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Am ajuns la finele unui an plin de provocări, îngrijorări, schimbări, unde am rămas copleșiţi de pandemie, de restricţiile
impuse de aceasta, dar care nu ne-a oprit din a activa sau de a alerga spre atingerea scopurilor propuse!
Privesc în urmă cu recunoștinţă la faptul că am avut această
posibilitate de a lucra în cadrul Centrului de Informare și
Resurse „PRO BONO”. În acest an, împreună cu echipa, am
reușit să realizăm o serie de proiecte care au avut drept scop
consolidarea capacităţilor de planificare bugetară și realizarea
planurilor de acţiuni pe componenta de tineret în 11 APL de
nivelul II, de asemenea consolidarea capacităţilor de
identificare, mobilizare a resurselor de finanţare a 10 organizaţii
de tineret, mai multe campanii de informare despre importanţa
combaterii torturii, violenţei, despre programele existente pentru
tineri și posibilităţile
de schimb de experienţă, etc.
Privind la noul an, ne propunem ca să creștem numărul de
servicii juridice acordate de PRO BONO, să promovăm
antreprenoriatul social și inovaţia, să multiplicăm numărul
instruirilor tematice pentru tinerii din comuna Tohatin și nu doar,
să organizăm campanii de informare cu privire la drepturile
tinerilor de a lua parte la procesele decizionale locale, etc.
Aduc sincere mulţumiri întregii echipe care a lucrat cu multă dedicare, deschidere și care a dat dovadă de
ingeniozitate, adaptându-se la contextul anului 2020. De asemenea, doresc să mulţumesc tuturor donatorilor și
experţilor care au fost receptivi la susţinerea misiunii, scopului și valorilor propuse de PRO BONO.
Cu consideraţiune,

Simona-Patricia Savin

Director Executiv CIR PRO BONO

CIR PRO BONO este o asociație națională, profesională,
neguvernamentală și apolitică fiind înființată la 11 aprilie 2017.
Beneficiarii asociației sunt tinerii specialiști, tinerii voluntari, lucrătorii
din domeniul bugetar, profesorii, liber profesioniști și freelanceri.
Centrul de Informare și Resurse Centrul "PRO BONO" oferă fiecărui
tânăr posibilitatea de a-și dezvolta pe deplin competențele și
abilitățile și cunoștințele personale cu privire la drepturile lor.
Fiecare tânăr reprezintă o personalitate importantă și își poate
îndeplini potențialul și drepturile

Scopul
Asociației
este
contribuirea
la
realizarea
conceptului statului de drept în
Republica Moldova, precum și
promovarea în societate a
profesiei de jurist, a științei
juridice și culturii, lucrul cu mediul
de
tineret,
implicarea
în
dezvoltarea comunitară.

Valori: transparența, egalitate,
liber consimțământ, diversitate

militarea consecventă pentru recunoașterea, aplicarea și respectarea deplină a
drepturilor omului conform legislației naționale și normelor de drept
internațional;
împuternicirea tinerilor dezavantajați să se dezvolte ca indivizi prin intermediul
voluntariatului și al acțiunilor sociale, contribuind în același timp la o dezvoltare
pozitivă a comunității;
încurajarea implicării tinerilor din toate sectoarele comunității în dezvoltarea
politicilor de tineret;
construirea unor relații puternice cu organizațiile care împărtășesc scopurile
noastre, sporind astfel capacitatea tinerilor de a-și dezvolta abilitățile și
aptitudinile pentru dezvoltarea proprie și pentru succesul și dezvoltarea pe
termen lung a comunității;
contribuirea la reorganizarea instituțiilor de drept și formarea unui mecanism
juridic eficient, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova;
promovarea profesiei juridice în rândul tinerilor, lucru cu tinerii și implicarea cu
activități pe sectorul de tineret, inclusiv prin activități educaționale;
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Programul de suport
pentru APL de nivelul II
privind consolidarea
capacităților de planiﬁcare
bugetară pe componenta
de tineret

Obiectivul proiectului: Consolidarea capacităților
de planificare și realizarea planurilor de tineret
bazate pe rezultate în 11 APL de nivel II.
Organizarea unei campanii privind participarea
tinerilor în procesul decizional la nivel local.

44 935 USD

UNFPA Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova, Agenția Elvețiană de Cooperare

Rezultate: 11 APL de nivel au dezvoltat planuri
locale de tineret bazate pe rezultate
11 Consilii Raionale de Tineret implicate în
procesul de bugetare participativă al componentei
programului pentru tineret și promovarea
activităților lor în școli
Consiliile Raionale pentru Tineret din cel puțin 11
raioane vizate și-au promovat cunoștințele și au
facilitat implicarea tinerilor din școli (consiliile
elevilor) în dezvoltarea planurilor de acțiune
raionale și a bugetelor.

Dezvoltarea capacităților
de mobilizare a resurselor
și serviciilor de
autoﬁnanțare

560 950 MDL

Obiectivul proiectului: consolidarea capacităților
de identificare și mobilizare a resurselor de
finanțare a organizațiilor de tineret
Rezultate: Cel puțin 10 organizații au politici interne
cu privire la procedurile de mobilizare a resurselor
și gestionarea resurselor; cel puțin 10 parteneriate
încheiate cu donatori publici, privați, în urma
formării; 50 de reprezentanți ai organizațiilor de
tineret care participă la Conferința națională
„Durabilitatea financiară a sectorului de tineret”, etc.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova

Tinerii împotriva torturii

Scop: informarea și promovarea culturii în rândul
tinerilor despre importanța luptei împotriva torturii, a
violenței, a măsurilor de prevenire și raportare.
Rezultate: Abilități anti-tortură în rândul a cel puțin
190 de tineri activi social și profesioniști (40
beneficiari direcți și 150 indirecți), ca parte a unui
program intens de instruire, îndrumare și aplicare
practică.
10.000 de tineri din Republica Moldova au informat
despre măsurile de combatere a torturii, maltratare,
prevenire și raportare printr-o campanie națională de
informare și educare pentru tineri.

8,640.00 EUR

Institutul pentru Democrație, Delegația UE

Tinerii împotriva torturii

Scop: informarea și promovarea culturii în rândul
tinerilor despre importanța luptei împotriva torturii, a
violenței, a măsurilor de prevenire și raportare.
Rezultate: Abilități anti-tortură în rândul a cel puțin
190 de tineri activi social și profesioniști (40
beneficiari direcți și 150 indirecți), ca parte a unui
program intens de instruire, îndrumare și aplicare
practică.
10.000 de tineri din Republica Moldova au informat
despre măsurile de combatere a torturii, maltratare,
prevenire și raportare printr-o campanie națională de
informare și educare pentru tineri.

8,640.00 EUR

Institutul pentru Democrație, Delegația UE

Infrastructura Digitală
pentru Antreprenoriat
social în zone rurale

Obiectivul proiectului: încurajarea dezvoltării
companiilor mici pe sectoare cum ar fi agricultura și
fabricile, prin crearea condițiilor optime pentru
incluziunea digitală a grupurilor vulnerabile.
Rezultate: servicii de marketing online și comerț
electronic la costuri reduse pentru cel puțin 50 de
companii mici, susținerea a cel puțin 10 antreprenori
sociali.

25475 EUR

Slovak AID

PUBLICAȚII
GHID DE ACTIVISM COMUNITAR
Centrul Român de Politici Europene (CRPE)

EVALUAREA CHELTUIELILOR DESTINATE SECTORULUI DE
TINERET AL APL-URILOR DE NIVELUL II, anul bugetar 2019

Consiliul Național al Tinerilor din Moldova
TINERII ÎMPOTRIVA TORTURII: CUNOȘTINȚE,
ATITUDINI ȘI PRACTICI

Institute for Democracy

CIFRE ȘI REZULTATE

BENEFICIARI

SITE NOU

690 - direcți
40115 - indirecți

Accsează www.probono.md
pentru mai multe detalii

CAMPANII ȘI ACTIVITĂȚI

APARIȚII MEDIA

17 campanii de informare și
activități educaționale

21 de apariții media

RAPORT FINANCIAR

Centrul de Informare și
Resurse PRO BONO

