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TINERII DE AZI - LIDERII DE MÂINE

Despre CIR PRO BONO

CINE SUNTEM
A.O. Centrul de Informare și 

Resurse PRO BONO oferă tuturor 

tinerilor posibilitatea de a-și 

dezvolta pe deplin competențele 

și abilitățile personale, precum și 

cunoștințele despre drepturile 

lor. 

Scopul Asociației este de a 

contribui la realizarea 

conceptului de stat de drept în 

Moldova și la promovarea 

drepturilor omului în societate, 

știință și cultură juridică, lucrul 

cu implicarea tinerilor în 

dezvoltarea comunității.

CE FACEM
 

UNDE VREM 

SĂ 

AJUNGEM
 

Principalele obiective și activități a 

organizației sunt: 
● campanii consecvente pentru 

recunoașterea, aplicarea și respectarea 

deplină a drepturilor omului în 

conformitate cu legislația națională și 
internațională;

● împuternicirea tinerilor 
dezavantajați să se dezvolte ca indivizi 

prin voluntariat și acțiuni sociale, 

contribuind în același timp la o 

dezvoltare pozitivă a comunității;
● încurajarea implicării tinerilor în 

toate sectoarele comunității în 

dezvoltarea politicilor de tineret.

Centrul de Informare și Resurse 

PRO BONO are ca scop principal 

dezvoltarea unei comunități care 

întâlnește necesitățile fiecărui 

tânăr, oferindu-i implicare, 

educație și acces la instruiri și 

oportunități pentru ca acesta să 

își poată valorifica potențailul pe 

deplin.



Despre CIR PRO BONO

Misiune
Oferim informații relevante pentru fiecare tânăr și posibilitatea de a-

și dezvolta pe deplin competențele, abilitățile și cunoștințele 

personale cu privire la drepturile lor.

Valori
Comunicare și Transparență; Tineret; Loialitate; Lucru în Echipă; 

Activism Civic și Scop Comun; Egalitate, Diversitate și Incluziune; 

Creativitate și Interactivitate

Viziune
Tindem spre o comunitate în care tinerii sunt implicați, educați, au 

acces la instruiri și oportunități, reprezintă o personalitate și își pot 

valorifica potențailul și drepturile.



Sumarul Rezultatelor 

Obținute în 2018

10
PROIECTE

IMPLEMENTATE

30 

ACTIVITĂȚI DE 

INSTRUIRE

3 

CLUBURI
SOCIALE

2
DOCUMENTE
ELABORATE

510
BENEFICIARI



În anul 2018, CIR PRO 

BONO a implementat cu 

succes 7 proiecte privind 

dezvoltarea direcției de 

tineret și a elaborat 2 

documente de politici 

interne. De asemenea, a 

dezvoltat un plan de 

activități în cadrul 

proiectului TohaTEEEN 

HUB care vine să dezvolte 

comunitatea rurală și să 

ofere tinerilor locali cele 

mai bune oportunități.

DESCRIEREA 

SUCCINTĂ 

A 

ACTIVITĂȚILOR 

IMPLEMENTATE



GLOBAL 

MONEY 

WEEK

Scopul proiectului: GMW este o campanie anuală 
de conștientizare financiară, construită pentru a 
inspira copiii și tinerii să învețe despre activitățile 
legate de bani, mijloacele de trai și spiritul 
antreprenorial.
Rezultate: Aproximativ 65 de tineri au învățat despre 
serviciile bancare de bază, specificul și utilitatea 
acestora și, de asemenea, cum să-și gestioneze 
bugetul.



BIBLIOTECA 

TOHATEEN HUB

Obiectiv: Deschiderea unei biblioteci în 
comunitatea rurală cu acces deschis pentru oricine 
dorește să citească o carte sau să-și ia o casă.
Rezultate: Biblioteca are peste 800 de cărți. 
Cărțile au fost donate de oameni din și din 
comunitate. Cărțile sunt încă donate, iar biblioteca 
este deja utilizată în mod corespunzător.



Financial and 

Social 
Education for 
Youth

Scop: Scopul acestui proiect este de a promova 
dezvoltarea educației sociale și financiare în rândul 
reprezentanților tineretului.
Rezultate: Peste 100 de persoane au participat în 
timpul Săptămânii Educației Financiare și Sociale. 
Am organizat 17 sesiuni și ateliere de lucru.



CROWDFUNDING 

CAMPAIGN 

„GHIOZDANUL 

CĂLĂTOR”

Scop: Oferirea a 70 de copii din: Tohatin, Chișinău; 
Vechiul Chitcani, Telenești; Cocieri, Dubăsari; Voinova, 
Strășeni și orașul Ungheni rucsacuri pline cu toate cele 
necesare pentru un an școlar.
Rezultate: 85 de copii au primit ghiozdane echipate cu 
toate rechizitele necesare pentru anul de studiu. Proiectul 
a adus ghiozdane în 6 regiuni ale țării, copiilor din familii 
social vulnerabile.



INSTRUIREA 

PROFESORILOR 

CU PRIVIRE LA 

UTILIZAREA 

TEHNOLOGIEI 
INFORMAȚIEI ÎN 

PROCESUL DE 

ÎNVĂȚARE

Obiective: Profesorii ar trebui să-și încurajeze elevii să iasă 
din zona de divertisment și să folosească Internetul pentru a 
se pregăti mai bine pentru clasă, pentru a păstra o agendă, 
pentru a accesa materiale didactice și cursuri online gratuite, 
pentru a viziona documentare educaționale și așa mai 
departe.
Rezultate: Proiectul a conținut 4 ateliere (7h fiecare) care 
încurajează profesorii să utilizeze tehnologia informației ca 
instrument principal în procesul de învățare: utilizarea 
resurselor de internet; Instrumente practice pentru a ușura 
procesul de predare; Realitatea virtuală folosită în procesul de 
învățare și de bază în Microsoft Office. 80 de profesori de pe 
ambele maluri ale Nistrului au beneficiat de acest proiect.



ORIENTAREA
 ÎN CARIERĂ 

PENTRU TINERI

Obiective: Acest proiect are scopul de a oferi 
participanților abilitățile necesare pentru a le 
pregăti pentru intrarea pe piața forței de muncă.
Rezultate: 15 tineri din 40 de participanți au fost 
selectați să colaboreze pentru a discuta despre 
unele dintre cele mai grave probleme cu care se 
confruntă tinerii din Moldova și pentru a găsi soluții 
creative scriind propriul proiect.



PARTICIPAREA 

INCLUZIVĂ ȘI 
EGALĂ LA 

ACTIVITĂȚILE 

SPORTIVE

Scopul proiectului: O săptămână  de campanie 
online privind promovarea diversității și participarea 
femeilor la sport. Offline - "Anti-conferință privind 
participarea femeilor la activități sportive"
Rezultate: realizarea unei campanii informative 
pentru promovarea participării femeilor în activități 
sportive.
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Voluntari
"Anul 2018 în calitate de voluntar CIR PROBONO a fost un an 

foarte productiv și plin de noi experiențe . M-am alăturat echipei 
în cadrul săptămânei Financial and Social Education for Youth 

care s-a petrecut la TohaTEEN HUB. Aici am învațat multe 
lucruri noi și utile, am avut parte de o primă experiență de a-mi 
exprima părerea în fața unei audiențe largi din diferite localități 
ale Moldovei. CIR PROBONO îmi oferă continuu șansa să mă 

redescopăr "

"În acest an am reușit să devin membră a acestei echipe 
minunate și prietenoase de voluntari. Tinerii activi din cele două 

mari proiecte marca CIR PROBONO: TohaTEEN HUB și 
Youth.md au format o familie cu viziuni și scopuri comune. 
Datorită acestei organizații și membrilor acesteia, am avut 

ocazia să învăț multe lucruri și să particip la mai multe 
evenimente  atât în calitate de voluntar cât și organizator, care 

m-au ajutat să îmi dezvolt gândirea, să socializez și deosebit de 
important să îmi dezvolt capacitățile manageriale."

www.probono.md



Raport Financiar



www.probono.md

PARTENERI


