Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs pentru selectarea a 30 de tineri pentru participare în
cadrul trainingului “Design-ul și implementarea proiectelor ”.
Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova implementează în perioada iulie – decembrie 2017
proiectul „Dezvoltarea modelelor de abilitare socioeconomică și implicare civică a tinerilor din
colegii" în cadrul Programului anual de Granturi pentru sectorul de tineret.
Proiectul Fundației are drept scop general consolidarea capacităților și dezvoltarea potențialului
structurilor de autoguvernare a tinerilor din învățământul profesional tehnic și mediu de specialitate.
În cadrul proiectului va fi desfășurat un Programul de instruire, cu durata de 2,5 zile ce are drept scop și
finalitate dezvoltarea abilităților practice, dar și îmbunătățirea cunoștințelor tinerilor în elaborarea unui
proiect/designul unei inițiative în domeniile de interes ale tinerilor și ariile conexe, în baza rigorilor şi a
algoritmului propus, într-un context inedit, dar și dezvoltarea competențelor personale de comunicare
și lucru în echipă.
Subiecte ce vor fi abordate în cadrul activității de instruire:
 aplicarea tehnicilor și metodelor speciale de elaborare a proiectelor/ formularea a elementelor
cheie ale unui proiect cu accent pe specificul tinerilor și structurilor de autoguvernare a acestora
în cadrul instituțiilor profesional tehnice;
 Exerciții și instrumente axate pe dezvoltarea soft-skills și abilităților de scrierea a proiectelor
/inițiativelor.
În urma participării la instruire tinerii vor fi încurajați că depună propunerea de proiect în cadrul
Programului de Granturi al Inițiativelor Responsabile avînd posibilitatea să obțină susținere pentru
ideea prezentată.
Instruirea vor avea loc în perioada 10-12 noiembrie 2017, în mun. Chișinău.
Profilul candidatelor/candidaților:
Programul este destinat elevilor, studenților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic (membri în
cadrul Consiliilor Elevilor din instituție și nu doar). La training pot aplica echipe formate din 2 tineri din
instituție, care vor dezvolta ulterior activități de multiplicare la nivel local și vor aplica la Programul
Inițiativelor Responsabile.
Costuri: Cheltuielile de transport, cazare, alimentare, materiale de instruire vor fi suportate de către
organizatori.
Criterii de selecție:
Candidații vor fi selectați în baza formularului de aplicare.
Termenul limită de depunere a formularului de aplicare: 3 noiembrie 2017. Formularul de aplicare
urmează a fi expediat la adresa: olga.gordila@proeducatie.md
Persoana de contact: Olga Gordila, tel./fax: (+373 22) 210 198 / 060170004
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