WOMEN’S DIGITAL CENTER 2020-2021
Ediția: Fundația ORANGE Moldova

Women’s Digital Center este un proiect de educație digitală și antreprenorială pentru
femeile și tinerele din Republica Moldova – proiect implementat de Centrul de Informații
Universitare, cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova.
Grupul țintă al proiectului îl reprezintă tinerele și femeile din zonele rurale și urbane ale
RM, cu vârsta cuprinsă între 18-45 ani, care doresc să beneficieze gratuit de instruiri în
domeniul digital şi antreprenorial, pentru ca ulterior să îşi poată lansa sau promova o mică
afacere sau dezvolta abilităţi necesare şi relevante pe piaţa muncii.
În cadrul ediției curente, proiectul și-a propus dezvoltarea și optimizarea, în cadrul a 3 ONGuri plasate în regiunile RM, a spațiului creat (2019), dedicat educației digitale pentru femei,
denumit ”Women’s Digital Center” sau ”Centrul Digital pentru Femei” (WDC), precum și
fortificarea parteneriatului inițiat cu aceste 3 ONG-uri – parteneri regionali – ONG
CONTACT-Cahul, ONG FĂCLIA-Ungheni, ONG CONSENS-Sîngerei, în vederea recrutării și
a instruirii grupului țintă.
Pentru implementarea proiectului, ONG-urile au primit grantul sub formă de resurse
financiare în valoare de a câte 200 mii MDL, precum și de echipament digital relevant
activităţii educaţionale, a câte 3 laptop-uri adiționale, în valoare de 31.800 MDL
(complementar la setul de 10 laptop-uri, donat anterior).
Centrele-partenere din regiuni, pe parcursul a 6 luni, au realizat activitățile planificate în
concordanță cu obiectivele proiectului. Respectiv, au desfășurat lunar instruiri pentru un
număr cumulat de 655 femei și fete din comunitate.
În acest an Curriculum-ul cursului de instruire a fost extins: de la 2 module (unul - pe
antreprenoriat și unul - pe digital), la 4 module (1 – pe antreprenoriat, cu un continut
actualizat; și 3 module – pe componenta digitală!)
Astfel, training-urile (format online și offline) s-au axat pe 4 componente de bază:
-

-

Alfabetizarea digitală
Inițierea în antreprenoriat
Promovarea online a afacerii
Aplicaţii utile şi crearea unui website
Date statistice finale:

##

NUME:

Online:

GRUPURI
Offline:

Total:

Total
Beneficiare:

1.

ONG Ungheni

15

3

18

286

2.

ONG Cahul

11

0

11

194

3.

ONG Sîngerei

9

0

9

175

38

655

T O T A L:

Adițional, în ediția din acest an Fundația Orange Moldova a venit cu o frumoasă inițiativă
adresată, în special, beneficiarelor proiectului ”Women’s Digital Center”, și anume
oportunități de granturi financiare.
În acest context, Concursul de Granturi Mici pentru Femei vine să complinească, prin
oferirea de granturi în valoare de a câte 20.000 lei, susţinerea și încurajarea – a 30 de
finaliste ale competiției – în lansarea unei afaceri sau dezvoltarea afacerii existente, precum
și creșterea oportunităților economice ale acestora.
Grantul financiar este destinat pentru:
a) achiziționare de echipament tehnologic, utilaj, instrumente de lucru și alte bunuri
aferente ciclului operațional; și/sau
b) finanţare a cursurilor de calificare / reprofilare sau dezvoltare profesională.
Condiția indispensabilă pentru cele 30 de grantiste este capacitatea de co-finanțare în
mărime de minim 10% din bugetul investiţional total necesar pentru realizarea ideii de
afaceri propuse.
Astfel, în cadrul ediției-concurs au fost depuse 115 dosare – semnate de femei/fete de pe
întreg teritoriul RM, care au fost instruite de către formatorii celor 5 Centre Digitale active, și
anume:






WDC Bălți – 22 dosare
WDC Cahul – 12 dosare
WDC Comrat – 14 dosare
WDC Sîngerei – 48 dosare
WDC Ungheni – 19 dosare

Comisia de Experţi din cadrul proiectului, în componenţa a 3 membri independenți, a
examinat totalul de 115 dosare, cu aprobarea următoarelor calificări: 106 dosare – eligibile
și, respectiv, 9 – ineligibile.
Ca rezultat al procesului de evaluare a dosarelor eligibile, Comisia de Experția, în baza
punctajului cumulativ maximal, a formulat rezultatele finale și aprobat numele celor 30 de
grantiste.
Dintre acestea:



Afacere activă – 24 femei/fete
Afacere cu inițiere ulterioară (în startare) – 6 femei/fete

CLASAMENT / NUME FINALISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gagauz Olga
Cosovan Dina
Capațina Domnica
Buhnă Valentina
Stavila Olesea
Colța Irina
Bordian Irina
Ianișevschi Alexandra
Calmîș Natalia
Ciobanu Ana

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Damaschin Elena
Guțul Tamara
Jumbei Diana
Groza Mariana
Spatari Ala
Erhan Ina
Panisco Natalia
Ralea Alionușca
Bețișor Svetlana
Șveț Lilia
Șalari Rodica
Ceban Olesea
Zabolotnaia Stella
Donu Ludmila
Stepanyants Maria
Vasilcenco Olga
Creciun Adela
Țurcanu Ludmila
Zaițev Olga
Pantaz Doina

În realizarea ideilor de afaceri, atât la etapa de inițiere, cât şi la cea de administrare a
afacerii, finalistele concursului de granturi mici WDC vor fi ghidate, la solicitare, de către
ONG-ul – partener regional al proiectului.
Proiectele în baza granturilor câştigate vor fi implementate în perioada septembrie 2021 –
ianuarie 2022.

