
Raport privind activitatea

Centrului de Tineret in perioada anului 2020

Pentru mul1i, anul2020 a fost un an dificil cu multe provocdri. Provocdri care

au dus la modificarea organizdrii gi planificirii activitdlilor, modul de abordare,

formele de activitate, durata activitSlilor ;i platforma de organizare.

Situa{ia pandemicd creatd din cauza Covid 19 a stopat multe activitdli cu

tinerii, prezenla fizicd a fost redusS. Multe din acestea au fost trecute in mediul on-

line, insd nu toli tinerii iqi pot permite a avea servicii de internet calitative gi gadget-

uri performante pentru a fi utilizate atdt pentru activitdfile extracuriculare cdt qi

pentru a ft prezent la orele de la ;coal6.
O altd provocare pentru Centrul de Tineret de la Cahul areprezentat schimbul

de angajali timp de jumdtate de an. in a doua jumdtate a anului 2020 au fost angajali

2 specialiEti pe domeniul de tineret qi in luna august a fost angajat directorul

Centrului. Fluctualia angajalilor a dus la intreruperea continuitdlii activitalilor

pentru tineri din cadrul Centrului.
Bugetul Centrului adoptat pentru anul2020 a fost de 433 mii lei care include

cheltuieli pentru achitarea salariilor qi impozitelor, cheltuieli de intrelinere a

Centrului, cheltuieli pentru serviciile comunale qi cheltuieli pentru organizarea

mdsurilor de tineret.

S-a creat echipa de voluntari, in numdr de 15 tineri, care se implicd activ la

activitdlile de organizare gi planificare amdsurilor de tineret. Numdrul beneficiarilor

care au participat la activitdli este de 120 de tineri.
Au fost incheiate acorduri de colaborare cu Fundalia Terre des Hommes, A.O.

"Perspectiva" qi Centrul Sdndtos Prietenos al Tinerilor Cahul.

Centrul de Tineret Cahul impreund cu grupul de iniliativd OLYMPICART

formatd din 27 de elevi Ei un profesor ai Liceului Teoretic "P. Rumeanlev", din

mun. Cahul au efectuat o picturd murald pe peretele liceului, cu scopul de a promova

modul sdndtos de viald qi dezvollarea continud a tinerilor. Aceastd acfiune a fost

finanlatd cu 1000 S de Fundalia Terre des Hommes in cadrul programului

#YOUCKEATE _ INITIATIVE COMT.]NITAKE CREATIVE REALIZATE DE TII{EN

PEAITRU TINERI.
La fel, Agenlia de Dezvoltare Creativd a oferit un mini-grant in valoare de 200

$ (cheltuieli de transport, rechizite de birou qi pauze de cafea), pentru dezvoltarea

serviciilor outrich a1e Centrului. Au fost organizate 3 sesiuni de informare despre

importanfa Ei beneficiile voluntariatului la nivel local. Specialiqtii Centrului de

tineret au organizat aceste sesiuni in satele Trifeqti, Pelinei qi Moscovei, la care au
narticioat 57 tineri de vArsta cunrinsS ?ntre 13-16 ani.



in cadrul proiectului "Padeneriate pentru imputernicirea Tinerilor", lansat de
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Centrul de Tineret Cahul a beneficiat de
suport qi asistenld individualizatd pentru imbundtdlirea capacitSlii institulionale pe
doud arii alese din domeniul managementului organiza[ionaI: 1. Colectarea de
fonduri; 2. Promovarea Ei vizibilitarea programelor qi activitd{ilor Centrelor de
tineret.

in parteneriat cu UN Woman Ei UI{FPA au fost organizate ateliere online
pentru lansarea proiectului ,,Better Futures" qi a Instrumentului de Realitate Virtuald
in cadrul Centrului Tineret. Acest proiect prevede diminuarea discrimindrii gi
hdrluirii sexuale in rdndul tinerilor prin organizarca qedinlelor unde tinerii vor
participa vinual in cazuri de discriminare qi hdrluire sexuald. a tinerilor. Sediul
Centrului a fost dotat cu tehnicd (televizor, stalia SPS gi ochelari RV) pentru a
organlza qedinlele de informare.

La fel, UNFPA qi Asocialia ObEteascd "Sdndtate pentru tineri"a lansat
Programului de instruire on-line privind ParticularitAtile de Dezvoltare a
Adolescenlilor privind dezvoltarea Centrelor de tineret Ei consolidarea participdrii

Ei implicdrii civice a tinerilor din Republica Moldova.
Programul de instruire on-line este elaborat conform standardelor de calitate

ale serviciilor de sdndtate prietenoase tinerilor gi are drept scop consolidarea
cunoEtinlelor personalului Centrelor de tineret in domeniul sAndtdlii Ei
particularitililor de vdrsti a adolescentilor. Cursul de instruire a contribuit
la dezvoltarea profesionald a resurselor umane din cadrul Centrului de tineret Cahul.

in cadrul Centrului s-a deschis Clubul literar "ExLibris" pentru amatorii de
cdrfi. Clubul prevede discutii de grup pe tema abordatd in cartea cititd, privirea
filmului, examinarea tangenfelor cu realitatea a temei abordate ;i influen{a acesteia
asupra dezv oltdrii t6ndrului.

Pentru anul 2021 se planificd deschiderea Clubului de artd care are ca scop
orientarea vocalionald a tinerilor care au abilit61i de a desena, cu organizarea de
expozilii, picturi murale pentru a valorifica talentele tinerilor gi a promova
frumuse{ea artei prin implicarea tinerilor la nivel comunitar.
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