Lansarea proiectului „Women 4 Leadership”:
o platformă de dialog, instruire și acțiune pentru
femei implicate
IP CRAION Contact‐Cahul și Asociația „Institutum Virtutes Civilis (IVC) lansează, în parteneriat cu
Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și
Guvernului Suediei, un proiect inovativ de liderism pentru femei, intitulat „Women 4
Leadership”.
Peste 140 de femei din diferite regiuni ale Republicii Moldova, interesate de participare în procesul
de luare a deciziilor la nivel național și local, vor beneficia timp de doi ani în cadrul proiectului
„Women 4 Leadership” de expertiză pentru dezvoltare personală și vor fi instruite în tehnici de
promovare și desfășurare a unor campanii publice eficiente. Aceste femei vor fi instruite în spiritul
bunelor practici de acțiune și implicare în procesul de luare a deciziilor la nivel național și local și
vor avea oportunitatea de a aplica aceste cunoștințe și abilități începând cu scrutinul din 2018.
În cadrul proiectului „Women 4 Leadership”, realizat la nivel național, va fi constituită o platformă
de dialog, instruire și acțiune a femeilor‐lider, care își propune să fie una incluzivă și să contribuie la
sporirea șanselor de afirmare a femeilor din diferite grupuri, inclusiv femei tinere, din grupurile de
minorități etnice, femeile cu dizabilități, care sunt practic absente din procesele decizionale.
„Convingerea noastră este că femeile reprezintă o resurse importantă a țării care, atunci când este
valorificată, aduce soluții durabile în viața publică și contribuie la dezvoltarea democratică a
Republicii Moldova”, afirmă inițiatorii proiectului de liderism pentru femei – Centrul Regional de
Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT‐Cahul” (CRAION CONTACT‐
Cahul) și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”.
Academia de Liderism „Women 4 Leadership” va investi resurse de instruire și consultanță în 10
organizații neguvernamentale locale și regionale pentru a dezvolta capacitățile lor de advocacy în
dialogul cu autoritățile publice locale în scopul dezvoltării și implementării politicilor publice locale
sensibile la dimensiunea de gen.
Instituția Privată Centrul Regional de Asistență și Informarea ONG din Moldova CONTACT‐Cahul
este o organizație non‐profit, non‐guvernamentală care contribuie la dezvoltarea societății civile în

Republica Moldova prin consolidarea sectorului asociativ, abilitarea economică, advocacy,
facilitarea dialogului social și susținerea inițiativelor cetățenești.
Asociația „Institutum Virtutes Civilis” este un think thank independent și apolitic din Republica
Moldova, fondat pentru a contribui la dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației
participative, precum și la sporirea eficientei politicilor publice în domeniile promovării drepturilor
omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor, dezvoltării de capacitați pentru buna
guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale. Inițiativele IVC cuprind tematici
de la dezvoltarea de politici până la activități de instruire, mentorat, consultanță și dezvoltare de
oportunități echitabile pentru afirmarea egală fetelor și băieților, femeilor și bărbaților.
Proiectul „Women 4 Leadership” este realizat cu sprijinul Entității Națiunilor Unite pentru
Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Guvernului Suediei.
Proiectul nu va oferi asistență politică sau sprijin financiar partidelor politice, organizațiilor social‐
politice, blocurilor electorale și nu va face agitație pro sau contra acestora.
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