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Prezentarea organizaţiei

Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” este organizaţie
neguvernamentală, necomercială, apolitică, de utilitate publică, care a fost
înregistrată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, la
18 decembrie 2000 (nr. de înregistrare 1605).
La 24 septembrie 2002, Institutul “MilleniuM” obţine statutul de
utilitate publică (certificat nr. 262) de la Comisia de Certificare pe lângă
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
Scopul Institutului de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” este
contribuirea la dezvoltarea contribuirea la dezvoltarea durabilă,
complexă, socială şi economico-juridică a personalităţii şi regiunii, ce
asigură ridicarea indiciului dezvoltării umane.
Motto-ul Institutului „MilleniuM”:
Vivat,
Studiat,
Crescat!
Vivat,
Studiat,
Floreat!
Principiile Institutului „MilleniuM”:
În activitatea noastră ne bazăm pe următoarele:
 Învăţătura este iluminarea cugetului şi luminarea sufletului.
 Cunoaşterea reprezintă puterea de cea mai înaltă calitate, iar
investiţiile în instruire sunt cele mai profitabile.
 Valoarea fiecărei organizaţii depinde de valoarea calităţilor
individuale şi colective ale membrilor acesteia.
În încercarea de a transforma conceptual de colaborare şi parteneriat
într-o practică curentă a vieţii associative din Republica Moldova, Vă
invităm să participaţi cu noi la contruirea unei societăţi democratice în ţara
noastră.
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Programele organizaţiei 2004-2007:
În perioada 2004–2007, Institutul de Instruire în
“MilleniuM” şi-a desfăşurat activitatea în următoarele direcţii:

Dezvoltare
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Programul Planificarea Carierei:
Misiunea:
Sprijinirea studenţilor şi absolvenţilor în dezvoltarea unor cariere de
succes prin consiliere, informare profesională şi facilitarea accesului pe
piaţa muncii. Prin intermediul programului tindem să reducem gradul de
marginalizare şi izolare a tinerilor şomeri prin sprijinul acordat pentru
integrarea/reintegrarea lor pe piaţa muncii.
Obiective:
• Dezvoltarea abilităţilor profesionale a tinerilor şomeri în vederea
identificării şi obţinerii unui loc de muncă;
• Îmbunătăţirea nivelului de informare a grupului ţintă în ceea ce
priveşte angajarea în condiţii legale de muncă;
Activităţi:
• Servicii de informare a tinerilor despre posibilităţile de încadrare în
câmpul muncii;
• Cursuri de instruire a tinerilor privind scrierea CV-ului, Scrisorii de
intenţie, prezentarea la Interviu;
• Servicii de consultare în căutarea unui serviciu utilizând noile
tehnologii informaţionale şi de comunicare;
• Asistenţă în dezvoltarea abilităţilor profesionale ale tinerilor.
Proiecte implementare în cadrul componentei planificarea carierei:
• Anual, la Universitatea de Stat din Moldova se organizează anual
seminarul „Planificarea Carierei”;
• În Noiembrie 2004, cu suportul financiar al Departamentului Tineret
şi Spor al Republicii Moldova, au fost organizate o serie de seminare
cu genericul „Planificarea Carierei Tinerilor”;
• În perioada mai – iunie 2005, cu suportul financiar al Ministerului
Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, a fost elaborată
pagina web „Planificarea Carierei” (www.millenium.ong.md/cariera),
care oferă tinerilor informaţii privind principiile fundamentale
angajare în câmpul muncii.
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Programul EDIT:
Misiunea:
Promovarea utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicare
(TIC), precum şi a informaticii în educaţie, în particular, prin:
1. Cercetarea, analiza şi elaborarea strategiei de utilizare a TIC în educaţie;
2. Analiza şi elaborarea tehnologiilor informaţionale pentru procesul de
instruire pe toate nivelurile:
• colectarea, analiza şi distribuirea informaţiei despre aplicarea TIC în
educaţie;
• elaborarea programelor de instruire şi cursurilor în baza cercetărilor
ştiinţifice privind aplicarea TIC în educaţie.
3. Contribuirea la studierea TIC, utilizarea lor în scopul instruirii, în
deosebi a instruirii la distanţă:
• organizarea pregătirii şi reciclarea cadrelor didactice (inclusiv prin
învăţământ deschis şi la distanţă);
• organizarea instruirii continue.
4. Organizarea şi participarea la concursurile naţionale şi internaţionale
privind utilizarea TIC în educaţie;
5. Informarea, consultarea şi instruirea populaţiei, liderilor ONG şi APL,
privind utilizarea TIC în diferite domenii ale activităţii umane;
6. Efectuarea cercetărilor privind aplicarea TIC în aceste activităţi.
Servicii:
• Studii asupra nivelului de utilizare a TIC în diferite domenii ale
activităţii umane;
• Servicii de informare, instruire, consultare şi asistenţă tehnică în
domeniul TIC;
• Elaborarea web site-urilor pentru organizaţie.
Rezultate:
• ThinkQuest Internet Challenge – concurs internaţional care oferă
elevilor şi studenţilor din Republica Moldova posibilitatea de lucru în
echipă cu alţi tineri din lume pentru crearea paginilor web
educaţionale. (Institutul «MilleniuM» este Partener Naţional din 18
iunie 2001);
• eXplora Challenge – concurs european de creare a paginilor web
educaţionale, destinat tinerilor din Europa. (Institutul «MilleniuM»
este Partener Naţional din 10 martie 2002);
• Participarea anuală la ConcursulWebTop.
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Programul Dezvoltare Organizaţională:
Misiunea:
Consolidarea capacităţilor organizaţionale a sectorului asociativ din
Republica Moldova.
Servicii:
• Analiza potenţialului organizaţional şi determinarea direcţiilor
prioritare de dezvoltare a organizaţiei.
• Seminare, training-uri, ateliere şi mese rotunde pentru consolidarea
capacităţilor organizaţionale:
o Managementul organizaţional
o Managementul proiectului
o Managementul financiar
o Managementul resurselor umane / voluntarilor
o Planificarea strategică
o Durabilitate financiară: colectare de fonduri, prestare de servicii,
antreprenoriat social
Rezultate:
• Institutul de Instruire în Dezvoltare„MilleniuM” a fost membrul
Consiliului Naţional ONG din Republica Moldova, în perioada 20012005, reprezentrând organizaţiile neguvernamentale din domeniul
educaţie.
• Prestarea serviciilor de instruire Centrului CAPTES „Management
ONG”, 2-3 decembrie 2006 şi 31 martie – 1 aprilie 2007.
• Prestarea serviciilor de planificarea strategică a Asociaţiei Obşteşti
„Tinerii din stînga Nistrului”, 28 octombrie 2007.
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Programul Dezvoltare Comunitară:
Misiunea:
Dezvoltarea durabilă a comunităţilor din Republica Moldova prin
valorificarea, dezvoltarea, activarea şi reconsiderarea potenţialului
cetăţenilor pentru iniţierea unor schimbări sociale pozitive în comunităţile
lor.
Activităţile:
1. Identificarea problemelor comunitare în baza unor investigaţii şi
analize relevante
S-a realizat un studiu sociologic în vederea identificării problemelor
comunităţii. În rezultatul studiului efectuat s-au putut defini următoareşe
direcţii strategice ale comunităţii: economia, situaţia ecologică, sfera
socială, dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor publice.
2. Identificarea potenţialelor de dezvoltare în comunitate şi elaborarea
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
A fost organizat un atelier de lucru „Planificarea Strategică” cu
participarea reprezentanţilor APL, ONG, agenţilor economici şi alţi actori
sociali ai comunităţii care au identificat potenţialul de dezvoltare al
comunităţii şi au elaborat Strategia de Dezvoltare Comunitară Durabilă.
3. Dezbateri şi Audieri Publice
S-a încercat orientarea activităţilor APL spre comunitate prin
efectuarea, în anul 2003, audierilor publice privind Strategia unde locuitorii
au avut posibilitatea să facă cunoştinţă cu documentul respectiv şi să se
expună asupra lui. Propunerile cetăţenilor au fost sistematizate şi propuse
spre analiză Consiliului orăşenesc Cricova.
4. Identificarea şi redefinirea problemelor comunitare prin metode
participative
În mai 2004 s-a realizat un nou studiu sociologic în vederea identificării
situaţiei socio-economice a comunităţii, şi depistarea succeselor şi lacunelor
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a or. Cricova. În
perioada septembrie 2004 – septembrie 2005 au fost efectuate o serie de
dezbateri şi audieri publice privind problemele strategice depistate în
comunitate. Propunerile parvenite de la participanţi au fost incluse în noul
proiect al Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a or. Cricova.
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Programul Dezvoltare
Programul
DezvoltareParteneriate:
Comunitară:
5. Asigurarea accesului la informaţie şi procesul de luare a deciziilor
În perioada octombrie-decembrie 2005 s-au desfăşurat o serie de
seminare şi mese rotunde cu participarea funcţionarilor publici,
profesorilor şi tinerilor din comunitate. Scopul acestor activităţi este
asigurarea accesului la informaţie de interes public şi implicarea tinerilor în
procesul de luare a deciziilor.
6. Mass-media locală – vector de dezvoltare comunitară
Se planifică intensificarea eforturilor în promovarea accesului la
informaţie a populaţiei prin fortificarea mass-mediei locale. Acest lucru va
permite informarea corectă şi permanentă a locuitorilor asupra
problemelor locale, creşterea capacităţii locuitorilor de a contribui cu idei şi
sugestii la rezolvarea problemelor locale, îmbunătăţirea activităţii APL prin
existenţa unui feed-back adecvat.
În cadrul programului se prestează următoarele servicii:
• Studii sociologice şi determinarea direcţiilor prioritare de dezvoltare
comunitară durabilă:
o Studiu sociologic pentru determinarea nivelului de viaţă al
populaţiei or. Cricova
o Studiu sociologic pentru identificarea neceasităţilor tinerilor, în
cadrul procesului de elaborare a strategiilor raionale pentru tineret
• Seminare, training-uri şi mese todunde pentru dezvoltarea
comunitară durabilă:
o Planificare strategică
o Asigurarea accesului la informaţie de interes public
o Transparenţa procesului decizional
o Promovarea participării cetăţenilor la procesul de luare a
deciziilor
Rezultate:
• Elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a or. Cricova
(perioada 2001-2005 şi 2006-2010).
• Membrul Consiliului de participare SCERS (perioada 2005-2006).
• Facilitarea procesului de elaborare a Strategiilor Raionale dpentru
Tineret în raioanele Cahul, Călăraşi, Căuşeni, Străşeni, Făleşti şi UTA
Găgăuzia (perioada 2007-2009).
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Proiectele organizaţiei 2004-2007:
În perioada 2004-2007 Institutul de Instruire
“MilleniuM” a implementat următoarele proiecte:

în

Dezvoltare

Proiectul “Planificarea carierei tinerilor”
Perioada de implementare: Noiembrie 2004
Acoperirea geografică: mun. Chişinău
Scopul proiectului este dezvoltarea oportunităţilor pentru tineretul
studios şi informarea lor despre posibilităţile de încadrare în câmpul
muncii.
Obiectivele proiectului:
1. prezentarea posibilităţilor de căutare a unui serviciu şi angajare în
câmpul muncii;
2. dezvoltarea abilităţilor profesionale ale absolvenţilor;
3. crearea posibilităţilor de îmbunătăţire a situaţiei socio-economice ce
ţine de tineretul studios;
4. crearea unui mecanism viabil de soluţionare a problemelor tinerilor
Activităţi în cadrul proiectului:
Etapa pregătitoare: Efectuarea unor activităţi de pregătire a
seminarului, cum ar fi procurarea setului de materiale pentru seminar
(mapă, carnet, stilou, ş. a.), crearea şi multiplicarea materialelor
informative, efectuarea unei companii de informare a activităţii
preconizate. Se va efectua un mic sondaj de opinie pentru a determina
tendinţele şi necesităţile tineretului studios, materialele seminarului fiind
corelate cu necesităţile determinate.
Etapa de realizare: Desfăşurarea seminarului „Planificarea carierei
tinerilor” cu implicarea tineretului studios. În cadrul seminarului tinerii
vor avea posibilitatea de a obţine cunoştinţe de scriere a curriculum vitae,
scrisoare de intenţie, prezentare la interviu, etc.
Etapa de evaluare: La finele proiectului va fi efectuat un sondaj de
opinie privind calitatea materialelor oferite în cadrul seminarului,
evaluarea moderatorilor, etc. Rezultatele căruia ne va arăta eficacitatea
proiectului realizat
Proiect realizat cu suportul financiar oferit de Departamentul Tineret şi Sport
al Republicii Moldova.
Bugetul: 3 010.00 MDL
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Proiectele organizaţiei 2004-2007:
Proiectul “Edificarea societăţii civile prin dezbateri şi audieri publice”
Perioada de implementare: Septembrie 2004 – Septembrie 2005
Acoperirea geografică: or. Cricova
Scopul proiectului este asigurarea accesului populaţiei la informaţie
şi la procesul de luare a deciziilor privind problemele actiale ce ţin de
dezvoltarea comunitară
Activităţi în cadrul proiectului:
1. Organizarea unei campanii de mediatizare a activităţilor APL
privind dezvoltarea comunitară şi Planul Strategic de dezvoltare a or.
Cricova;
2. Desfăşurarea seminarelor informative privind problemele strategice
ale Cricovei;
3. Organizarea meselor rodunde cu invitarea persoanelor din toate
categoriile sociale, inclusiv cele defavorizate, pentru facilitarea
discuţiilor şi dezbaterilor privind problemele strategice ale
comunităţii şi deciziile APL;
4. Crearea în cadrul proiectului a unui Consiliu de dezvoltare
comunitară care ar conţine reprezentanţi din toate categoriile sociale,
ca organ consultativ în luarea deciziilor de către APL;
5. În rezultatul proiectului va fi elaborat Planul de acţiuni privind
implementarea Strategiei de dezvoltare a or. Cricova, implicând
resursele APL, agenţii economici, ONG şi locuitorii comunităţii
Proiect realizat cu suportul financiar oferit de Ambasada Statelor Unite ale
Americii în Chişinău.
Bugetul: 10 000.00 USD
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Proiectele organizaţiei 2004-2007:
Proiectul “Elaborarea web site-ului «Planificarea carierei» ”
Perioada de implementare: Aprilie – Iunie 2005
Acoperirea geografică: Republica Moldova
Scopul proiectului este crearea unui web-site informaţional, privind
planificarea carierei tinerilor, accesibil on-line, care va prezenta
oportunităţi de încadrare în câmpul muncii pentru tineretul studios şi
informaţii despre tehnicile de căutare a unui serviciu
Obiectivele proiectului:
1. prezentarea posibilităţilor de căutare a unui serviciu şi angajare în
câmpul muncii;
2. dezvoltarea abilităţilor profesionale ale absolvenţilor;
3. crearea unui mecanism viabil de informare a tinerilor privind
tehnicile de căutare a unui serviciu
Activităţi în cadrul proiectului:
Etapa pregătitoare: Elaborarea materialelor electronice privind
planificarea carierei. În cadrul site-ului va fi amplasată informaţie privind
scrierea unui curriculum vitae, unei scrisori de intenţie, tehnici de
prezentare la interviu, etc.
Etapa de realizare: Elaborarea conceptului de design a site-ului.
Machetarea şi programarea site-ului. Procurarea domeniului şi amplasarea
site-ului pe Internet.
Etapa de evaluare: Analiza numărului de accesări ale site-ului.
Evaluarea comentariilor parvenite de la utilizatori.
Proiect realizat cu suportul financiar oferit de Departamentul Tineret şi Sport
al Republicii Moldova.
Bugetul: 3 000.00 MDL
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Proiectul “Dezvoltarea comunitară durabilă prin asigurarea accesului la
informaţie de interes public şi promovarea participării tinerilor la
procesul decizional”
Perioada de implementare: Octombrie – Decembrie 2005
Acoperirea geografică: or. Cricova
Obiectivele proiectului:
1. Informarea tinerilor privind dreptul la informaţie, libertatea opiniei şi
exprimării, şi motivarea lor de a participa în procesul decizional
2. Sensibilizarea administraţiei publice locale asupra necesităţii
informării active şi obiective a populaţiei
Activităţi în cadrul proiectului:
1.1. Desfăşurarea seminarului pentru profesorii din şcoală cu genericul
„Educaţie pentru o participare democratică”
1.2. Editarea şi diseminarea materialelor (vezi Anexa 11)
1.3. Desfăşurarea orelor dreptului de a şti
1.4. Inaugurarea expoziţiei de carte cu genericul „Ai dreptul să ştii”
1.5. Desfăşurarea unei mese rotunde cu participarea administraţiei şcolii
şi elevilor
2.1. Desfăşurarea seminarului cu genericul „Accesul la informaţie şi
participarea publicului la procesul decizional”
2.2. Amplasarea unui panou informativ cu o cutie pentru sugestii şi
reclamaţii
2.3. Desfăşurarea unei mese rotunde cu genericul „Dezvoltarea
comunitară prin activităţi participative”
2.4. Desfăşurarea unei mese rotunde cu genericul „Drepturile omului:
realităţi şi perspective”
Proiect realizat cu suportul financiar oferit de Proiectul “Susţinere la
implementarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului în
Republica Moldova”, PNUD-Moldova.
Bugetul: 12 500.00 MDL
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Proiectele organizaţiei 2004-2007:
Proiectul “Lansarea Campaniei Europene pentru Tineret «Toţi diferiţi –
Toţi egali» ”
Perioada de implementare: Iunie – Iulie 2006
Acoperirea geografică: UTA Găgăuzia
Scopul proiectului este lansarea campaniei europene de tineret „Toţi
diferiţi – toţi egali” în or. Comrat (UTA Găgăuzia)
Activităţi în cadrul proiectului:
În perioada 17– 22 iulie 2006 de desfăşurat un concert festiv cu
genericul „Toţi diferiţi – Toţi egali” în or. Comrat pentru lansarea
Campaniei europene de tineret „Toţi diferiţi – Toţi egali” în UTA Găgăuzia.
Proiect realizat cu suportul financiar oferit de Ministerul Educaţiei şi
Tineretului al Republicii Moldova.
Bugetul: 7 000.00 MDL
Proiectul “Sporirea şanselor de angajare a tinerilor din r. Cahul în
câmpul muncii”
Perioada de implementare: Septembrie – Octombrie 2006
Acoperirea geografică: r. Cahul
Scopul proiectului este pregătirea tinerilor specialişti şi studenţi din
Cahul pentru intrarea lor pe piaţa muncii locale şi naţionale prin
intermediul programelor de instruire şi facilitare în identificarea
capacităţilor necesare de angajare în câmpul muncii
Activităţi în cadrul proiectului:
1. Selectarea în timp de 2 săptămâni a tinerilor absolvenţi din
instituţiile superioare de învăţământ
2. Crearea unei baze de date (timp de o lună) ce ţine de calificarea
tinerilor absolvenţi, beneficiari ai cursurilor de instruire, şi
distribuirea ei către instituţiile abilitate
3. Realizarea unei campanii de mediatizare a proiectului aflat în
desfăşurare atât la nivel naţional cât şi local. (4-6 luni)
4. Desfăşurarea seminarelor de instruire cu tinerii absolvenţi
Proiect realizat cu suportul financiar oferit de Ministrului Educaţiei şi
Tineretului al Republicii Moldova.
Bugetul: 3 500.00 MDL
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Proiectele organizaţiei 2004-2007:
Proiectul “Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor
asociaţi din regiunea rurală a r. Cahul”
Perioada de implementare: Mai 2007 – Februarie 2008
Acoperirea geografică: r. Cahul
Scopul proiectului este transformarea conceptului de colaborare şi
parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din r. Cahul.
Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea abilităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din
regiunea rurală a r. Cahul pentru a se implica în soluţionarea
problemelor comunitare;
2. Consolidarea capacităţilor organizaţionale ale ONG din regiunea
rurală a r. Cahul pentru a fortifica sectorul asociativ din regiune;
3. Desfăşurarea activităţilor de angajare civică a tinerilor în comunităţile
rurale ale r. Cahul.
Activităţi în cadrul proiectului:
Desfăşurarea cursului de instruire pentru tinerii asociaţi din regiunea
rurală a r. Cahul. În cadrul cursului de instruire tinerii vor avea
posibilitatea de a-şi forma şi dezvolta abilităţile de angajare civică. Pe
parcursul procesului de instruire, beneficiarii, în calitate de lucru pentru
acasă, vor trebui să desfăşoare activităţi de angajare civică a tinerilor în
comunităţile rurale din care vin. Activităţile organizate şi desfăurate de
tineri vor fi monitorizate şi evaluate de către partenerii proiectului
(Consiliul Raional Cahul, Centrul Regional de Resurse pentru Tineri
„IMPULS” din Cahul).
La finele proiectului va fi desfăşurat un târg al bunelor practici în cadrul
căruia beneficiarii proiectului vor prezenta activităţile desfăşurate în
comunităţile din care vin cu privire la angajarea civică a tinerilor din
regiunea rurală. La târg vor fi expuse fotografii de la activităţile
desfăşurate, materialele informative elaborate de către tineri pe
parcursul proiectului, lucrul care va permite de a face schimb de
experienţă între participanţi şi va servi drept reper pentru crearea unor
noi parteneriate între reprezentanţii sectorului asociativ din regiunea
rurală a r. Cahul.
Proiect realizat cu suportul financiar oferit de Banca Mondială, Oficiul din
Chişinău.
Bugetul: 5 350.00 USD
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Bugetul organizaţiei 2004-2007:
Surse de finanţare

5,6%

4,7%

2,7%

Ambasada SUA (10000 USD)
Banca Mondială (5350 USD)

1,8%

PNUD-Moldova (12500 MDL)
Ministerul Educaţiei şi
Tineretului (10500 MDL)
Departamentul Tineret şi
Sport (6010 MDL)

29,7%

55,6%

Auto-finanţare (4125 MDL)

Buget total: 32884 USD
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