
Cerere 

de participare în concurs 

 

din partea echipei de voluntari a CMMT ”Contemporanul” Cunicheici Maria, Cunichevici 

Mihaela, Lupașcu Catalin, Luminița Copacinschi, Țurcanu Sergiu, Ureche Mihai. 

1. Denumirea рrоiеctului: 

 

”Acces la succes pentru tineri defavorizați” 
2. Locul implementării рrоiеctului: 

Mun. Bălți  str. Bulgara 92,  în incinta CMMT ”Contemporanul„ 

3. Date despre grupul de iniţiativă: 

 

Denumirea, forma de organizare: 

Grupa de inițiativa a cartierului Dacia ”Gașca de la Nord”  din cadrul CMMT 

”Contemporanul” 

Conducător: Cunichevici Maria  

tel.: 078991266 

e-mail: cunichevicim@mail.ru  

4. Descrierea рrоiеctului: 

 

4.1. Tipul рrоiеctului: social 

4.2. Descrierea рrоblеmei spre soluționarea căreia este orientat рrоiеctul:   

 Oportunitățile copiilor și tinerilor care cresc în sărăcie sunt grav afectate, iar drepturile lor 

refuzate. Astfel, conform Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, semnată și ratificată 

de toate țările europene, fiecare copil are dreptul de a-și valorifica la maxim potențialul social, 

emoțional, cognitiv și fizic, indiferent de contextul familial. Aceste drepturi includ dreptul la un 

nivel de trai adecvat, la servicii esențiale, precum serviciile de sănătate și educație, la protecție, 

la participare, timp liber, joacă și cultură. Cu toate acestea, sărăcia și excluziunea îi împiedică pe 

copiii și tineri să se bucure de aceste drepturi și le limitează oportunitățile de a dobândi 

aptitudinile și capacitățile care le-ar permite să iasă din sărăcie. Sărăcia în rândul copiilor și 

tinerilor nu este doar nedreaptă din punct de vedere etic, ci reprezintă, totodată, o problemă 

socială și economică. Sărăcia nu înseamnă doar neîndeplinirea nevoilor de bază ale copiilor și 

tinerilor, precum alimentație, haine și condiții de locuit. Fenomenul presupune și lipsa 

posibilităților de a participa la activități precum cele sportive, culturale sau alte activități 

extrașcolare de relaxare pe interes. Mai mult, șansele celora care cresc în sărăcie de a dobândi 

aptitudini și competențe care să le permită, în viitor, să iasă din sărăcie și să contribuie la 

bunăstarea societății se reduc considerabil, motiv pentru care trebuie să acționăm urgent, să 

reducem și să prevenim acest fenomen printr-o abordare bazată pe drepturile copiilor.  

Prin acest proiect ne propunem să instruim cîți mai mulți tineri din familii social vulnerabili 

pentru ai ajuta să-și schimbe viziunea față de viață și societate și să-i orientăm spre un mod de 

viață sănătos, prin practicarea sportului 



 Contăm pe cei care oferă granturi să nu uite de cea mai vulnerabilă categorie socială, ci să 

acționeze și  să ajute la luarea măsurilor pentru a combate acest fenomen neacceptabil, 

reprezentat de sărăcia acestor pături sociale. 

Ne dorim prin acest proiect sa depistam tinerii din familiile date și cu ajutorul DVS să-i motivăm  

ca să-și poată schimba idealurile, să le arătăm că viitorul poate fi mai bun și ca societatea este 

tolerantă față de ei și –i acceptă așa cum sînt. 

Șansele tinerilor din municipiu vor crește dacă se vor aloca resurse adecvate,  pentru a 

neutraliza discriminarea în rîndul tinerilor de a nu rămâne doar promisiuni deșarte. 

Alocarea de resurse corespunzătoare și cheltuirea eficientă a acestora reprezintă condiții 

necesare pentru a respecta drepturile copiilor și a avea o societate corectă și egală în 

ansamblul său.  

4.3. Implicarea cetăţenilor. Care este rolul dvs. (investiții bănești, activitate voluntară, 

alte forme de depuneri în implementarea proiectului). 

Rolul nostru în cadrul acestui  proiet este de a forma o echipa de tineri din categoria social 

vulnerabilă pentru ai instrui în unele domenii ca să poată trece mai ușor peste barierele 

personale, pentru a se putea afirma în societate și a le dezvolta abilități pentru un mod de viață 

sănătos. 

4.4. Activităţi organizate pentru rezolvarea problemei (descrieţi concret acţiunile şi în ce 

mod planificaţi să le rezolvaţi în cadrul proiectului). 

Planul de acţiuni/activităţi 

Activitate Data/perioada de 

desfăşurare  

Descrierea activităţii Rezultatele planificate 

Masă rotundă de 

lansare a 

proiectului 

02.10. 2017 Invitarea mass-media locală și 

partenerii potențiali pentru 

desfășurarea proiectului. 

Aducerea la cunoștință 

despre lansarea 

proiectului 

Plasarea anunțului 02.10.2017 Anunțul va fi plasat pe pagina 

de facebook. 

Aducerea la cunoștință 

despre lansarea 

proiectului 

Formarea grupului 

de lucru 

03-05.10. 2017 Din beneficiarii centrului vor fi 

selectați tinerii din păturile 

social vulnerabile printr-un 

chestionar bine formulat. 

 Vor fi selectați tinerii 

pentru a forma o echipă 

care va fi instruită. 

I. Oganizarea și 

desfășurarea 

seminarului 

”Cunoașterea de 

sine ” 

10.10.2017 Vom oferi tinerilor informații 

privind situația copiilor ce 

provin din familiile social-

vulnerabile și vor avea loc 

activități de lucru prin 

intermediul cărora tinerii se vor 

cunoaște mai bine pe ei și pe 

cei din jur. 

Prin acest seminar ne 

dorim ca tinerii sa 

cunoască imaginea de 

sine pentru a obține 

performanțe atît în 

reușita personală și 

profesională, 

conștietizînd că doar 

avînd stima față de sine 

poți stima pe cei din jur. 

II. Oganizarea și 

desfășurarea 

seminarului ”Îmi 

cunosc drepturile” 

17.10.2017 La acest seminar vom informa 

tinerii care sunt drepturie lor și 

cum trebuie să-și apere aceste 

interese corect. 

Copii din familii social-

vulnerabile își vor 

cunoaște drepturile.  

III.Oganizarea și 24.10.2017 Comunicarea în ziua de azi Tinerii vor înțelege cum 



desfășurarea 

seminarului ” 

Comunicare 

eficientă” 

este un factor important în 

scializarea tinerilor. Tinerii din 

categoria dată întîmpină 

bariere în comunicare, datorită 

acestui seminar ne dorim ca 

tinerii să înțeleagă că ei pot să 

depășească acest obstacol 

pentru a comunica liber și 

fluent. 

pot să depășească acest 

obstacol pentru a 

comunica liber și fluent. 

V. Oganizarea și 

desfășurarea 

atelierului de lucru 

”Fii cetățean activ” 

31.10. 2017 Prin acest atelier de lucru ne 

propunem ca tinerii să nu 

rămînă indiferenți față de 

problemele din societate, și 

astfel vom sensibiliza 

voluntariatul pentru ca în final 

să soluționăm unele probleme. 

Ca ex:păstrarea bunurilor 

publice,să îngrijească și să 

apere mediul înconjurător...  

Tinerii vor deveni mai 

receptivi  față de 

problemele din 

societate, și astfel vom 

sensibiliza voluntariatul 

pentru ca în final să 

soluționăm unele 

probleme. 

VI. Oganizarea și 

desfășurarea 

seminarului ”Mod 

sănătos de viață și 

prevenirea bolilor 

BST și metode 

contraceptive” 

08.11. 2017 Informarea în domeniul modul 

sănătos de viață, igiena 

personală, alimentația corectă, 

sport, metodele de prevenire a 

BST ș.a. 

Tinerii vor cunoaște 

cum trebuie să ducă un 

mod de viață sănătos. 

VII. Cercul de 

tenis 

01.11.2017 Deschiderea unui cerc de tenis 

care va avea drept scop 

promovarea modului sănătos 

de viață. 

Formarea deprinderilor 

de a juca tenis, ca la 

finalul priectului să se 

organizeze o întrecere 

sportivăla tenis de 

masa.  

VIII. Dezbateri cu 

tematica 

”Dezvoltarea și 

promovarea 

toleranței în rîndul 

tinerilor, în ceea ce 

privește păturile 

social-vulnerabile 

ale populației” 

 15.11.2017 Prin metoda brainstorming-ului 

vor fi audiate ideile și 

propunerile participanților 

privind tematica propusă după 

care se va discuta fiecare idee 

în parte și vor fi analizate toate 

opiniile. 

 

Aceste dezbateri vor 

contribui la dezvoltarea 

atitudinii egalitare și 

non-discriminatorii din 

rîndul tinerilor. 

 

Masă rotundă de 

evaluare 

07 decembrie 

2017 

La masa rotundă se va face o 

evaluare a rezultatelor obținute 

în urma acestor activități 

pentru a reduce intoleranța în 

rîndul tinerilor din această 

categorie. Debrifarea 

proiectului. 

Vor fi trase concluziile 

și vor fi afișate 

rezultatele proiectului. 

 

4.4.1 Lucrări de proiectare, alte lucrări preliminare efectuate:  

- instruirea tinerilor din familii social vulnerabile; 

- formarea cercului de tenis. 



4.4.2. Lucrări de construcţie (lucrări de reconstrucţie): Nu este nevoie de reconstructii, sala 

de clasa este pregătită, avem nevoie doar de utilaj tehnic.  

4.4.3. Procurarea utilajului, materialelor: 

- masă de tenis  -6100 

- echipament de tenis - 263x4=1052 

-tablă de flipcheart  -1000 lei 

- cadouri pentru cîștigători - 1600 

- diplome – 125 lei 

- bloc de foi pentru flipcheart -81 lei 

- magnet -  20lei 

-scaune -3500 lei 

Suma totala de 13 500 lei 

4.5. Rezultatul scontat: 

Tinerii din categorii defavorizate vor poseda abilitîți:   

 - dezvoltarea  personală  

- abilități în integrarea socio-profesional 

 - abilități în practicarea tenisului 

Rezultatul final este 300-350 tineri beneficiari ai spatiului organizat ca CMMT 

”Contemporanul” vor benefia de serviciile prestate cât și de cercul sportiv (tenis), 30 

tineri implicati în activitatile periodice in decursul anului, si 22 tineri implicati activ in 

organizarea spatiului si mobilizarea adolescentilor, tinerilor din municipiu. Astfel 

socializind tinerii si oferindu-le spatiu pentru organizarea propriului timp liber efficient, 

dezvoltind abilitati de lider, spiritual civic si dorinta de a adduce schimbarea in 

comunitate prin dezvoltarea personala si a celor cu care interractionează. 

 5. Beneficiarii 

 5.1. Prin acest proiect tinerii vor fi mai toleranți și vor avea o integrare mai eficientă în viața 

socială. Ei vor transmite experiența acumultă altor tineri cu care interacționează. 

Tinerii din cartierul Dacia vor benefia gratuit de serviciile oferite de pedagogul –organizator a 

CMMT  ”Contemporanul” cât și de spațiu unde vor putea practica tenisul de masa. 

6. Exploatarea şi întreţinerea obiectului: Dupa implimentarea proiectului, obiectul 

materialele adiționate vor fi întreținute de CMMT ”Contemporanul”  și lucrătorii acestuia, 

cât și de grupa de voluntari și grupa de initiativă. 

Data: 11.08.2017                                          Cunichevici 

                                                                      (semnătura) 

Președintele adunării:    Cunichevici Maria  




