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Programul de Granturi

Mici  este dedicat tinerilor

din raionul Orhei și ideilor

acestora.

Salutare, 

am elaborat acest ghid special pentru

tine, ca să te împrietenești mai bine cu

Programul de Granturi Mici 2023.

 
Programul de Granturi Mici

(în continuare PGM) este o

oportunitate să primești bani

pentru a realiza o idee de

proiect.

 

Acest ghid este elaborat de echipa Fondului pentru Tineri Orhei.

Proiectul „Fondul pentru Tineri Orhei” este implementat de A.O.
„Asociația de Dezvoltare și Inovație Socială”, cu suportul financiar al

Fundației Est Europene din resursele acordate de Suedia.

Ideea de proiect trebuie să prezinte o

soluție, care ajută la rezolvarea unei

provocări a tinerilor și să fie

implementată în raionul Orhei.
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YouthBankOrhei Noi vrem și depunem efortul să ne

oferim nouă și tinerilor din raionul

nostru, oportunități prin care să

cunoaștem și să putem realiza mai

multe lucruri utile.

Promovăm în tot ceea ce facem:

BUNĂTATE

SIMPLITATE

PRIETENIE

ARMONIE

Despre noi

Fondul pentru Tineri Orhei este parte a rețelei Fondul pentru Tineri

Moldova. 

În republică mai sunt încă 9 echipe similare cu a noastră. 

Noi activăm din 2015.

În fiecare an realizăm diverse activități pentru tineri. 

Dar cea mai importantă activitate rămâne cea de identificare a donatorilor

pentru Programul de Granturi Mici (PGM).

Donatorii noștri fideli pentru PGM sunt Fundația Est Europeană și Consiliul

Raional Orhei. De asemenea, de 3 ani s-au alăturat echipei de donatori

persoanele fizice, care redirecționează 2% din impozitul pe venit către

organizația noastră umbrelă - A.O. „Agenția de Dezvoltare Rurală Centru”.
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Scopul Nostru pentru PGM 

Cu ajutorul PGM, tu, împreună cu echipa ta,

veți învăța ceva nou despre voi și comunitatea

voastră.

Astfel, poți deveni un EROU

pentru tine și cei din jurul tău! 

Iar echipa noastră,  

te va susține mereu.

OBIECTIVELE:
Fiecare localitate întâlneşte probleme, mici şi
mari, iar tu poţi pune umărul, împreună cu echipa
la rezolvarea lor. 

Activităţile la care vei participa te vor
învăţa să dezvolţi competenţe şi abilităţi

utile pentru un cetăţean al sec. XXI.

Lucrând pentru comunitate –
lucrezi pentru tine! Tu tot eşti
parte a localităţii tale.
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DESIGN
PGM

 
FPTO anunță

că oferă bani

pentru

proiecte și

perioada de

aplicare.

 

Tinerii au

aflat despre

proiect. Au

citit ghidul,

au format

echipa și

discută idei.

 

 

Completea-

ză și trimit

formularele

de aplicare.

 

Tinerii

așteaptă

rezultatele.

Cele mai bine

gândite idei

primesc

finanțare.

Echipa

implementea-

ză proiectul. Echipa face

totaluri și

raportează.

Toți

împreună

ne

bucurăm

de succes.
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DESIGN
PGM

 

suma maximă 

 

Cum aplici? 

Acceseaza pagina

fondulpentrutineriorhei.wordpress.com

sau pagina de Facebook Fondul pentru Tineri Orhei, 

CITEȘTE atent acest ghid , DESCARCĂ formularul de

aplicare și TRIMITE formularul completat la adresa de

email: youthbank.orhei@gmail.com . 

Ultima zi de

aplicare

11.02.2023
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Fondul pentru Tineri Orhei 2023

CE TREBUIE

SĂ ȘTIȚI

NEAPĂRAT?
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CAPITOLUL 1



PORTRETUL
SOLICITATNTULUI

Fete/Băieți/Inclusiv Tineri

NEET;

Cu vârsta între 14-35 ani;

Neapărat din raionul Orhei;

Apolitici (persoane care nu

promovează oarecare viziuni

politice în interiorul echipei

sau a proiectului);

De orice stare financiară,

religie, orientare sexuală

etc. 

 

Cine poate cere bani? 

Cei care doresc să obțină

bani pentru realizarea unei

idei trebuie să corespundă

tuturor acestor condiții:
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CINE

NU 

POT 

FI 

EI?

Organizații

politice;

Producători de

alcool sau tutun.

CINE VĂ POATE AJUTA?

Agenți economici

Adulți

Actori sociali

APL I și II

Biserici

Diaspora

Instituții publice 

Altcineva

Tinerii sunt plini de entuziasm, dar încă nu au

experiență de viață. De aceea, echipele de

tineri TREBUIE să identifice persoane/

organizații care le-ar putea fi de ajutor. 

CINE 

POT 

FI 

EI?
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Contribuții monetare (donații, reduceri,

etc.);

Contribuții nemonetare;

Promovarea proiectului;

Ajutorul în momente organizatorice

(oferă spațiu, transport, rechizite,

lucrări manuale, ajutor fizic, etc.);

Expertiză în domenii de interes            

 (construcții, educație, sănătate, etc.);

Durabilitatea proiectului (poate prelua

activitatea proiectului după finalizarea

lui sau poate asigura securitatea

bunurilor procurate în cadrul

proiectului);

Stabilirea relațiilor cu alți parteneri;

Altceva.

CUM VĂ POT AJUTA

PARTENERII?
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Fondul pentru Tineri Orhei 2023

AGENDA NOASTRĂ
DE SCHIMBARE

Fiecare tânăr merită să trăiască

experiențe, care i-ar spori

încrederea în sine.

Vrem să trăim experiențe care să ne

aducă înțelegerea a ceea cine

suntem. Care sunt punctele noastre

forte źi ce oportunități putem

valorifica pentru a zidi personalitatea

noastră.

Vrem să oferim prin Program

oportunități de a explora lumea

și de a acționa tinerilor din

raionul Orhei.

Ne consolidăm cu apelul

global și  facem chemare să

contribuiți prin proiectele

voastre la ODD-urile 3, 4, 5,

12 și 17 în acest PGM.
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A te

schimba în

fiecare zi=

a acționa,

a face, 

a fi.

Fondul pentru Tineri Orhei 2023

AGENDA NOASTRĂ
DE SCHIMBARE
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Fiecare program are

niște priorități de

finanțare.

De unde se iau

prioritățile?

 

Anual realizăm un

exercițiu prin care

identificăm ce cred

tinerii despre: 

provocările, problemele

cu care se confruntă, ce

activități și-ar dori, ce

drepturi, după părerea

lor, le sunt încălcate,

etc.

Analizăm răspunsurile

tinerilor și pe baza lor

setăm prioritățile PGM.

Iată prioritățile 

acestui 

an:
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Orice idee care v-ar

ajuta să aveți mai

multă încredere în

voi, v-ar face să vă

găsiți,

conștientizați

valoarea și ar spori

stima de sine este

PRIORITATE al

acestui PGM.

În același timp, dacă

e posibil, vă rugăm

să faceți trimitere la

unul din ODD-urile

3,4,5,17.  



Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare

Durabilă?

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), altfel

cunoscute ca Obiectivele Globale, sunt un apel

universal la acțiune pentru a pune capăt

sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a

asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace

și de prosperitate.

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt

un set de ținte legate de dezvoltarea

internațională pe viitor. Acestea sunt create de

către Organizația Națiunilor Unite și promovate

ca Obiective la nivel Mondial pentru dezvoltare

durabilă.

Obiectivele sunt interconectate - de multe ori

cheia succesului într-un domeniu va implica

abordarea unor aspecte mai frecvent asociate cu

alt domeniu.
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ATENȚIE
Ideile ce NU pot fi
finanțate, sunt cele care:
1.Promovează viziuni politice, religioase, vicii și acțiuni dăunătoare (fumatul,

consumul de alcool, droguri sau alte substanțe ce provoacă dependență).

2.Proiecte ce promovează agresie sau violență fizică, morală, spirituală,

financiară (cluburi de box sau alte lupte).

3.Proiecte care presupun modificări ale corpului( tattoo, piercing, etc.).

4.Proiecte care dăunează valorilor naționale sau regionale (monumente

naturale/istorice, locații protejate, obiecte de importanță istorică, etc.).

5.Proiecte care provoacă daune ecologice.

6.Proiecte care incită la ură/bullying sau altă formă de agresie.

7.Proiecte care involvă doar o categorie de persoane (vârstă, naționalitate,

etc.).

8.Proiecte care presupun colectare fondurilor materiale în scopuri personale.

9.Proiecte care sunt bazate doar pe interese personale.

10.Proiecte care nu implică activitatea tinerilor (repararea drumurilor,

alimentarea cu gaz, etc.).

11.Proiecte care includ crearea produselor alimentare/cosmetice sau a celor

ușor alterabile.

12.Proiecte care vizează la activități ilegale.
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Fondul pentru Tineri Orhei 2023

CUM GĂSIȚI

PROBLEMA

ȘI IDEEA?

 

 
CAPITOLUL II
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Cum găsim problema?
Orice proiect TREBUIE să sprijine SOLUȚIONAREA

unei probleme.

Explorează comunitatea.

Cum se simt tinerii? Ce oportunități au? Ce știu, pot să

facă? 

Vezi ce se întâmplă în jur, ce te întristează? 

Ce ți-ai dori să fie altfel pentru tineri? Ce nu există, dar

ar fi bine să existe? 

Discutați cu echipa.

Care din aceste probleme, provocări

vă afectează sau vă stârnesc cea

mai mare dorință de a le soluționa?

Analizați 

care din aceste

probleme sunt mai

urgente, afectează

mai mulți tineri .

Discutați cu echipa.

Faceți la fiecare problemă o 

listă de persoane, organizații 

care v-ar putea ajuta.

La ce provocare ați putea mobiliza

mai multe resurse? 

Alegeți acea problemă

care vă trezește

dorința de a acționa,

la care cunoașteți

adulți, experți,

organizații care vă pot

ajuta să o înțelegeți

mai bine și să găsiți

SOLUȚIA cea mai

bună. 

Consultați adulții 

din jurul vostru sau alți

tineri și asigurați-vă că

într-adevăr este o

problemă, care la

moment nu poate fi

ușor soluționată prin

niște acțiuni simple, de

către organizațiile care

deja există în

comunitate.  
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Cum găsim SOLUȚIA?
Orice proiect TREBUIE să sprijine SOLUȚIONAREA

unei probleme.

Discutați cu echipa, experți din domeniu, adulți din

comunitate, APL, despre posibile soluții.

 

 

Vedeți ce au făcut alții în cazul unei

probleme similare.

Explorați internetul.

 

 

Consultați soluția cu alți tineri de la

voi din comunitate. 

Le-ar plăcea să participe? 

Este suficient de credibilă, 

realistă soluția voastră? 

 

 

Dați SOLUȚIEI 

Culoare,

element creativ,

tineresc!

 

F

IS
HKĂ
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Fondul pentru Tineri Orhei 2023

CUM SE

COMPLETEAZĂ

UN FORMULAR

DE APLICARE?

 
 

CAPITOLUL III
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INSTRUCȚIUNI
GENERALE

 

Formularul trebuie să fie

completat integral.

Fontul de completare a

formularului, trebuie să fie

Times New Roman 12.

Formularele de aplicare

completate cu scris de mână nu se

acceptă.

Formularele trimise după data de

11.02.2023 nu se acceptă.

Fondul pentru Tineri Orhei poate

extinde perioada de aplicare, dacă

în termenul anunțat nu vor fi

suficiente aplicații.
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Numele grupului trebuie să fie scurt,

semnificativ și pe înțelesul celorlalți,

acceptat de restul membrilor echipei.

Liderul echipei trebuie să fie ales de

membri, ajungând la comun acord, să își

asume responsabilitatea și să își ajute

partenerii. Liderul poate fi un tânăr care

dorește să monitorizeze proiectul.

Mentorul trebuie să fie o persoană cu

vârsta de peste 18 ani. Acesta trebuie să

își asume responsabilitatea de a semna

acordul și de a gestiona managementul

financiar.

Membrii echipei trebuie să fie în număr de

cel puțin 4 persoane și să lucreze

împreună cu ceilalți pentru scrierea

proiectului. Notați numele mebrilor.

În continuare aveți instrucțiuniÎn continuare aveți instrucțiuni

pentru fiecare casetă din formularulpentru fiecare casetă din formularul

de aplicare.de aplicare.
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Numele proiectului trebuie să aibă

tangențe cu tema/mesajul proiectului.

Acesta trebuie să fie cât mai scurt și

memorabil, fiind un fel de „fishka” a

proiectului. Numele, de asemenea

reprezintă un mod de promovare/

vizibilitate a proiectului.

Locul proiectului. În această casetă

trebuie să descrieți și să numiți locul

unde se va desfășura proiectul dat,

însă neapărat trebuie să fie în r-nul

Orhei. 

Durata proiectului. În această casetă

estimați de cât timp aveți nevoie

pentru a realiza toate activitățile pe

care le-ați planificat în acest proiect.

Bugetul proiectului. În această casetă

trebuie să estimați de câți bani aveți

nevoie pentru realizarea proiectului.
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Descrierea succintă a proiectului

În această casetă veți descrie pe scurt ce

se va întâmpla în cadrul proiectului și ce

rezultate veți obține. Folosiți propoziții

scurte și fiți maximal de expliciți.

Focusați-vă în special pe ce beneficii vor

avea tinerii. Cuvinte cheie la

completarea acestei rubrici: 

scurt, clar, cuprinzător.

 

 

Prioritate.  În această casetă trebuie să

fie incluse prioritățile la care se referă

proiectul ( vezi pagina 13 ).

 

 

Problema.  În această casetă trebuie să

fie inclusă problema care afectează

tinerii din localitatea voastră și la care

echipa voastră încearcă să găsească o

soluție.
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 S – specific; 

 M – măsurabil; 

 A – (de) atins/abordabil; 

 R – relevant; 

 T – încadrat în timp. 

Scop. Scopul este situația dorită

(problema pozitivă) la care doriți să

ajungeți cu ajutorul proiectului.

Obiectivele. Obiectivele descriu direcțiile

de activități pe care le veți face ca să

ajungeți la scopul final. Obiectivele

rezultă din scop și răspund la întrebarea

„CUM ajungem la scop?”.

Obiectivele trebuie să fie  SMART.

SMART este un acronim al caracteristicilor

considerate esenţiale pentru corecta

formulare a unui obiectiv.  

Aceste caracteristici sunt următoarele:
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Rezultate 

Rezultatele proiectului trebuie să fie

împărțite în trei categorii: cantitative,

calitative și de impact.

Rezultatele cantitative se exprimă prin

cifre. 

ex. 15 tineri implicați, 6 traininguri realizate, 2

calculatoare procurate.

Rezultate calitative se exprimă prin

anumite schimbări.

 ex. Tinerii sunt mai responsabili.

Rezultate de impact se exprimă prin

creșterea sau scăderea unui fenomen

legat de tineri.

ex. mai mulți tineri se implică în activități de

voluntariat sau mai puțini tineri vandalizează

bunurile publice.

Calendarul activităților

Indicați activitățile în

ordinea cronologică.

Marcăți cu X perioada în

care va fi realizată

activitatea. 

*Nu este obligatoriu ca

realizarea activităților să fie

pentru fiecare săptămână.
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Tinerii pot descrie în caseta dată opinia

proprie față de potențialul echipei;

Tinerii pot enumera calitățile echipei,

abilitățile acesteia de a gestiona un

proiect;

Pot indica potențialii parteneri sau

posibilele constribuții din exterior în

realizarea proiectului;

Pot exprima

interesul lor

personal față de

proiect;

Pot indica dacă au

sau nu experiență de

voluntariat.

Convingeți-ne
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Descrieți cum veți face

cunoscute activitățile și

rezultatele proiectului.

Enumerați canalele și metodele pe care le veți

folosi. Acestea vor fi clasificate în 2 rubrici:

online și off-line.

Iată o listă de sugestii: 

Canale:

Convorbiri față în față;

Careuri;

Ședințe cu APL;

Campanii;

Mase rotunde;

TV;

Radio;

Instagram;

Facebook;

YouTube;

TikTok.

Produse:

Fotografii;

Video;

Postări text;

Reportaje radio;

Reportaje TV;

Banere;

Postere;

Afișe;

Flayere;

Flashmob-uri.

PROMOVAREA

proiectului 
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În fiecare proiect se întâmplă o

schimbare, mai mică sau mai mare.

Cum această schimbare va dura? va

continua? 

De la ca zla caz durabilitatea unui proiect

poate fi exprimată prin: 

Preluarea mai departe a activităților

de către o altă organizație

Asigurarea securității anumitor

echipamente de către o altă

organizație

Aplicarea anumitor cunoștințe,

competențe, abilități în alte

experiențe

Impact asupra mentalității unor

comunități

Efecte sociale, ecologice, civice

vizibile în comunitate

DURABILITATEA

proiectului 
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Întrebați-vă - ce va rămâne în comunitate după

proiectul vostru? și cum va continua ceea ce

ați obținut în proiect? Referiți-vă mai mult la

câtă energie, viață în comunitate, în oameni

vor rămâne după proiect.



Bugetul se face după activități. Scrieți în

dreptul fiecărei activități de ce aveți nevoie.

Apoi vedeți care cheltuieli le puteți acoperi

din alte surse și care le veți solicita de la

Fondul pentru Tineri. 

Introduceți datele în tabel. 

Contribuții.

Contribuțiile pot fi Monetare (resurse

financiare confirmate prin cecuri sau

facturi) și Nemonetare (servicii, bunuri

donate, confirmate prin fotografii, scrisori

de confirmare). 

15% în toate cazurile;

25% în cazurile în care proiectul

prevede procurări de

echipamente/mobilier.

 Este obligatorie contribuția

monetară proprie de:
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Cheltuili eligibile:

Pauze de cafea;

Birotică;

Transport;

Consumabile;

Materiale promoționale;

Premii (NU Bani);

Echipament;

Materiale de

construcție/decorare;

Tehnică/mobilier;

Onorarii;

Chirie de

echipament/spațiu.

Cheltuili neeligibile:

Salarii;

Medicamente;

Substanțe nocive;

Armament;

Baloane cu heliu;

Lampioane;

Produse cosmetice;

Droguri;

Steroizi

/adaosuri nutritive;

Salarii;

Băuturi alcoolice;

Produse ușor alterabile;

Produse de tutungerie;

Bunuri personale.

 

 

Mai jos găsiți cheltuielile care sunt admise în

cadrul proiectelor noastre.

Asta se referă inclusiv la cheltuielile

acoperite de alți donatori. 
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*Orice tip de cheltuieli care nu sunt indicate în listele de mai sus vor fi
agreate direct cu echipa Fondului.



Statistici relevante;

CV-uri ale experților care

vor fi implicați în proiect;

Acorduri de parteneriat;

Acorduri de cofinanțare;

Fotografii ale locului unde

se va desfășura proiectul;

Machete, modele, schițe;

Scrisori de recomandare;

Altele.

Atașați în email, pe lângă formularul de

aplicare TOT ce aduce mai multă claritate,

credibilitate, greutate aplicației echipei

voastre.

ACESTEA pot FI: 
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CUM VOR FI

EVALUATE

APLICAȚIILE?

 
 

Fondul pentru Tineri Orhei 2023
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capitolul IV



Condiții de formă:

transmiterea la timp a formularului de aplicare;

completarea integrală a formularului de aplicare;

echipa formată din 5 persoane;

existența unui mentor 18+ în cazul în care liderul are

1.

 mai puțin de 18 ani.

Logica completării casetelor din formular și coerența 

Raportul cost - beneficiu;

Durabilitatea proiectului;

Prioritatea;

Impactul;

Parteneriate create.

   2. Condiții de conținut:

între texte;

Motivația echipei;

Coeziunea de grup;

Evaluarea riscurilor;

Calitatea răspunsurilor.

   2. Apărarea proiectului:

Evaluarea aplicațiilor
După ce are loc recepționarea aplicațiilor, echipa Fondului

pentru Tineri Orhei organizează câte un interviu cu fiecare

aplicant.

Ulterior prestația echipei, formată din formularul de aplicare și

interviu, va fi analizată de către echipa Fondului pentru Tineri

Orhei după următoarele criterii: 

admis/

respins

15 p

15 p.

10 p.

5 p.

15 p.

10 p.

30 p. 

Astfel, o aplicație admisă, eligibilă poate acumula maxim 100 p. 

În limita de fondul bănesc disponibil vor fi finanțate proiectele

cu cel mai bun punctaj acumulat, dar nu mai puțin de 60 p.

Lista finală va fi publicată după ce va fi consultată cu

principalii donatori: Fundația Est - Europeană și Consiliul

Raional Orhei. 
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Dacă ați citit tot ghidul, puteți solicita 10 p. BONUS 

SUCCES!
Așteptăm aplicațiile
voastre!
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Urmăriți-ne pe paginile noastre de:

FB: Fondul pentru Tineri Orhei

Instagram: Youthbank Orhei


