de o zi de către un facilitator, pe care îl vom contracta ulterior.  

21.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

ZIT 2022 – Ziua 
Internațională a 
Tineretului 
 

August ZIT 2022 reprezintă cel mai important, dar și cel mai grandios eveniment al 
anului 2022. Conceput ca un eveniment al tinerilor, realizat cu implicarea 
tinerilor pentru dezvoltarea și promovarea de valori și atitudini sănătoase, ZIT 
2022 vine să reconecteze tinerii din întreaga republică, pentru o zi și o noapte, 
în inima orașului Ștefan Vodă, acolo unde vor avea parte de tot ce avem mai 
bun, pentru ca ei să se simtă bine. Ne propunem să organizăm o ediție ZIT 
deosebită, una la care să vină cât mai mulți tineri din comunitățile din țară. Ne 
propunem un  program cultural ambițios și divers. Întâi de toate ne gândim să 
amenajăm orașul în zone speciale, în care să se desfășoare concomitent 
multiple activități de recreere, entertainment, dezvoltare personală, etc. 
Aspectele cu referire la zonele amplasate vor putea fi stabilite mai târziu, însă 
ca idei avem următoarele: zona de distracții, zona sport, zona gastronomică, 
zona de dezvoltare personală, zona târgurilor, zona fotografică, zona 
organizațiilor naționale, zona scenei etc. Tot în cadrul acestui eveniment va fi 
organizat BIG RACE 2022. Această activitate reprezintă o competiție open-
space (în special cu implicarea tinerilor) unde au loc diverse jocuri pe stadion, 
jocuri creative în format starturi vesele. Aceasta va reprezenta o zonă specială 
în care tinerii din diverse comunități ale țării, vor fi implicați în diverse 
concepte creative de joc prin acțiune. Distracția este în centrul a tot ceea ce se 
va întâmpla în cadrul evenimentului și va fi elementul cheie care va reuni 
tinerii și le va oferi experiențe energic de frumoase. 

22.  Asociația Obștească 
„Mișcarea Ecologistă 

Turul Tinerilor Eco August 
 

Turul Tinerilor Eco, reprezintă o  activitate de valorificare a patrimoniului 
natural „Nistrul de Jos” prin implicarea tinerilor în buna guvernare de mediu, 
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Ștefan Vodă” promovarea turismului și recunoașterea importanței protecției mediului în aria 
naturală protejată Zona Ramsar „Nistrul de Jos”. 
În cadrul turului care va avea durata de 2 zile,  vor fi implicați 25 tineri, 
selectați prin call public. Această activitate va da posibilitatea ca tinerii 
participanți din diverse localități să capete abilități de ghidare pentru vizitatorii 
locali, dar și pentru turiști. Turul va porni din Ștefan Vodă spre înălțimea 
Valea Verde, ulterior spre Pădurea Turcească, punctul de vizualizare Talmaza 
cu vedere a luncii Nistrului și Transnistria, Cioburciu. Pe parcursul turului, 
tinerii vor face cunoștință cu meșterii populari din zonă (de ex. Pavel Taranu); 
obiectivele turistice (parcul fotovoltaic Răscăieți; înălțimea Lomakin, mlaștina 
Togai, Muzeul de Etnografie și Natură din Crocmaz, pensiunea ,, La Tudora”). 
În acest tur în aer liber se va desfășura atelierul tematic cu genericul 
„Conducerea grupului pe un traseu excursionist” cu următoarele subiecte: 
conducerea unei excursii; prezentarea atracțiilor pe traseu; mesajul ghidului 
adaptat traseului excursionist; interpretarea materialului demonstrativ al 
ghidului. La final, tinerii vor completa fișa de evaluare și vor elabora articole 
cu impresii și sugestii de promovare și valorificare a patrimoniului eco cultural 
din viitorul Parc Național ,,Nistrul De Jos”. 

23.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

Cursa de alergare  
25K 
 

Septembrie Maratonul 25K reprezintă un maraton de ciclism și alergare, adaptat la 
traseurile raionale. Scopul acestui eveniment este de a promova mobilitatea 
prietenoasă mediului, a unui stil de viață sănătos prin alergare și ciclism și nu 
în ultimul rând de a reconecta amatorii într-o locație turistică. Ne propunem ca 
maratonul să fie desfășurat într-o zonă turistică din raionul Ștefan Vodă, mai 
exact în zona Nistrului de Jos – zona Ramsar, locația exactă fiind stabilită 
ulterior. Denumirea sugestivă – 25K – presupune alergări în masă, pe distanța 
de 25 de kilometri și ciclism, pe aceeași distanță. Pentru că ne dorim un 
maraton diversificat, adaptat tuturor participanților, vom pune la dispoziția 
participanților și biciclete, pentru iubitorii de ciclism. Este un eveniment de 
anvergură și din acest motiv se poate alătura oricine dorește să fie parte a 
acestui maraton. Doritorii de a participa vor completa un scurt formular online 
prin intermediul căruia vom monitoriza situația înscrierilor. Vom avea apă 
potabilă și câteva puncte de reactivare a puterilor. Pentru buna organizare a 
maratonului, ne propunem un parteneriat cu bine-cunoscutul Viorel Miron, 
tânăr activist în acest domeniu. Dat fiind faptul că de la centrul raional, până la 
zona Ramsar este o distanță impunătoare, vom transporta participanții cu un 
autocar doar pe direcția retur până la punctul de start. La finalul maratonului, 
fiecare participant va primi medalia personalizată a evenimentului, certificat 
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de participare și gustări.   
24.  Asociația Obștească 

Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

CITY QUEST 
2022   
 
 
 
 

Septembrie CITY QUEST 2022 este un joc de echipă, dinamico-cognitiv, ce urmează a fi 
desfășurat în format competitiv pentru a 5-a oară, după o pauză de un an, în 
raionul Ștefan Vodă. Astfel, ediția din acest an a jocului va fi organizată de 
către Asociația de Dezvoltare Durabilă “Generația Pro” iar sloganul tematic și 
reprezentativ al concursului urmează a fi stabilit în luna august 2022, în 
funcție de tematica ONU stabilită pentru ZIT 2022. Jocul cunoaște un real 
succes, iar experiențele din anii trecuți sunt pur și simplu de neuitat. Acest 
eveniment favorizează lucrul în echipă și consolidează relațiile între tineri. 
Totodată, este o activitate distractivă, cu miză şi rezultat concret simultan, 
creează mediul potrivit în care oamenii să socializeze, să fie transparenţi şi 
autentici. Ne propunem să organizăm cea de-a 5-a ediție într-un format nou, 
inedit și ne focusăm anul acesta pe unitate și apartenență: vrem să creăm jocul 
care să unească tinerii în cea mai mare aventură urbană a anului, prin care 
aceștia să dezvolte atitudini şi aptitudini diverse: responsabilitate, ascultare, 
comunicare, leadership. Scopul de anul acesta a concursului va consta în 
stimularea mai multe dimensiuni mentale în acelaşi timp: cunoştinţe 
teoretice  şi abilităţi practice, care îmbinate, să le ofere tinerilor participanți 
cea mai frumoasă experiență de joc. La finalul competiției, tinerii vor fi 
premiați pentru participare. 

25.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

ZEBRA 
UPDATING –  
o nouă viață 
zebrelor din oraș 
 

Septembrie Prin intermediul acestei activități, ne propunem să aducem zebrele din orășel 
la un alt nivel, unul mai creativ, interactiv și modern. Planificăm să vopsim 
zebrele din orășel într-un mod inedit. Fiind inspirați și având deja conceptul 
pregătit, ne dorim ca fiecare zebră, de pe fiecare stradă a orașului să fie 
personalizată, dar totodată păstrând standardele impuse de legislația cu privire 
la întreținerea acestora. Lângă fiecare zebră, vor fi scrise slogane 
reprezentative pe diverse teme. Ne propunem ca peste dungile albe ale 
trecerilor să se aplice o bandă aderentă, iar spaţiile negre să fie vopsite cu un 
grund de culoare roşie și invers. Dacă ni se va permite, vom realiza și ceva 
mai inedit, aplicând altfel de culori. În acest fel, trecerile de pietoni vor fi mult 
mai vizibile, în special pe timp de noapte, Tinerii vor realiza plăcuțe 
informative și fiecare zebră va avea propria ei poveste. Conceptul creativ 
urmează a fi gândit de către echipa de implementare, în luna august. Primăria 
orașului Ștefan Vodă va fi partenerul de bază în cadrul acestei activități și 
toate cheltuielile vor fi suportate de către aceasta. Tinerii interesați să participe 
vor fi identificați prin intermediul paginilor noastre oficiale în mediul online.  

26.  Asociația Obștească Ziua Transparenței Septembrie Activitate de simulare a unei ședințe a Consiliului local, în cadrul căreia tinerii 
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„Mișcarea Ecologistă 
Ștefan Vodă” 

 vor pregăti un discurs prin aplicarea metodei Tedx Talks asupra unor 
probleme de interes comunitar. Ziua Transparenței va fi organizată în 15 
primării cu implicarea a câte 15 tineri din comunitate/ședință și va oferi 
oportunitatea tinerilor de a înțelege cum funcționează acest proces decizional 
în cadrul APL, cum se realizează dezbateri și advocacy asupra unei probleme 
comunitare. 

27.  Asociația Obștească 
GEN Moldova 

Gala finală  
 
 
 

Septembrie-
octombrie 

Gala finală reprezintă evenimentul de celebrare a reușitelor acumulate de 
tinerii participanți, a rezultatelor proiectelor propuse pentru dezvoltarea 
sectoarelor din economia regională. Inițiativa își propune să fie realizată în 
format offline, dar, dacă situația cu pandemia COVID-19 nu ne va permite, ne 
vor orienta fie la format hibrid sau full online. Evenimentul va avea loc în 
octombrie și va fi interconectată cu evenimentul cheie de promovare a regiunii 
Ștefan Vodă „Drumul Vinului”.  

28.  Asociația Obștească 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă „Generaţia Pro” 

Cupa Inteligenței 
2022 

Octombrie În luna octombrie, atunci când tinerii încep să se reconecteze cu atmosfera 
educațională, ne propunem să organizăm cea mai mare și cea mai ingenioasă 
competiție intelectuală din raionul Ștefan Vodă (nivel raional). În cadrul 
acestei competiții vor participa cel puțin 18 localități. Cu cel puțin 2 săptămâni 
înainte, vom trimite scrisori de informare către toate cele 26 de instituții de 
învățământ din raion, prin care ne vom exprima intenția de a avea ca 
participanți în cadrul competiției, câte 1 echipă (formată din 6 reprezentanți) 
din fiecare localitate. Tinerii vor fi selectați în mod democratic de către fiecare 
instituție de învățământ. Modalitatea de selecție va fi aleasă de fiecare 
instituție în parte.  Competiția intelectuală “Cupa Inteligenței 2022” vine să 
încurajeze tinerii să se implice în activități cu caracter interactiv și intelectual. 
Ne propunem ca competiția să aibă un format mai neobișnuit și aici ne referim 
la organizarea unei semifinale și a unei finale la nivel raional, prin care va 
desemnată echipa/localitatea câștigătoare, ce va urma să găzduiască, în 2023, 
următoarea ediție a acestei competiții. Concursul va fi format dintr-o 
multitudine de probe intelectuale, ce-i vor provoca pe participanți să-și 
actualizeze cunoștințele acumulate pe parcursul anilor, dar și aplice în practică 
unele abilități de interpretare, de adaptare și găsire a unor soluții inovative la 
problemele prezentate în cadrul probelor. După prima semifinală, în cadrul 
concursului vor rămâne doar 8 echipe, care vor avea cel mai mare număr de 
puncte. Acestea vor concura și în cadrul Finalei, care se va organiza o 
săptămână mai târziu. În cadrul Finalei, primele 3 echipe, cu rezultate 
frumoase, vor fi premiate cu vouchere (în bani) și diplome de merit, iar echipa 
clasată pe locul 1, va primi Cupa propriu-zisă. Spațiul pentru realizarea acestui 
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eveniment ne este oferit de către Școala Profesională a orașului Ștefan Vodă 
care poate găzdui evenimente majore de acest fel.    

29.  Asociația Obștească 
„Mișcarea Ecologistă 
Ștefan Vodă” 

Gala 
parteneriatului 
local 

Octombrie 
 

Gala reprezintă un eveniment care vine să recunoască și să celebreze public 
realizările şi bunele practici de parteneriat între administrația publică locală, 
sectorul asociativ și tinerii implicați în activitățile din cadrul proiectului. 
Totodată, evenimentul își propune promovarea politicilor de mediu, buna 
guvernare și dezvoltarea comunitară din Regiunea de Sud Est a Republicii 
Moldova. Gala va oferi un cadru de schimb de experiență și dialog  privind 
efectele schimbărilor climatice, cu prezentarea experiențelor relevante, 
rezultatelor și soluțiilor la nivel local, pe subiecte ca: schimbări climatice și 
dezastre naturale, economia verde și biodiversitatea, accesul la informație, 
participarea publicului și transparența decizională locală. Activitatea va fi 
centrată pe tineri ca grup țintă vizat de problemele privind protecția mediului - 
o adevărată provocare a viitorului. 
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