
Titlul proiectului: Implicare, interacţiune, cooperare întru identificarea de soluţii locale
pentru probleme globale
Obiectivul primar: creșterea gradului de conștientizare privind importanța protecției mediului și
dezvoltarea capacităților ONG-urilor

CONTEXTUL PROIECTULUI

În Strategia Programului de Granturi Mici al Facilității Globale de
Mediu (GEF SGP) o componentă importantă este dezvoltarea
capacităților comunităților ca domeniu de interes suplimentar și
fortificarea capacităților ONG-urilor de a-și promova organizația,
proiectele, succesele și, implicit, diseminarea rezultatelor GEF
SGP. Astfel, proiectul vine să consolideze capacitățile ONG-urilor
privind comunicarea externă, în particular cu presa, creșterea
gradului de vizibilitate și de prezență în spațiul public, precum și
consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum
ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare internaționale,
autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business și
comunitățile locale.

Proiectul se pliază pe obiectivul cu prioritate imediată a SGP OP5
10: Creşterea şi consolidarea capacităţii societăţii civile (în
special a organizaţiilor comunitare) de a se angaja în procese
consultative, de a gestiona cunoştinţele pentru asigurarea unui
flux adecvat al informaţiilor, de a implementa instrucţiunile
convenţiilor, precum şi de a monitoriza şi evalua impactul asupra
mediului.

Proiectul se adresează beneficiarilor de granturi GEF SGP,
potențialilor beneficiari, ONG-uri de mediu și jurnaliști de mediu
din Republica Moldova. Aceștia sunt implicați direct în activitățile
proiectului: instruire, ateliere, consultanță, vizite de studiu ș.a.

ACTIVITĂŢI ŢINTĂ 

Promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile
interesate, precum ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare
internaționale, autoritățile publice centrale și locale,
comunitățile de business și comunitățile locale;

Schimbul de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează
pentru abordarea problemelor globale de mediu pentru a facilita
schimbul de experiență și replicare a bunelor practici;

Îmbunătățirea gradului de conștientizare și înțelegere despre
Programul de Granturi Mici al GEF, strategia acestuia și
rezultatele.

Festivalul Ziua Mediului a adunat toți iubitorii de natură,
de la mic la mare au participat în activități ecologice

Donatorii proiectului:

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale
de Mediu (GEF SGP)
AO Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism
Ecologic din Republica Moldova (AJMTEM)
AO Mişcarea Ecologistă din Moldova

Regiunea:

Republica Moldova

Beneficiarii şi alte părţi interesate:

Beneficiarii de granturi SGP SGP Moldova
ONG-uri de mediu
Jurnaliști de mediu

Durata proiectului

Iulie 2016 – August 2018

DATE DESPRE PROIECT
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REZULTATELE PROIECTULUI

Au sporit capacitățile beneficiarilor de granturi și potențialilor
beneficiari de granturi la identificarea și generarea ideilor de
proiecte care pot fi implementate cu finanțarea GEF SGP.

• Peste 50 persoane au participat la 2 workshop-uri dedicate
inițiativelor strategice ale GEF SGP;

Peste 3000 persoane au participat la Ziua Mediului edițiile 2017
și 2018, eveniment de amploare care a servit drept platformă de
promovare a ONG-uri/OSC-uri beneficiari de granturi GEF SGP și
altor ONG-uri/OSC-uri interesate, de interacțiune cu publicul larg
și potențialii beneficiari;

Reprezentanții a 15 ONG-uri au participat la un curs de instruire
pe module, în trei etape, cu durata totală de 6 zile, privind
tehnici de comunicare cu mass-media în promovarea și
asigurarea vizibilității proiectelor GEF SGP Moldova;

Un model inovativ de promovare au servit cele trei vizite de
studiu pentru jurnaliști și bloggeri în vederea informării despre
proiectele GEF SGP și rezultatelor acestora.

• Jurnaliștii au realizat mai mult de 30 materiale de presă
despre rezultatele proiectelor GEF SGP Moldova;

• Mai mult de 20 jurnaliști au aflat direct de la ONG-uri și
beneficiari despre rezultatele proiectelor GEF SGP Moldova;

Au fost consolidate parteneriatele dintre părțile interesate GEF
SGP Moldova, inclusiv jurnaliști, reprezentanți ONG-uri,
reprezentanți APL. S-a pus accentul pe atragerea surselor de
cofinanțare, prin invitarea la evenimente a organizațiilor
finanțatoare internaționale, agenților economici etc.

• Peste 120 persoane au participat la trei ateliere de
consolidare a parteneriatelor;

Mentorat pentru 15 organizații întru realizarea a minim 2
materiale jurnalistice proprii, cu publicarea pe rețelele sociale și
pe www.ecopresa.md.

A fost dezvoltată extensiunea Local a aplicației Official Alert care
facilitează accesul părților interesate la informații privind viața
social-economică a comunităților locale. Local Official Alert oferă
posibilitatea de a fi la curent cu noutățile din comunitățile locale.

Scopul aplicației este de a facilita munca jurnaliștilor și, totodată,
de a spori accesul cetățenilor la informația oficială.

Un alt obiectiv este creșterea gradului de informare a publicului
larg privind activitățile, rapoartele, proiectele legislative şi,
implicit, sporirea interesului asupra transparenței decizionale.

Au fost promovate bunele practici și rezultatele ONG-urilor
beneficare de granturi GEF SGP Moldova:

• Au fost realizate 20 istorii de succes despre rezultatele
proiectelor realizate de ONG-urile beneficiare de granturi
GEF SGP;

• 1 broșură cu istoriile de succes ale beneficiarilor de proiecte
din cadrul GEF SGP în perioada 2013 – 2018;

• Două ediții speciale au fost tipărite și distribuite ca supliment
la revista națională NATURA, un audioriu de peste 60 mii
persoane au aflat despre rezultatele implementării
proiectelor GEF SGP;

• 5 spoturi video despre rezultatele ONG-urilor și beneficiile
aduse comunităților prin implementarea proiectelor GEF SGP
- spoturi cu durata de min. 3 min. fiecare, cu difuzare pe
rețelele sociale și în cadrul unor emisiuni tematice televizate.

FOTO

AO ASOCIAȚIA JURNALIȘTILOR DE MEDIU ȘI TURISM
ECOLOGIC DIN R. MOLDOVA

Mun. Chișinău, Republica Moldova
str. S. Lazo, 13,
(+373) 767 70061
ajmtem@gmail.com
www.ecopresa.md
Facebook: Ecopresa.md

FOTO

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII 
DESPRE PROIECT CONTACTAȚI

Vizită de presă – scurta pauză a oferit printre cele mai
interesante sincroane pentru viitoarele materiale media

Rezultatele proiectelor GEF SGP promovate la Civic Fest 
– cel mai important festival dedicat societăţii civile

Cursul de instruire i-a ajutat pe grantiști să cunoască din
secretele comunicării și promovării rezultatelor
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