#eapcivilsociety

UE ESTE DONATORUL
PRINCIPAL PENTRU
SOCIETATEA CIVILĂ DIN
ȚĂRILE RTENERIATULUI
ESTIC

ACCENT PE
CETĂȚENIE ACTIVĂ

SERVICII MAI BUNE

Monitorizarea reformelor
guvernamentale
Apărarea drepturilor civile
și sociale
Promovarea practicilor
democratice

Acordarea ajutorului umanitar
în zone de conflict
Prestarea serviciilor de bază
pentru comunități mici
Promovarea eficienței energetice
în orașe

Susținerea reglementărilor
transparente ale pieței
Protejarea drepturilor consumatorului
Susținerea organizațiilor inovatoare
care răspund necesităților sociale

GUVERNANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

LIDERI TINERI

Noi scheme de granturi de scală largă
și suport de bază
Consolidarea expertizei civice
Acțiuni comune cu parteneri
internaționali

Bursele Societății Civile
EU4YOUTH: Pregătirea tinerilor pentru
elaborarea politicilor
Investirea în asociații de tineret

ÎN CIFRE
260 proiecte noi finanțate
care ajung la peste 600 organizații
2014

CREAREA LEGĂTURII ÎNTRE
SECTOARELE PUBLIC ȘI PRIVAT

2017

BELARUS

EXEMPLE
DIN ȚĂRI

Îmbunătățirea traiului mamelor
și copiilor vulnerabili în zonele
rurale, oferindu-le instruire în
domeniul afacerilor. Centre de
dezvoltare au fost deschise în 12
locații și 180 000 de euro au fost
oferiți sub formă de granturi
pentru inițiative locale.

UCRAINA
REPUBLICA
MOLDOVA
Dezvoltarea unor servicii
specializate pentru
persoanele cu dizabilități în
parteneriat cu autoritățile
locale din șase regiuni
din Moldova.

Susținerea Asociației
Cicliștilor din Kiev care
lucrează pentru a consolida
vocea cicliștilor și pentru a
promova ciclismul ca un mijloc
de transport durabil, sigur și
distractiv în orașe.

AZERBAIDJAN

GEORGIA
Îmbunătățirea sănătății,
educației și oportunităților de
dezvoltare pentru mame și copii
în regiunea Kakheti în Akhmeta.
Proiectul oferă programe după
terminarea orelor de școală
și sprijin social familiilor
vulnerabile.

ÎN TOATĂ REGIUNEA
FACILITATEA PARTENERIATULUI ESTIC PENTRU
SOCIETATEA CIVILĂ
Proiect finanțat de UE, în susținerea organizațiilor
societății civile
• Acordă granturi organizațiilor cheie ale societății
civile
• Oferă cursuri de e-învățare și seminare web,
organizează hackathoane, elaborează instrumente
online noi
• Oferă Burse ale Societății Civile tinerilor pentru a
instrui analiști de politici și viitori lideri
Mai multă informație: eapcivilsociety.eu

Instruirea femeilor de
afaceri, care și-au extins
afacerile, au creat afaceri
noi, au aplicat pentru
împrumuturi și candidează
la alegerile locale.

ARMENIA
Dezvoltarea unui joc
inovator anti-corupție pentru
telefon mobil împreună cu
centrul de învățare digitală TUMO.
Jocul demonstrează efectele
corupției, încurajează implicarea
socială și activismul.

