Ghidul participantului la Concurs
Selectarea ONG-ului din regiunea de nord a țării pentru implementarea Programului „Fondul pentru
Tineri” la nivel local
Context
Aproape un sfert din populaţia economic activă a Republicii Moldova este în străinătate. O parte
importantă sunt tinerii, care continuă să părăsească ţara în căutare de noi oportunităţi. Situația tinerilor
din Republica Moldova este de natură să le descurajeze inițiativele, tinerii îşi pierd încrederea în ziua care
vine, crește scepticismul cu privire la voluntariat sau iniţiative sociale. Astfel, ei devin destinatari pasivi în
loc de agenţi activi ai schimbării în comunităţile lor.
Fundația Est - Europeană din Republica Moldova (FEE) intenţionează să abordeze aceste probleme prin
punerea în aplicare a conceptului ”Youth Bank” (Fondul pentru Tineri), care a fost dezvoltat de către
Fundaţia Comunitară pentru Irlanda de Nord pentru a aborda problemele legate de conflictele ce apar în
comunitățile eterogene din punct de vedere social, etnic și religios, prin încurajarea participării tinerilor în
dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor lor. ”Fondul pentru Tineri” este un Program conceput
pentru a încuraja participarea tinerilor din Moldova în procesul decizional şi de mobilizare a resurselor în
jurul unor probleme importante din comunitățile lor.
”Fondul pentru Tineri” presupune abilitarea tinerilor de a colecta și gestiona fonduri pentru a susține
inițiativele semenilor lor care se află în dificultate. Programul implică transferul de know-how şi
experiență către tineri în așa domenii ca: evaluarea necesităților, colectarea de fonduri, luarea de decizii,
gestionarea programelor de granturi, etc.
Principiile pe care programul YouthBank se bazeaza sunt:





Responsabilitatea dezvoltării şi administrării acestor activităţi revine unui grup de tineri (15-22
ani) selectaţi şi pregătiţi în acest scop;
Iniţierea şi punerea în practică a proiectelor ce sunt finanţate prin YouthBank aparţin în
exclusivitate tinerilor, fără intervenţia adulţilor;
YouthBank funcţioneaza pe principiul co-finanţării pentru a încuraja tinerii să caute suportul
comunităţii pentru acţiunile lor;
Sumele administrate de YouthBank trebuie sa fie într-un cuantum suficient pentru a determina
rezultate în comunitate dar potrivite nevoilor şi capacităţilor de administrare a unor tineri.

În Republica Moldova, proiectul ”Fondul pentru tineri” (FpT) a fost inițiat în anul 2010 de către Fundația
Est-Europeană cu susținerea Asociației pentru Relații Comunitare (ARC) din Cluj, România. Începînd cu
anul 2010, Fondul pentru Tineri a fost extins in 7 raioane ale țării și zona de securitate Varnița.
Fondul pentru Tineri Moldova implementat de către Fundația Est - Europeană Moldova este membru al
YouthBank International, cu sediul în Irlanda de Nord și numără peste 50 de organizații membre. Aceasta
presupune oportunități de instruite și experiență internațională.
Programul se realizează în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu suportul financiar al
Guvernului Suediei) și Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA în perioada 2010 - 2016. Prin
acest concurs FEE dorește să selecteze o organizație neguvernamentală care va administra programul
”Fondul pentru Tineri” în unul dintre raioanele de nord ale ţării: Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț,
Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, inlcusiv municipiul Bălți).
Scopul și obiectivele Programului
Scopul acestui Program este de a încuraja participarea tinerilor şi a voluntariatului în dezvoltarea
comunităţilor.
Acest program este susținut de Fundaţia Est - Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe
al Danemarcei/DANIDA.

Obiectivele programului:
-

Sporirea respectului față de sine și a încrederii tinerilor prin dezvoltarea abilităților de conducere,
lucru în echipă, luare a deciziilor, soluționare a problemelor, comunicare și negociere.

-

Susținerea inițiativelor și proiectelor tinerilor în comunităţile locale.

Strategia de implementare a Programului
Pentru implementarea Programului FEE va selecta 1 organizație neguvernamentală locală în calitate de
partener local. Organizația selectată va realiza activități ale Programului în baza grantului instituțional
pentru administrarea Programului la nivel local. Perioada activă de implementare a Programului va fi de
12 luni. FEE va încheia cu partenerul local contract de grant separat pentru Programul de Granturi Mici în
baza performanței şi a indicatorilor realizați.
Organizația selectată va fi responsabilă de administrarea logistică și financiară a ”Fondului pentru Tineri”
la nivel local și anume:
-

Organizarea concursului de selectare a grupului local de tineri care vor coordona „Fondul pentru
Tineri”;

-

Organizarea de ședințe ale grupului local de tineri;

-

Acordarea de suport și consultanță grupului local de tineri în analiza necesităților tinerilor din
comunitate, elaborarea de regulamente interne de funcționare a „Fondului pentru Tineri”,
strategiei de dezvoltare, etc.

-

Organizarea lansării activității „Fondului pentru Tineri” în comunitate;

-

Coordonarea activităților cu autoritățile publice locale, ONG specializate și mediul de afaceri;

-

Acordarea de suport și consultanță grupului local de tineri în administrarea programelor de
granturi mici pentru tineri;

-

Acordarea de suport și consultanță grupului local de tineri în colectarea de fonduri la nivel local;

-

Participarea la toate ateliere de instruire în cadrul Programului;

-

Organizarea sesiunilor de instruire pentru grupul local de tineri;

-

Elaborarea și prezentarea de rapoarte narative și financiare.

Toate activitățile în cadrul Programului vor fi coordonate de FEE.
Activitățile Programului
Programul va include următoarele activități:
Nr.

Activitate

Responsabil

1.

Organizarea și desfășurarea cursului de instruire privind administrarea ”Fondului
pentru Tineri” pentru organizațiile partener selectate.

FEE

2.

Organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea grupului local de tineri
membri ai consiliului de administrare a ”Fondului pentru Tineri”.

Partenerii
locali

3.

Organizarea și desfășurarea cursului de instruire pentru tineri privind conceptul
și administrarea ”Fondului pentru Tineri”, inclusiv activităţi de dezvoltare a
capacităţilor la nivel regional.

Parteneri
locali

4.

Realizarea analizei necesităților tinerilor din comunitate, elaborarea de
documente interne de funcționare a „Fondului pentru Tineri” și a strategiei de
dezvoltare.

Partenerii
locali
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5.

Organizarea și desfășurarea activităților de lansare a „Fondului pentru Tineri” în
comunități.

Partenerii
locali

6.

Realizarea campaniilor de colectare de fonduri de către grupul local de tineri.

Partenerii
locali

7.

Implementarea programelor de granturi mici pentru tineri.

Partenerii
locali

Condiții de eligibilitate:
La acest concurs poate participa organizația neguvernamentale care întrunește următoarele condiții:
-

Organizație necomercială înregistrată sub forma de asociație obștească, fundație sau instituție
privată care activează în una sau mai multe unități teritorial administrative ale Republicii
Moldova;

-

Experiență de cel puțin 2 ani de activitate în domeniul tineret, dezvoltare comunitară sau alte
domenii relevante;

-

Experiență în administrarea și colectarea fondurilor din diferite surse (private și publice);

-

Experiență de lucru cu autoritățile publice locale, sectorul asociativ și mediul de afaceri;

-

Oficiu dotat cu echipament și mobilier necesar pentru buna desfășurare a proiectului. Personal
calificat.

Criterii de evaluare a dosarelor
La evaluarea dosarelor vor fi analizate:
Metodologia de implementare a proiectului (20%)
-

Fezabilitatea planului de acţiune,

-

Calitatea descrierii activităților;

-

Gradul de implicare şi participare a actorilor comunitari.

Potențialul organizației (60%)
-

Experiența programatică a organizației;

-

Experiența financiară a organizației;

-

Personalul organizației și echipa de experți;

-

Dotarea tehnică.

Bugetul (20%)
-

Gradul de detaliere;

-

Justificarea costurilor.

Costuri eligibile
FEE va finanța costuri pentru experţi și consultanţi; costuri de transport; costuri pentru consumabile şi alte
bunuri necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului; costuri generate de
realizarea activităţilor din cadrul proiectului; costul pentru personalul administrativ; costuri operaţionale
(comunicaţii, servicii poştale, serviciile bancare).
Bugetul elaborat de aplicanți nu va include sumele pentru re-grantare. Aceste sume vor fi incluse în
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contractul de grant la semnarea acestuia.
Dosarul solicitantului va conține:


Formular de aplicare;



Buget elaborat în baza modelului din anexă;



Copia Certificatului de înregistrare;



Copia Statutului organizaţiei;



Lista membrilor organelor de conducere;



Acordurile de Parteneriat (dacă sunt) semnate şi ştampilate de părţi;



CV-uri ale echipei de implementare directorului/coordonatorului de proiect, contabilului și
experților. Pentru experți organizația va prezenta acordul în scris a acestora privind implicarea în
realizarea activităţilor proiectului;



Dovezi ale activităţii și experienței organizaţiei (rapoarte de activitate, materiale elaborate,
buletine, pliante, articole în ziare etc.);



Bilanțul contabil pentru un an de activitate sau/și copii a rapoartelor de audit;



alte materiale pe care le consideraţi relevante.
***
Termenul limită de depunere a dosarelor este 10 ianuarie 2016, ora 18:00.

Dosarele se vor depune într-un plic sigilat, cu menţiunea „Program Fondul pentru Tineri”, prin poştă sau
prin depunere personală, la adresa: Fundația Est-Europeană, str. 31 August 98, et. 3, MD 2004 Chişinău,
Republica Moldova sau prin e-mail la următoarea adresă: concurs@eef.md
Cererile de informații privind acest concurs vor fi acceptate doar în scris la aceeași adresă electronică până la
data de 10 ianuarie 2016.
Descrierea organizaţiei
Fundaţia Est - Europeană (FEE), preluând bogata moștenire a Fundației Eurasia în domeniul promovării
democrației, respectării drepturilor omului și edificării unei economii de piață viabile, continuă să-și
dedice eforturile consolidării societății civile, ameliorării calității actului de guvernare și creării unor
standarde de viață mai bune pentru cetățenii Republicii Moldova.
Fundația Est - Europeană este o organizație non-profit și non-politică, care lucrează în interes public,
creată cu statut de fundație, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova
cu privire la fundații și alte acte normative.
Organizația non-guvernamentală și non-profit Fundația Eurasia, Washington, D.C. (SUA) este unicul
fondator al Fundației Est - Europene.
FEE contribuie la consolidarea sistemului democratic în Republica Moldova, abilitarea cetățenilor și
avansarea dezvoltării durabile prin instruire, asistență tehnică și programe de granturi. Activitățile
Fundației sunt menite să promoveze progresul societății civile, consolidarea mass-media, fortificarea
bunei guvernări și edificarea prosperității economice.
Suportul financiar al acestei iniţiative este oferit de către Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe
al Danemarcii (DANIDA).

Acest program este susținut de Fundaţia Est - Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe
al Danemarcei/DANIDA.

